
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية 
السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) 
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى 
يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، 

وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م)

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة – أنعام - هي شركة مساهمة عامة سعودية

تأسست بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٣٥٠٧٣ الصادر بتاريخ ١٤٠٢/٠٩/٠٧هـ (الموافق ١٩٨٢/٦/٢٩م)

طرح تسعة ماليين (٩٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ تسعون مليوناً 
(٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي. وتمثل زيادة في رأس المال بنسبة زيادة تبلغ (٦٠٠٪). ليصبح رأس مال الشركة مائة وخمسة ماليين (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي. 

فترة التداول: تبدأ من يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) وتنتهي في يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) وتنتهي في يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (يشار إليها فيما بعد بـــــ "الشركة" أو "المجموعة" أو "مجموعة أنعام")، هي شركة 
مساهمة عامة سعودية تم قيدها لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٣٥٠٧٣ الصادر من مدينة جدة 
بتاريخ ١٤٠٢/٠٩/٠٧هـ (الموافق ١٩٨٢/٦/٢٩م). يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة – حي بترومين – شارع 
المحجر العام، ص.ب ٦٣٥٢ جدة ٢١٤٤٢ المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة عشر مليون 
(١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مليون وخمسمائة ألف (١٫٥٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 
(١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل (ويشار إليها منفردة بـ "السهم الحالي" ومجتمعة بـ "األسهم 
الحالية"). وكما في تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه فإنه ال يوجد مساهمين كبار في الشركة (ممن يمتلكون نسبة ٥٪ أو 

أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر).
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م) بزيادة رأس مال 
الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة تسعين مليون (٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي. وذلك بعد الحصول على 

الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. 
وفي تاريخ ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس 
مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح تسعة ماليين (٩٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي 
جديد (ويشار إليها ب "أسهم حقوق األولوية" أو "األسهم الجديدة") بسعر طرح يبلغ (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم 
الواحد (ويشار إليه ب "سعر الطرح") وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة 
من خمسة عشر مليون (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مائة وخمسة ماليين (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، وزيادة 
عدد األسهم من مليون وخمسمائة ألف (١٫٥٠٠٫٠٠٠) أسهم عادية إلى عشرة ماليين وخمسمائة ألف (١٠٫٥٠٠٫٠٠٠) 

سهم عادي، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة. 
ومنفردة ب  األولوية"  "حقوق  ب  مجتمعة  إليها  (ويشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق  إصدار  يتم  سوف 
"حق األولوية") للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة 
على زيادة رأس المال. (ويشار إليه ب "تاريخ األحقية") والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في 
نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ �

�/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشارإليهم مجتمعين ب "المساهمين المقيدين" ومنفردين ب "المساهم 
المقيد") على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أخذاً في 
االعتبار إجراءات التسوية بعدد ٦ حقوق لكل (١) سهم من أسهم الشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب ب ٦ 

أسهم جديدة وذلك بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين (ويشار إليهم ب "المستثمرين الجدد") – الذين 
يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة – التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية 
السعودية (ويشار إليها ب "تداول" أو "السوق")، وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم ��/��/٤٤١هـ (الموافق �

�/��/٢٠٢٠م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشار إليها ب "فترة 
التداول")، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشار إليها ب "فترة 
االكتتاب")، وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول 
حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة 
أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام 

بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي: (١) سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين 
المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. (٢) سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه 
أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة 
الحقوق  بعد تسوية عملية شراء  الجديدة  االكتتاب في األسهم  الجدد  للمستثمرين  (يومي عمل). (٣) سيتاح  تسويتها 
مباشرة (يومي عمل) (٤) سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي 
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (ويشار إليها ب "األسهم المتبقية") فستطرح تلك األسهم 
على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم ب "المؤسسات االستثمارية") (ويشار إلى عملية الطرح 

هذه ب "الطرح المتبقي").
ابتداًء من  العروض  تلك  المتبقية وسيتم استقبال  بتقديم عروضها لشراء األسهم  المؤسسات االستثمارية  تلك  وتقوم 
� يوم  من  مساًء  الخامسة  الساعة  وحتى  (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)  يوم ��/��/١٤٤٢هـ  العاشرة صباحاً  الساعة 

�/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشار إليها ب "فترة الطرح المتبقي") وسيتم تخصيص األسهم المتبقية 
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (بشرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص 
بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها  أما  العرض.  تقدم نفس  التي  المؤسسات االستثمارية  بالتناسب على  األسهم 
لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت عملية الطرح بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل 

بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم 
لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضًال راجع القسم (١٤) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام 
(الموافق ��/ النهائي في موعد أقصاه ��/��/١٤٤٢هـ  التخصيص  الطرح وشروطه"). وسيتم اإلعالن عن عملية 

وأحكام  باألسهم  المتعلقة  ("المعلومات   (١٤ القسم  راجع  (فضًال  التخصيص")  "تاريخ  ب  إليه  (ويشار  ��/٢٠٢٠م) 
الطرح وشروطه").

وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة مائة وخمسة ماليين (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، مقسم 
إلى عشرة ماليين وخمسمائة ألف (١٠٫٥٠٠٫٠٠٠) سهم عادي. سيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بعد خصم 
مصاريف االكتتاب في االستحواذ على أصل قائم مدر للدخل وفي توسعة نشاط تشغيل وإدارة وتأجير ثالجات التجميد 
المركزية للغير وغيره. (فضًال راجع القسم (٨) ("استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"). إن جميع أسهم 
الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل 
ومساوية تماماً لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة (ويشار 
العادية أو  "الجمعية العامة") (سواًء  إليها ب  العامة للمساهمين (ويشار  "المساهم") حضور اجتماع الجمعية  إليه ب 
غير العادية) والتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها 

(إن وجدت).
بتاريخ ١٤٠٣/٠٣/١٢هـ (الموافق ١٩٨٢/١٢/٢٧م) تم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة بموجب قرار وزير التجارة رقم 
٨٥٦، برأس مال قدره ٥٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٥ مليون سهم عادي قيمة كل سهم ١٠٠ ريال سعودي وتم 
١٩٩٥/٠٣/٢٧م)  (الموافق  ١٤١٥/١٠/٢٦هـ  وبتاريخ  ١٩٩٤م.  يناير  في  "تداول"  السعودية  المالية  السوق  في  ادراجها 
وافقت الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١٫٢٠٠ مليون ريال 
سعودي عن طريق دمج شركة ناصر المحمد المكيرش في الشركة، بعدد أسهم إجمالي بلغ ١٢ مليون سهم وقيمة اسميه 
قدرها ١٠٠ ريال للسهم. وبتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٠٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١٨م) قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
تخفيض رأس مال الشركة من ١٫٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١٠٩ مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض بلغت (٩٠٬٩٢٪) 
من رأس مال الشركة. وبتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧م) قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ١٠٩ مليون ريال سعودي إلى ١٩٦ مليون ريال سعودي عن طريق اصدار أسهم 
الواحد ليصبح مجموع أسهم  للسهم  ريال سعودي  بلغت ١٠  بقيمة اسميه  بعدد ٨٬٧ مليون سهم عادي  أولوية  حقوق 
الغير  العامة  الجمعية  وافقت  ٢٠١٩/١٢/٣١م)  (الموافق  ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ  وبتاريخ  عادي.  سهم  مليون   ١٩٬٦ الشركة 
العادية على تخفيض رأس مال الشركة من ١٩٦ مليون ريال سعودي إلى ١٥ مليون ريال سعودي وذلك إلطفاء الخسائر 

المتراكمة، بنسبة تخفيض بلغت (٩٢٬٣٥٪) من رأس مال الشركة.
يتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية ("تداول" أو "السوق"). وقد تقدمت الشركة بطلب 
لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("الهيئة") لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما قدمت طلب إلى شركة 
األسهم  تداول  يبدأ  أن  المتوقع  كافة. ومن  بالمتطلبات  الوفاء  وتم  إدراجها،  لقبول  ("تداول")  السعودية  المالية  السوق 
الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض (راجع قسم "تواريخ 
مهمة للمكتتبين"). وسوف يُسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ولمواطني دول مجلس التعاون 
األجانب  وللمستثمرين  الخليجية  والمؤسسات  والشركات  السعودية  االستثمار  وصناديق  والبنوك  والشركات  الخليجي 
خارج المملكة (من خالل اتفاقيات مبادلة أو كمستثمرين مؤهلين) بالتداول في األسهم الجديدة بعد إدراجها وبداية 
تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب 
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. لقد قدمت الشركة طلب التسجيل 
وطرح األسهم الجديدة إلى الهيئة كما قدمت طلب إلى السوق المالية السعودية "تداول" لقبول إدراج األسهم الجديدة 

ولقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسمي "إشعار مهم" في صفحة (أ) والقسم (٢) "عوامل المخاطرة" 

الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

لتوصية  وفقاً  المال  رأس  بزيادة  المساهمين  موافقة  على  يتوقف  النشرة  بموجب هذه  األولوية  أسهم حقوق  إن طرح 
مجلس اإلدارة وحصول الشركة على الموافقات النظامية. ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة 
للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م). وعلى المساهمين العلم 
بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على طرح أسهم حقوق األولوية. فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائياً. 

وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

المستشار المالي

متعهد التغطيةمدير االكتتاب





إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه )"نشرة اإلصدار"( على تفاصيل وافية عن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند 
التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، تتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار والتي يمكن الحصول 
على نسخة منها من المقر الرئيس للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة )www.anaamgroup.com( والمستشار المالي 

 .)www.cma.org.sa( وهيئة السوق المالية )www.aldukheil.com.sa(

سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، 
وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة. وقد قامت 
الشركة بتعيين شركة مجموعة الدخيل المالية )ويشار إليها فيما بعد بـ "مجموعة الدخيل المالية" كمستشار مالي )ويشار إليها فيما بعد بـ "المستشار المالي"( 
وشركة الجزيرة لألسواق المالية )ويشار إليها فيما بعد بـ "الجزيرة كابيتال"( كمدير لالكتتاب )ويشار إليها فيما بعد بـ "مدير االكتتاب"( وشركة الوساطة المالية 
)ويشار إليها فيما بعد بـ "وساطة كابيتال"( كمتعهد للتغطية )ويشار إليها فيما بعد بـ "متعهد التغطية"(، وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس 

مال الشركة بموجب هذه النشرة. 

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، 
بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 
وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، 

وتخليان نفسيهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منها. 

وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً من المعلومات 
الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو 
أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحات )د( و)هـ(، أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة 

مستقلة من هذه المعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة 
للتطورات المستقبلية مثل عوامل ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضاًل 
راجع القسم )2( "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها 

أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية. وتعتبر المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي 
أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل شخص )طبيعي أو اعتباري( مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على 
استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار 
لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به. وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )"المستثمرين الجدد"( - الذين يجوز 
لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )"تداول" أو "السوق"(. وتبدأ فترة التداول 
)"فترة  التداول في يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(  تنتهي فترة  وفترة االكتتاب في يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( على أن 
التداول"(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( )"فترة االكتتاب"(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة 
االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع 
من بداية نفس الفترة. وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء 
حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها 

خالل فترة التداول. وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحله واحدة وفقاً لما يلي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. - 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب - 2

بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(. 
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. - 	
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي تم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، باإلضافة - 4

إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط. 

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )"األسهم المتبقية"( ستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )ويشار إليهم 
ب "المؤسسات االستثمارية"( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح المتبقي"(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم 
استقبال تلك العروض ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( وحتى الساعة الخامسة مساًء يوم ●●/●●/1442هـ 
)الموافق ●●/●●/2020م( )"فترة الطرح المتبقي"(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )بشرط أن 
ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها 
لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( 

)بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.

أ



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر 
الطرح )فضاًل راجع القسم )14( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد 
أقصاه ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( )"تاريخ التخصيص"( )فضاًل راجع القسم )14( )"المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من 

هذه النشرة(.

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين، وسيتم نشر دعوة النعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة للموافقة على إصدار 
أسهم حقوق األولوية بتاريخ ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(. وعلى المستثمرين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين في ذلك 

االجتماع على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف، وتعتبر هذه النشرة الغية مباشرة، وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

المعلومات المالية
 )IFRS( المالية للتقارير  الدولية  للمعايير  المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفقاً  المالية  المراجعة للشركة للسنوات  المالية  القوائم  تم إعداد 

.)SOCPA( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وقد تمت مراجعة القوائم المالية للعام 2017م و2018م من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون، فيما تمت مراجعة القوائم 
المالية للعام 2019م من قبل شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه - المحاسبون المتحدون - محاسبون ومراجعون قانونيون، هذا وتقوم الشركة بإصدار بياناتها 

المالية بالريال السعودي.

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه، فإنه في حال تم جمع األرقام 
الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في هذه النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن تلك االفتراضات، وبالتالي، 
فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية 
الالزمة. تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار "إفادات مستقبلية"، ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل "تخطط" 
أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من المتوقع" أو "سيكون" أو "يُخمن" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة 
أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي. كما أن هناك 
العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمنياً 
في اإلفادات المستقبلية المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في قسم رقم )2( 
"عوامل المخاطرة" من هذه النشرة. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم 

االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية لهيئة السوق المالية إذا علمت في أي وقت 
بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة 
ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عن القطاع أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو 
أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحاالت عدم التيقن واالفتراضات، فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة 
في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه الشركة، أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه، يجب على األشخاص المستحقين أن يدرسوا جميع التوقعات المستقبلية 

في ضوء هذه اإليضاحات، وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل أساسي.

ب



دليل الشركة 
أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة المعين بتاريخ 2018/11/22م*

صفة المنصباالسم
العمرالجنسيةالتمثيلالعضوية

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد
األستاذ/محمد عبدالرحمن صالح 

عطار
غير تنفيذي/رئيس مجلس اإلدارة

مستقل
--0.005%6776سعوديالجمهور

نائب رئيس مجلس المهندس/حسان سعد فرحان اليماني
اإلدارة - العضو المنتدب

تنفيذي/غير 
مستقل

--0.005%6276سعوديالجمهور

غير تنفيذي/عضو مجلس اإلدارةالدكتور/وليد جميل محمد علي قطان
مستقل

--0.015%229	6سعوديالجمهور

غير تنفيذي/عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي
مستقل

--0.005%4676سعوديالجمهور

األمير/نواف بن عبد اهلل بن تركي آل 
سعود**

غير تنفيذي/عضو مجلس اإلدارة
غير مستقل

--0.005%5676سعوديالجمهور

المصدر: مجموعة أنعام القابضة.
* وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 14/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/22م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي تبدأ من تاريخ 2018/11/28م وتنتهي في 

تاريخ 2021/11/27م.
** بتاريخ 1	/2018/12م تقدم سمو األمير/نواف بن عبداهلل بن تركي آل سعود باستقالته من منصب رئيس مجلس اإلدارة مع اإلحتفاظ بعضويته في مجلس اإلدارة، وقد وافق مجلس اإلدارة باجتماعه رقم )262( بتاريخ 

0	/1440/04هـ )الموافق 2019/01/06م( على طلب االستقالة وتم تعيين األستاذ/محمد عبدالرحمن صالح عطار رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباًر من تاريخ 2019/01/06م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي في 2021/11/27م.

عنوان الشركة

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة
جدة، حي بترومين، شارع المحجر العام

ص.ب. 52	6، جدة 21442
المملكة العربية السعودية

هاتف: 57007	6 )12( 966+
فاكس: 57006	6 )12( 966+

info@anaamgroup.com :البريد اإللكتروني
www.anaamgroup.com :موقع إلكتروني

ممثل الشركة المفوض األول
حسان سعد فرحان اليماني

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
حي بترومين، شارع المحجر العام

ص.ب. 52	6، جدة 21442
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 57007	6 )12( 966+ تحويلة مباشرة: 400
فاكس: 57006	6 )21( 966+

hyamani@anaamgroup.com :بريد إلكتروني

ممثل الشركة المفوض الثاني
رائد محمد عبد اهلل كاتي

عضو مجلس اإلدارة 
المنطقة الصناعية

ص.ب. 122469، جدة 2		21
المملكة العربية السعودية

هاتف: 	669971 )12( 966+ تحويلة مباشرة: 450
فاكس: 57006	6 )12( 966+

raiedkaty@hotmail.com :بريد إلكتروني
سكرتير مجلس اإلدارة وضابط االتصال

صالح عمر محمد الخير
حي بترومين، شارع المحجر العام

ص.ب. 52	6، جدة 21442
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 57007	6 )12( 966+ تحويلة مباشرة: 151
فاكس: 57006	6 )12( 966+

skhair@anaamgroup.com :بريد إلكتروني

ج



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

سوق األسهم

السوق المالية السعودية )تـداول(
طريق الملك فهد - العليا 6897 

وحدة رقم: 15
ص.ب 60612، الرياض 11555

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2181200 )11( 966+
فاكس: 2181260 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني
info@tadawul.com.sa :بريد إلكتروني

المستشار المالي

مجموعة الدخيل المالية
حي الوزارات - شارع نعيم بن حماد - رقم المبنى 569	

ص.ب 2462، الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف: 09800	4 )11( 966+ 
فاكس: 4787795 )11( 966+

www.aldukheil.com.sa :موقع إلكتروني
info@aldukheil.com.sa :بريد إلكتروني

مدير االكتتاب

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
طريق الملك فهد الفرعي - حي الرحمانية 

ص.ب: 8	204، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112256000+
فاكس: 966112256068+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@ aljaziracapital.com.sa :البريد إلكتروني

متعهد التغطية

شركة وساطة كابيتال
طريق العليا العام - حي المروج - مبنى رقم 7459 - الطابق الثاني

ص. ب. 15	50، الرياض 	1152
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4944067 )11( 966+
فاكس: 4944205 )11( 966+ 

www.wasatah.com.sa :موقع إلكتروني
info@wasatah.com.sa :بريد إلكتروني

د



المستشار القانوني

الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية 
مركز السيف - طريق الملك عبد اهلل - حي الورود

ص.ب: 90549 الرياض 	1162
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2054555 )11( 966+
فاكس: 2054222 )11( 966+

 www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني
corporate@ssfim.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2017م و2018م

شركة الدكتور محمد العمرى وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون - عضو في 
BDO العالمية

منطقة العزيزية، طريق المدينة مقابل امارة منطقة مكة المكرمة
ص ب 784، جدة 21421
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4477 9	6 )12( 966+
فاكس: 4058 9	6 )12( 966+

www.alamri.com :موقع إلكتروني
info@alamri.com :بريد إلكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2019م

شركة الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشركاه - المحاسبون المتحدون - محاسبون 
ومراجعون قانونيون 

جدة، شارع حائل 
ص ب 6659، جدة 21452
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4021 	65 )12( 966+
فاكس: 8957 657 )12( 966+

www.rsmksa.com :موقع إلكتروني
info@rsmksa.com :بريد إلكتروني

تنويه: قدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة. ولم يقم أي منهم بسحب هذه 
الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. وال يمتلك أي من المستشارين أو المحاسبين القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

هـ



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ملخص الطرح
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في أسهم حقوق 

األولوية، حيث أن ملخص الطرح هذا غير كافي التخاذ قرار استثماري. وفيما يلي ملخص الطرح: 

اسم الُمصدر ووصفه ومعلومات عن 
تأسيسه

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب السجل التجاري رقم 	507	00	40 الصادر من مدينة 
جدة بتاريخ 1402/9/7هـ )الموافق 1982/6/29م(. ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة - حي بترومين - شارع المحجر العام، 

ص.ب 52	6 جدة 21442 المملكة العربية السعودية.

نشاط الُمصدر
تتمثل أنشطة الشركة كما في السجل التجاري بإدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها 
وتوفير الدعم الالزم لها واستثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها 

وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
المساهمون الكبار في الُمصدر وعدد 

أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح
هم من تزيد نسبتهم عن 5% من أسهم الشركة. وال يوجد مساهم تزيد نسبته عن 5% من أسهم الشركة حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار 

هذه.

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار أسهم حقوق 
األولوية المقترح

تهدف شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى تمويل إعادة هيكلة 
أنشطتها لتشمل الفئات التالية: 

الخدمات اللوجستية لقطاع األغذية. 	
األنشطة الزراعية. 	
االستثمارات في أصول مدرة للدخل. 	

فضاًل راجع قسم رقم )8( )"استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"(.

إجمالي المتحصالت المتوقع الحصول 
عليها وتحليل ووصف االستخدام 

المقترح لها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تسعون مليون )90.000.000( ريال سعودي. وسيتم استخدام 
صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم كافة تكاليف الطرح في تمويل خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة، 

كما يبين الجدول التالي استخدامات متحصالت الطرح: 

جدول استخدام صافي متحصالت الطرح )بآالف الرياالت(

المجموع
2.500تكلفة تحسينات الثالجات 

5.500شراء قطيع مواشي
000.	تحسينات مياه اآلبار

500.	1تطوير جزء من أرض الخمرة بإقامة مستودعات جافة
50.000استحواذ على أعمال تجارية قائمة ومدرة للدخل

6.000رأس المال العامل
9.500تكاليف الطرح

90.000اإلجمالي
المصدر: إدارة شركة أنعام.

تكاليف الطرح
من المتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح حوالي تسعة ماليين وخمسمائة ألف )9.500.000( ريال سعودي، وتشمل أتعاب كٍل من: المستشار 
المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني والمحاسب القانوني ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من 

المصاريف المتعلقة باالكتتاب. )فضاًل راجع قسم رقم )8( "استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"(.

من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي ثمانون مليون وخمسمائة ألف )80.500.000( ريال سعودي )فضاًل راجع قسم صافي متحصالت الطرح
رقم )8( "استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"(. 

خمسة عشر مليون )15.000.000( ريال سعودي. رأس مال الُمصدر قبل الطرح

مائة وخمسة ماليين )105.000.000( ريال سعودي. رأس مال الُمصدر بعد الطرح

إجمالي عدد أسهم الُمصدر قبل 
الطرح

مليون وخمسمائة ألف )1.500.000( سهم عادي. 

عشرة ماليين وخمسمائة ألف )10.500.000( سهم عادي.إجمالي عدد أسهم الُمصدر بعد الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. القيمة االسمية للسهم

تسعة ماليين )9.000.000( سهم عادي. إجمالي عدد األسهم المطروحة

نسبة األسهم المطروحة من رأس مال 
الُمصدر

%600.00

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. سعر الطرح

تسعون مليوناً )90.000.000( ريال سعودي. إجمالي قيمة الطرح

و



تسعة ماليين )9.000.000( سهم عادي. عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

تسعون مليوناً )90.000.000( ريال سعودي. إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

المساهمون المقيدون. والمستثمرون الجدد. فئات المستثمرين المستهدفين

المساهمون المقيدون
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل  العامة غير  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ●●/●●/1442هـ )الموافق 

●●/●●/2020م(.

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات - باستثناء المساهمون المقيدون - ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.المستثمرون الجدد

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتعتبر 
هذه األوراق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطى كل حق لحاملة أحقية االكتتاب 
بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

تسعة ماليين )9.000.000( حق.عدد حقوق األولوية الُمصدرة

يمنح كل مساهم مقيد )6( حقوق عن كل )1( سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم معامل األحقية
الحالية للشركة. 

تاريخ األحقية
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل  العامة غير  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
بتاريخ  وذلك  المال،  رأس  بزيادة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يلي  تداول  يوم  ثاني  تداول  بنهاية  الشركة  مساهمي 

●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(. 

فترة التداول
)الموافق  ●●/●●/1442هـ  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  ●●/●●/2020م(  )الموافق  ●●/●●/1442هـ  يوم  في  التداول  فترة  تبدأ 
●●/●●/2020م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام 

بتداول حقوق األولوية. 

فترة االكتتاب
)الموافق  ●●/●●/1442هـ  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  ●●/●●/2020م(  )الموافق  ●●/●●/1442هـ  يوم  في  االكتتاب  فترة  تبدأ 
●●/●●/2020م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة 

حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة طريقة االكتتاب
أخرى يقدمها الوسطاء. 

ممارسة االكتتاب في حقوق األولوية

ومنصات  مواقع  عبر  إلكترونياً  االكتتاب  األولوية عن طريق  أسهم حقوق  في  باالكتتاب  ممارسة حقهم  المستحقين  لألشخاص  يحق 
الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة 

حقوق األولوية كالتالي:
يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا - 1

بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق 
التي يملكونها.

يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في - 2
األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة 
االكتتاب، فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.

قيمة الحق اإلرشادية
تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح. وستقوم "تداول" باحتساب 
ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضاً مزودو خدمات معلومات 

السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علماً بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
المؤسسي )المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك 
العروض ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من يوم 
●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات 
العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية 

التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

طريقة التخصيص ورد الفائض

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها 
إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح 
المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات 
أن  أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم علماً  )أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كلياً 
المستثمر الذي لم يكتتب أو لم يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي 
بسعر الطرح )فضاًل راجع قسم )14( )"المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه"(. وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( 

إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(. تاريخ التخصيص

يوم تاريخ رد الفائض من االكتتاب أقصاه  موعد  في  االكتتاب  مدير  من  استقطاعات  أو  عموالت  أي  دون  المكتتبين  إلى  وجد(  )إن  االكتتاب  من  الفائض  رد  سيتم 
●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(. 

ز



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت(
الجديدة  في األسهم  أو جزئياً  كلياً  لم يمارسوا حقهم في االكتتاب  الذين  المستحقين  النقدي لألشخاص  التعويض  سيتم دفع مبالغ 
ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(، علماً بأن مبالغ 

التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم. 

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( إلى )●●( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد السعر المعدل
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )●●( ريال سعودي للسهم الواحد.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في "تداول" بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولوية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولوية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز 
األسهم الحالية للشركة على شاشة تداول. ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع 
الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواًء ببيعها أو 
شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء 
منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول. وسيقوم نظام "تداول" بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة 

على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل 
ومساوية تماماً لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية 

العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه. 

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.القيود المفروضة على تداول األسهم

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق. القيود المفروضة على تداول الحقوق

األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها

اكتتب المؤسسون في 2 مليون سهم قيمتها االسمية 200 مليون ريال سعودي شكلت 40% من رأس مال الشركة وتم طرح عدد 	 مليون 
سهم لالكتتاب العام قيمتها االسمية 00	 مليون ريال سعودي. بتاريخ 12/	0/	140هـ )الموافق 1982/12/27م( تم تحويل الشركة إلى 
مساهمة عامة بموجب قرار وزير التجارة رقم 856، برأس مال قدره 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 مليون سهم عادي قيمة كل 
سهم 100 ريال سعودي وتم ادراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول" في يناير عام 1994م. وبتاريخ 1415/10/26هـ 
)الموافق 27/	1995/0م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال سعودي إلى 1.200 
مليون ريال سعودي، بعدد أسهم إجمالي بلغ 12 مليون سهم وقيمة اسميه قدرها 100 ريال للسهم. وبتاريخ 1428/09/06هـ )الموافق 
2007/09/18م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تخفيض رأس مال الشركة من 1.200 مليون ريال سعودي إلى 109 مليون 
ريال سعودي، بنسبة تخفيض بلغت )90٬92%( من رأس مال الشركة. وبتاريخ 12/22/		14هـ )الموافق 2012/11/07م( قررت الجمعية 
العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 109 مليون ريال سعودي إلى 196 مليون ريال سعودي عن طريق 
اصدار أسهم حقوق أولوية بعدد 8.7 مليون سهم عادي بقيمة اسميه بلغت 10 رياالت سعودية للسهم الواحد ليصبح مجموع أسهم 
الشركة 19٬6 مليون سهم عادي. وبتاريخ 1441/05/05هـ )الموافق 1	/2019/12م( وافقت الجمعية العامة الغير العادية على تخفيض 

رأس مال الشركة من 196 مليون ريال سعودي إلى 15 مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض بلغت )5	92٬%( من رأس مال الشركة. 
شروط االكتتاب في أسهم حقوق 

األولوية
يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط 

وأحكام وتعليمات االكتتاب فضاًل راجع قسم )14( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه".

عوامل المخاطرة
ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: 1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة 2( 
مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع 	( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت مناقشة هذه المخاطر في قسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" 

من هذه النشرة، والذي يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم حقوق األولوية.

ح



إجمالي المتحصالت التي سبق 
الحصول عليها في آخر عملية إصدار 

أسهم حقوق أولوية وتحليلها ووصفها

بتاريخ 12/22/		14هـ )الموافق  العادية  العامة غير  أولوية في عام 2012م بعد موافقة الجمعية  قامت الشركة بطرح أسهم حقوق 
المتعلقة بتوسعة عملياتها وزيادة حجم أعمالها الخاصة باستيراد وبيع  2012/11/07م( على زيادة رأسمالها بغرض تمويل خططها 
وتوزيع المنتجات الغذائية، وبالتالي زيادة المبيعات إضافة إلى تطوير البنية التحتية للشركة لدعم التوسعة. وبموجب الطرح، حصلت 
الشركة على مبلغ 87 مليون ريال من المساهمين نتيجة طرح 8.7 مليون سهم من أسهم حقوق األولوية بسعر طرح بلغ 10 رياالت للسهم 

الواحد تمثل القيمة االسمية. ويظهر الجدول التالي ملخصاً لمعلومات إصدار حقوق األولوية لعام 2012م. 

جدول ملخص معلومات إصدار أسهم حقوق األولوية لعام 2012م
االثنين 12/27/		14هـ )الموافق 2012/11/12م(بداية فترة االكتتاب
األربعاء 4/1/07	14هـ )الموافق 2012/11/21م(نهاية فترة االكتتاب

8.700.000 سهمعدد األسهم التي طرحت لالكتتاب
10 رياالت سعوديةسعر الطرح

87.000.000 ريال سعوديإجمالي حصيلة اإلصدار
7.000.000 ريال سعوديتكاليف الطرح

80.000.000 ريال سعوديصافي حصيلة الطرح بعد خصم تكاليف الطرح
سهم واحد جديد لكل 1.25287 سهم قائممعدل األحقية

109.000.000رأسمال الشركة قبل الطرح
196.000.000رأسمال الشركة بعد الطرح
79٬82%نسبة الزيادة في رأس المال

10.900.000 سهم عاديعدد أسهم رأس المال قبل الطرح
19.600.000 سهم عاديعدد أسهم رأس المال بعد الطرح
79٬82%نسبة الزيادة في أسهم رأس المال

المصدر: نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية لمجموعة أنعام لعام 2012م

التكاليف االستثمارية للمشروعات المقترح تمويلها بلغت 80 مليون ريال سعودي، وسيتم  كما أشارت نشرة اإلصدار إلى أن إجمالي 
تمويلها من صافي متحصالت اإلصدار بعد خصم مصاريف اإلصدار المقدرة بمبلغ 7 مليون ريال. وقد كانت الشركة تخطط الستخدام 
متحصالت االكتتاب في بناء ثالجات جديدة وتطوير الموقع العام وبناء مكاتب وسكن للعمال، وتطوير الثالجات القائمة وأنظمتها وتوفير 
رافعات جديدة وزيادة المخزون، وتوسيع أسطول النقل وشبكة التوزيع. وفيما يلي ملخصاً للتكاليف االستثمارية للمشروعات المقترحة 

وفق نشرة اإلصدار الخاصة بإصدار حقوق األولوية لعام 2012م: 
بناء ثالجات جديدة على األرض المملوكة للشركة وتطوير الموقع العام وبناء مكاتب وسكن للعمال، وقدرت التكلفة اإلجمالية لهذا 

البند بمبلغ 20٬5 مليون ريال سعودي. 

جدول تكلفة بناء ثالجات جديدة على األرض المملوكة للشركة وتطوير الموقع العام وبناء مكاتب وسكن للعمال
بناء ثالجات مركزية جديدة على األرض المملوكة للشركة 

والواقعة في منطقة الخمرة بمدينة جدة
12 مليون ريال

	 مليونتطوير الموقع العام لألرض
2.5 مليون ريالشراء مولدين كهربائيين

2 مليون ريالبناء مكاتب مركزية
1 مليون ريالبناء سكن عمال

20٬5 مليون ريال سعودياإلجمالي
تطوير الثالجات القائمة وما يتبعها من أنظمة ورافعات ومخزون، وتم تقدير التكلفة اإلجمالية لهذا البند بمبلغ 29٬5 مليون ريال 

سعودي.

جدول تكلفة تطوير الثالجات القائمة وما يتبعها من أنظمة ورافعات ومخزون
5 مليون ريالعملية إعادة تأهيل الثالجات القائمة

 WMS 2 مليون ريالإدخال نظام إدارة المستودعات
2٬9 مليون ريالشراء رافعات شوكية

2 مليون ريالتركيب مصعد كهربائي لرفع وتنزيل البضائع
18 مليون ريالزيادة المخزون من المنتجات الغذائية 

29.9 مليون ريالاإلجمالي

ط



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

توسعة أسطول النقل وشبكة التوزيع، وخططت الشركة لدعم اسطولها الخاص بنقل وتوزيع المنتجات الغذائية من خالل شراء عربات 
وشاحنات بمبلغ 29.6 مليون ريال سعودي. 

جدول زيادة سيارات التوزيع المبردة
29٬6 مليون ريالشراء عربات وشاحنات

29٬6 مليون ريالاإلجمالي
بعد انتهاء فترة االكتتاب، حصلت الشركة على متحصالت االكتتاب وقامت باستخدامها جزئياً في اإلنفاق على المشاريع المشار إليها 
في نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية لعام 2012م. وتوضح الجداول التالية االستخدام الفعلي لمتحصالت اكتتاب حقوق األولوية لعام 

2012م وأهم االنحرافات عن االستخدام المخطط له وأسبابها: 

جدول االستخدام الفعلي لمتحصالت اكتتاب أسهم حقوق األولوية لعام 2012م مقارنة بالمخطط له

االستخدام المشروعم
المخطط له

االستخدام 
الفعلي

مبلغ 
االنحراف

نسبة 
االنحراف

نسبة اإلنفاق 
الفعلي 
لإلنفاق 

المخطط له

بناء ثالجات جديدة على األرض المملوكة للشركة وتطوير الموقع العام وبناء مكاتب وسكن عمال له1

أ
بناء ثالجات مركزية جديدة على 
األرض المملوكة للشركة والواقعة 

في منطقة الخمرة بجدة
12.000.000012.000.000%100%0

17%	8%000.000500.0002.500.000.	تطوير الموقع العام لألرضب
0%100%2.500.00002.500.000شراء مولدين كهربائيينج
0%100%2.000.00002.000.000بناء مكاتب مركزيةد
0%100%1.000.00001.000.000بناء سكن عمالهـ

2%98%20.500.000500.00020.000.000اإلجمالي

تطوير الثالجات القائمة وما يتبعها من أنظمة ورافعات ومخزون2

عملية إعادة تأهيل الثالجات أ
101%-1%-04	.0467	.5.000.0005.067القائمة

إدخال نظام إدارة المستودعات ب
 WMS

2.000.0004.761.1202.761.120-%1	8-%2	8

1	%69%2.900.800891.0002.009.800شراء رافعات شوكيةج

تركيب مصعد كهربائي لرفع د
101%-1%-2.000.0002.012.50012.500وتنزيل البضائع

زيادة المخزون من المنتجات هـ
07	%-207%-	61.	7.20		61.	18.000.00055.20الغذائية 

227%-127%-7	4.7	8.0	7	5.5	29.900.80067.9اإلجمالي

توسعة أسطول النقل وشبكة التوزيع3

50%50%984.	1.600.000796.01680عربات نقل سعة 2 طنأ
84%16%76	.01	.7.999.2006.697.8241عربات نقل سعة 4 طنب
96%4%168.	24	1.000.000956.8شاحنات سعة 8 طنج
12%88%521.584.	4.000.000478.416عربات نقل سعة 12 طند
11%89%50.000	.	15.000.0001.650.0001عربات نقل سعة 22 طنهـ

6	%64%29.599.20010.579.08819.020.112اإلجمالي 
إجمالي االستخدامات للمشاريع وفق 

99%1%75	.80.000.00079.014.625985نشرة اإلصدار 

االستخدامات األخرى

114%-14%-75	.75985	.7.000.0007.985تكاليف اإلصدار 1
المصدر: إدارة شركة أنعام.

ي



جدول تحليل موقف اإلنفاق على المشاريع وتحليل أسباب االنحراف

االستخدام المشروعم
المخطط له

االستخدام 
الفعلي

نسبة 
االنحراف 

نسبة االنجاز 
الحالية

أسباب االنحراف وموقف 
المشروع

بناء ثالجات جديدة على األرض المملوكة للشركة وتطوير الموقع العام وبناء مكاتب وسكن عمال له1
بناء ثالجات مركزية أ

جديدة على األرض 
المملوكة للشركة 

والواقعة في منطقة 
الخمرة بجدة

عدم إمكانية الحصول 12.000.0000%100%0
على تصريح بناء الثالجات 

المركزية بمنطقة األرض 
المملوكة للشركة.

استمرار ارتفاع أسعار شراء 
الدجاج المجمد من بلد 

المنشاء والخسارة الناتجة 
عن انخفاض أسعار البيع 

في السوق المحلي.

تطوير الموقع العام ب
لألرض

	.000.000500.000%8	%17

شراء مولدين ج
كهربائيين

2.500.0000%100%0

0%100%2.000.0000بناء مكاتب مركزيةد
0%100%1.000.0000بناء سكن عمالهـ

2%98%20.500.000500.000 اإلجمالي 

تطوير الثالجات القائمة وما يتبعها من أنظمة ورافعات ومخزون2
عملية إعادة تأهيل أ

الثالجات القائمة
تم تنفيذ عملية تطوير %101-04%1	.5.000.0005.067

الثالجات المركزية القائمة 
بالكامل.

إدخال نظام إدارة ب
 WMS المستودعات

قامت الشركة بشراء 8	%2-8	2.000.0004.761.120%1
برنامج حسابات ومخازن 

ومستودعات SAP وقد 
كانت تكاليف البرنامج 

وتطبيقه والبرامج 
المساعدة له تزيد عما هو 
مخطط له في الخطة وقد 
تم إعادة توزيع الفائض من 
بند الرافعات الشوكية في 

تكملة تطبيق هذا البند.
تم تطبيق البرنامج 1	%69%2.900.800891.000شراء رافعات شوكيةج

الخاص بالمستودعات 
وتطبيق نظام التخزين 

باألرفف )Racking( بدال 
من الطبالي، وبالتالي تم 

استعمال أنواع حديثة من 
الرافعات وبعدد أقل من 

الخطة السابقة وتم صرف 
الفائض على األنظمة 

األخرى الالزمة لتطبيق 
نظام إدارة المستودعات 

خالل عامي 2012م 
-	201م.

تركيب مصعد كهربائي د
لرفع وتنزيل البضائع

تم تنفيذ عملية شراء %101-2.000.0002.012.500%1
مصعد وتركيبه لتحميل 
البضائع بحسب الخطة.

ك



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

جدول تحليل موقف اإلنفاق على المشاريع وتحليل أسباب االنحراف

االستخدام المشروعم
المخطط له

االستخدام 
الفعلي

نسبة 
االنحراف 

نسبة االنجاز 
الحالية

أسباب االنحراف وموقف 
المشروع

زيادة المخزون من هـ
المنتجات الغذائية 

تمت زيادة المخزون من 07	%-%207	61.	18.000.00055.20
المنتجات الغذائية على 

نحو أكبر مما هو مخطط 
له الستغالل السيولة الغير 

مستخدمة في البند رقم 
)1( و)	(.

227%-127%7	5.5	29.900.80067.9اإلجمالي 
بسبب ارتفاع بعض التكاليف 
وتحويل المبالغ الغير مستغلة 

في البندين )1( و)	( إليه.
توسعة أسطول النقل وشبكة التوزيع3
قرار مجلس اإلدارة الخاص 50%50%1.600.000796.016عربات نقل سعة 2 طنأ

بتأجيل زيادة عدد سيارات 
التوزيع نظراً لعدم استقرار 

سوق الدجاج المجمد.
قرار اإلدارة الخاص 

بتخفيض حجم استيراد 
المنتجات الغذائية.

84%16%7.999.2006.697.824عربات نقل سعة 4 طنب

96%4%2	1.000.000956.8شاحنات سعة 8 طنج

عربات نقل سعة 12 د
طن

4.000.000478.416%88%12

عربات نقل سعة 22 هـ
طن

15.000.0001.650.000%89%11

6	%64%29.599.20010.579.088اإلجمالي 

إجمالي االستخدامات 
للمشاريع وفق نشرة اإلصدار

80.000.00079.014.625%1%99%99

االستخدامات األخرى
زيادة مصاريف االستشارات 114%-14%75	.7.000.0007.985تكاليف اإلصدار 1

المالية والقانونية 
واإلعالمية لالكتتاب. 

المصدر: إدارة شركة أنعام.

أن السبب الرئيسي لقيام الشركة باستخدام متحصالت االكتتاب في بنود أخرى هو عدم قدرتها على البدء في مشروع بناء ثالجات 
جديدة على األرض المملوكة للشركة وتطوير الموقع العام وبناء مكاتب وسكن عمال بسبب عدم الحصول على ترخيص لبناء الثالجات 
في منطقة األرض التابعة للشركة وذلك بسبب تأخر اإلجراءات النظامية إلصدار مخطط تنظيمي وصك الكتروني لدى امانة جدة وقرار 
الشركة بتخفيض استيراد المنتجات الغذائية. ونتيجة لذلك، قرر مجلس اإلدارة أيضاً تأجيل استكمال مشروع توسعة أسطول النقل 
وشبكة التوزيع. ونظراً لتوفر السيولة المخصصة لهذين المشروعين، ورغبة الشركة في استغاللها في مصلحة الشركة ومساهميها، 

قررت الشركة إجراء بعض التغييرات في بنود الخطة المذكورة في الطرح كالتالي:
نقل بند بناء ثالجات جديدة بمبلغ 20 مليون ريال إلى بند تطوير الثالجات القائمة وما يتبعها من أنظمة ورافعات وزيادة - 1

المخزون.
تحويل مبلغ مشروع توسعة أسطول النقل وشبكة التوزيع الغير مستغل وقدره 19مليون ريال إلى بند المخزون. - 2

والسبب الرئيسي وراء قرار اإلدارة تخفيض االستيراد هو بوادر عدم االتزان في سوق الدجاج البرازيلي نتيجة إلعادة هيكلة الشركات 
البرازيلية واندماج بعضها وخروج البعض في نهاية عام 2012م. ومع نهاية عام 2012م وبداية 	201م بدأت تظهر إشارات قوية إلى 
التي  القدم  لكرة  العالم  انطالق فعاليات كأس  التي سبقت  للمظاهرات  نتيجة  في األسعار  انخفاضاً شديداً  أن عام 	201م سيشهد 
استضافتها البرازيل في عام 2014م. وبالفعل لقد قامت شركات الدجاج البرازيلي باتباع سياسة إغراق السوق عن طريق خفض األسعار 
بحوالي 500 دوالر للطن وذلك للتخلص من فائض اإلنتاج لديهم في الوقت الذي امتنع فيه المصدرين الفرنسيين عن مجاراة البرازيليين. 
كما أن إلغاء الدعم المقدم من االتحاد األوروبي لمصدري الدجاج المجمد في أوروبا ساهم بتعميق الفجوة بين أسعار الدجاج الفرنسي 
بتخفيض كميات الدجاج المستورد إضافة إلى وضع برنامج زمني حتى  والبرازيلي. ونتيجة لذلك، اتخذت إدارة الشركة قراراً فورياً 

منتصف 2014م لتخفيض المصاريف بشكل كبير مع األخذ في االعتبار أي تحسن إيجابي قد يطرأ في سوق الدجاج المجمد.

ل



وفي تاريخ 6/04/09	14هـ )الموافق 2015/01/29م( أعلنت الشركة على موقع تداول آخر التطورات والمستجدات في تغيير أوجه 
الصرف في استخدام متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية الذي تم خالل الفترة من 12-11-2012م إلى 21-11-2012م، حيث 
تم استالم صافي متحصالت االكتتاب وقدرها 87 مليون ريال بتاريخ 28 نوفمبر 2012م، كما اعلنت الشركة بتاريخ 2014/6/25م عن 
اجراء تنقالت في بعض بنود الطرح الواردة في نشرة االصدار دون المساس بجوهرها بناء على بعض المستجدات. وعليه فقد قامت 

الشركة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2014م باستخدام كامل المبالغ في مشاريع نشرة اإلصدار. 
ويبين الجدول التالي التسلسل الزمني إلعالنات الشركة على موقع السوق المالية السعودية )تداول( التي تخص استخدامات المتحصالت 

واالنحرافات عن االستخدام الموضح في نشرة اإلصدار الخاصة بزيادة رأس المال في عام 2012م:

التاريخاإلعالن على موقع تداول
تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 

المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية
22/	4/0	14هـ )الموافق 	02/0/	201م( 

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

4/06/14	14هـ )الموافق 04/24/	201م(

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

4/09/16	14هـ )الموافق 07/24/	201م( 

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

5/01/04	14هـ )الموافق 11/07/	201م(

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

21/	5/0	14هـ )الموافق 2014/01/22م(

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

5/06/22	14هـ )الموافق 2014/04/22م(

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

5/08/27	14هـ )الموافق 2014/06/25م(

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

5/09/20	14هـ )الموافق 2014/07/17م(

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

6/01/06	14هـ )الموافق 0	/2014/10م(

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام 
المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

6/04/09	14هـ )الموافق 2015/01/29م(

وتشير إدارة الشركة إلى أن إنفاق متحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية لعام 2012م كان يفترض أن يكون في االستخدامات المشار 
إليها في نشرة اإلصدار الخاصة بذلك اإلصدار، إال أنه ولألسباب الواردة في هذا القسم ولضرورة تسيير أعمال الشركة فقد قامت 
إدارة الشركة باستخدام متحصالت اإلصدار على النحو المبين مسبقاً وفق حكمها المهني، علماً بأن جميع االستخدامات كانت تهدف 
لصالح الشركة ومساهميها وبموافقة أعضاء مجلس اإلدارة المفوضين بمثل هذه الصالحية، وعماًل بنظام هيئة السوق المالية الفقرة 
)ج( من المادة الثالثون من الباب الخامس من قواعد التسجيل واالدارج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
	-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ )الموافق 2004/10/04م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/0	 
وتاريخ 1424/06/02هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-6	-2012 وتاريخ 4/01/11	14هـ )الموافق 2012/11/25م( 
قامت الشركة باإلفصاح عن تفاصيل استخدام المتحصالت من خالل إعالناتها الدورية على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إال 

أنها لم تقم بأخذ موافقة الجمعية العامة على تغيير استخدام المتحصالت.
التعديالت الجوهرية التي طرأت على 
المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في 

آخر نشرة إصدار

تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 12/27/		14هـ )الموافق 2012/11/12م(. )فضاًل راجع القسم رقم 
"11-14"( )المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم )"المعلومات القانونية"((.

تنويه: ينبغي دراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم )2( "عوامل المخاطرة" من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم 
حقوق األولوية. 

م



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

تواريخ مهمة للمكتتبين

التـــــــــاريخالحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال وتحديد تاريخ 
المساهمون  هم  المستحقين  المساهمين  بأن  علماً  المستحقين،  والمساهمين  األحقية 
المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس 
المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول 

يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية

●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(

تبدأ فترة التداول في يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( وتستمر حتى فترة التداول
الفترة  هذه  خالل  ويجوز  ●●/●●/2020م(.  )الموافق  ●●/●●/1442هـ  يوم  نهاية 
أو مستثمرين جدد -  لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين 

القيام بتداول حقوق األولوية.
تبدأ فترة االكتتاب في يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( وتستمر حتى فترة االكتتاب 

الفترة  هذه  خالل  ويجوز  ●●/●●/2020م(.  )الموافق  ●●/●●/1442هـ  يوم  نهاية 
أو مستثمرين جدد -  لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين 

ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.
تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم ●● ●●/●●/1442هـ انتهاء فترة االكتتاب 

)الموافق ●●/●●/2020م(.
تبدأ فترة الطرح المتبقي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم ●● ●●/●●/1442هـ فترة الطرح المتبقي

 ●● يوم  من  مساًء  الخامسة  الساعة  حتى  وتستمر  ●●/●●/2020م(  )الموافق 
●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(التخصيص النهائي

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب 
كلياً أو جزئياً ومستحقي كسور األسهم.

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية في األسهم الجديدة
األسهم الجديدة على موقع تداول. 

.)www.tadawul.com.sa( )تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول

ن



تواريخ اإلعالنات المهمة 

التـــــــــاريخالمعلناإلعالن

يوم الثالثاء 1442/02/19هـ )الموافق 2020/10/06م(الشركةاإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(الشركة اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(إيداع اإلعالن عن إضافة حقوق األولوية لمجموعة أنعام الدولية القابضة 

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(تداولاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(الشركة اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(تداول اإلعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون 
في االكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(الشركة 

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب 	
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة  	

الطرح المتبقي

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(الشركة 

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(إيداع اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(الشركة اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن وجدت(
تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول( )www.tadawul.com.sa(، وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق 

المالية )إيداع( لتحديد تاريخ إيداع األسهم.

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في صحيفة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار هذه، فإن اإلعالن يجب أن يتضمن ما يلي:

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري.- 1
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.- 2
العناوين واألماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.- 	
تاريخ نشر نشرة اإلصدار.- 4
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحاً المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.- 5
اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي والمستشار القانوني.- 6
إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: "ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال - 7

تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو 
عن االعتماد على أّي جزء منه".

س



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد، وفي حال عدم ممارسة حقوق 
األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين، فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل 
طرحها في فترة الطرح المتبقي ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات 

التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من 
خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أّي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً 
في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقداً 

ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول 

يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، تودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة 
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز 

جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل 

عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، وعليه فإن معامل األحقية هو )6( حقوق لكل 
سهم واحد )1( مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية، ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك )1000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له )6.000( حق 

مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم، حيث ستتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان 
سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )40( أربعون رياالً سعودي، وسعر الطرح )10( عشرة رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون ثالثون )0	( 

رياالً سعودياً.

ع



هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن 
طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل. 

كيف تتم عملية االكتتاب؟
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية االكتتاب من 

خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟
ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلي سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك 1000 سهم في الشركة على 
النحو التالي: 800 سهم في محفظة )أ( و200 سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع )6.000( حق على اعتبار أن لكل سهم )6( حقوق، عليه 

فسيتم إيداع 4.800 حق في محفظة )أ( و1.200 حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز 

إيداع األوراق المالية )"إيداع"(، وإحضار الوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة 

الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول واالكتتاب؟
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تُطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن 

وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علماً أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟
في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة 
التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً في حال بيع جزء منها، وسيتم اإلبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الوسيط 

الخاص بالمساهم.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم الُمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية 

والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ف



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. 

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، 

وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه 

النشرة وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

مساعدة إضافية:
في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )info@anaamgroup.com( وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط 
تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية 

أو القانونية أو االستثمارية.

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضاًل راجع قسم رقم )14( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" وبقية المعلومات 
الواردة في هذه النشرة.
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ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة. ونظًرا ألنه ملخص، فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم المساهمين 
وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل بدقة وعناية والرجوع لقسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" 
قبل اتخاذ أّي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة. وقد تم تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة تحت قسم "التعريفات والمصطلحات"

نبذة عن الشركة
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة )يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "مجموعة أنعام"(، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تم قيدها لدى وزارة التجارة بالسجل 
التجاري رقم )	507	00	40( الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1402/9/7هـ )الموافق 1982/6/29م(. ويقع المقر الرئيسي للشركة في حي بترومين - شارع المحجر 

العام -بالقرب من مستشفى الملك عبد العزيز- ص.ب 52	6 جدة 21442 المملكة العربية السعودية. 

هيكل رأس مال الشركة 
تأسست شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كشركة مساهمة عامة سعودية بالسجل التجاري رقم )	507	00		40( الصادر من مدينة جدة بتاريخ  	

1402/09/07هـ )الموافق 1982/06/29م(. برأس مال وقدره خمسمائة مليون )500.000.000( ريال سعودي حيث أدرجت الشركة خمسة ماليين 
)5.000.000( سهم عادي بقيمة مائة ريال )100( ريال سعودي للسهم الواحد، حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بما نسبته 40% من رأس مال 

الشركة، وتم طرح 60% من رأس المال لالكتتاب العام. 
بتاريخ 1415/10/26هـ )الموافق 27/	1995/0م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال سعودي إلى  	

1.200 مليون ريال سعودي، بعدد أسهم إجمالي بلغ 12 مليون سهم وقيمة اسميه قدرها 100 ريال للسهم. 
بتاريخ 1428/09/06هـ )الموافق 2007/09/18م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة من 1.200 مليون ريال  	

سعودي إلى 109 مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض بلغت )	90٬8%( من رأس مال الشركة. 
بتاريخ 12/22/		14هـ )الموافق 2012/11/07م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 109 مليون  	

ريال سعودي إلى 196 مليون ريال سعودي عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية بعدد 8٬7 مليون سهم عادي بقيمة اسميه بلغت 10 رياالت سعودية 
للسهم الواحد ليصبح مجموع أسهم الشركة 19٬6 مليون سهم عادي.

بتاريخ 1441/05/05هـ )الموافق 1	/2019/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من 196 مليون ريال سعودي  	
إلى 15 مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض بلغت )5	92٬%( من رأس مال الشركة. 

بتاريخ 1441/06/15هـ )الموافق 2020/02/09م( أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من خمسة عشر مليون )15.000.000(  	
ريال سعودي إلى مائة وخمسة ماليين )105.000.000( ريال سعودي، وذلك من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ تسعين مليون )90.000.000( 

ريال سعودي.

جدول التعديالت التي تمت على رأس مال الشركة

عدد األسهمطبيعة الزيادة/التخفيض في رأس المال
القيمة االسمية 
للسهم بالريال 

السعودي

رأسمال 
الشركة بالريال 

السعودي
السنة

1980م100 مليون100مليونرأس مال تأسيس الشركة

1982م500 مليون5100 مليونمساهمات نقدية وعينية بإدخال مساهمين جدد عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة

1995م1.200 مليون12100 مليونإصدار أسهم جديدة مقابل دمج شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه في الشركة

تخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركة من 100 ريال سعودي إلى 50 ريال سعودي 
للسهم

1998م1.200 مليون2450 مليون

2006م1.200 مليون12010 مليونتخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركة من 50 ريال سعودي إلى 10 ريال سعودي للسهم

2007م109 مليون10٬910 مليونتخفيض رأس المال بمقدار 1.091 مليون ريال سعودي لشطب الخسائر المتراكمة

2012م196 مليون19٬610 مليونطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال سعودي

2019م15 مليون1٬510 مليونتخفيض رأس المال بمقدار 181 مليون ريال سعودي لشطب الخسائر المتراكمة
المصدر: مجموعة أنعام القابضة
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة
بناء على السجل التجاري لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تتمثل أنشطة الشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي 
تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها واستثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها وتقديم 

القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها. 

وتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ أغراضها من خالل قطاعات األعمال التالية: 

نشاط المجموعة الغذائي
تتمثل انشطة الشركة الرئيسية في القطاع الغذائي في ما يلي:

تأجير المستودعات المركزية )الثالجات( للغير حيث تمتلك الشركة مساحة في حدود 10 الف متر مربع بمدينة جدة وبعد ايقاف تجارة المواد  	
الغذائية المجمدة فقد قامت االدارة بالتركيز على الخدمات اللوجستية والمتمثلة في تأجير المساحات للغير وتحقيق ايرادات منها حيث تتمتع الشركة 
بموقع قريب من ميناء جدة االسالمي وقريب من المدينة الصناعية بجدة، كما ان لدى الشركة فريق مدرب ولديه خبرة طويلة من العاملين في مجال 

التخزين والثالجات ولدى الشركة كافة المعدات المساعدة الالزمة لسرعة التحميل والتنزيل وبالتالي توفير الوقت والجهد للعمالء.
تأجير السيارات والشاحنات للغير حيث أن الشركة لديها أسطول من الشاحنات المبردة سعة 4 و8 و12 و24 طن وكذلك إدارة للنقل لديها خبرات  	

كبيرة من إداريين وسائقين وورشة للصيانة، وتقوم الشركة بتأجير السيارات للغير وتغطي جميع مدن المملكة.

نشاط المجموعة الزراعي 
لقد كان لدى الشركة نشاط رئيسي يتمثل في زراعة وتجارة األعالف وتمتلك المجموعة أراٍض زراعية تبلغ مساحتها 100 مليون متر2 بالبسيطاء بمنطقة الجوف 
شمال المملكة العربية السعودية. بتاريخ 25 صفر 7	14هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )66( والذي يقضي بالتوقف عن زراعة األعالف الخضراء قبل حلول 25 
صفر 1440هـ )الموافق 	 نوفمبر 2018م( وذلك سعياً للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي التي تزيد على )خمسين( هكتاراً 
بان مبيعات  وتشمل الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، وبناء على ذلك توقفت المجموعة عن زراعة األعالف الخضراء خالل عام 2018م علماً 

األعالف الخضراء تمثل حوالي 80% من ايرادات المجموعة في السنتين األخيرتين )2017م و2018م(. 

وبين القرار الخيارات البديلة الممكنة في حال التوقف عن زراعة األعالف الخضراء حسب االشتراطات اإلدارية والفنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة كاآلتي: 

االستثمار في مصانع األعالف المتكاملة شريطة استيراد المدخالت. 	
االستثمار في مشاريع الدواجن وصناعتها.  	
االستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على األعالف المتكاملة في تغذيتها.  	
االستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق األمن الغذائي.  	
االستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديث وفق األصناف والمساحات التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.  	
االسثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة.  	
االستثمار في زراعة األعالف الخضراء خارج المملكة من أجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية.  	
االستثمار في المشاريع السياحية غير المهدره للمياه.  	

ونظرا لعدم امكانية زراعة المشروع بزراعات بديلة فقد قرر مجلس االدارة بيع اآلالت والمعدات الخاصة بالزراعة لتوفير السيولة الالزمة لدعم أعمال الشركة 
القائمة، وتخطط إدارة الشركة إلى استغالل مساحة المشروع في أنشطة بديلة أخرى ذات عائد وربحية عالية كتربية األغنام المحلية وصناعة االعالف المركزة 
وتمثل هذه األنشطة جزء من خطة الشركة في استخدام متحصالت الطرح )ولمزيد من المعلومات عن الجدول الزمني لهذه األنشطة الرجاء مراجعة القسم رقم 

)8( )استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية(. 

رؤية الشركة
"أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز بخبراتها االستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تعظيم قيمة الشركة".

رسالة الشركة
والموظفين  والشركاء  للمساهمين  قيمة مضافة  تحقيق  على  تركز  فعالة  إدارة  وعوائد مجزية عن طريق  كبيرة  نمو  فيها فرص  تتوافر  قطاعات  في  "االستثمار 

والمجتمع".

أهداف الشركة 
بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر ايجابياً في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.  	
تحقيق مستوى نمو مالئم في العائد االستثماري لمساهميها مقروناً بنمو متزن في حقوق الملكية.  	
تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة. 	
تعزيز خبراتنا وتوظيفها في تحقيق النمو اإليجابي في قطاع استثمارات الثروة الحيوانية محلياً وإقليمياً.  	
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إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي تعمل بها مع منشآت ناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً لنقل التجربة وتبادل الخبرات  	
التقنية في كافة المجاالت. 

التكامل مع رؤية المملكة 0	20 وبرامج تحقيقها، وبشكل رئيس في ما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد الحيوانية واألمن الغذائي وتحسين جودة  	
الحياة. 

نموذج العمل 
الجانبين  الداخلية على  والكفاءات  والقدرات  الموارد  بضعف  والزراعي مقروناً  الغذائي  القطاعين  الماضية نموذج عمل في  الطويلة  الفترة  الشركة خالل  تبنت 
اإلشرافي والتنفيذي الالزمة لتحقيق النجاح في كافة أركان نموذج العمل، باإلضافة إلى وجود كثير من التحديات الخارجية والداخلية التي أثرت على نموذج العمل 

الذي تبنته الشركة في السنوات السابقة. 

وحاليا يعمل مجلس إدارة الشركة على بلورة نموذج عمل جديد مبني على فهم أعمق لقدرات وإمكانيات الشركة الحالية والمتمركزة في قطاع الخدمات اللوجستيه 
والبنية التحتية التي تمتلكها الشركة من أراضي ومخازن تبريد وأسطول نقل، والعمل على تنويع مصادر الدخل والتركيز على أهمها. 

التوجهات االستراتيجية
زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض في 1	/2019/12م عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، واستخدام متحصالت االكتتاب في تنويع مصادر دخل الشركة 

على النحو المبين أدناه:

تحسين أسطول النقل في المجموعة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من المجموعة لعمالئها. 	
صيانة الثالجات المركزية وذلك باستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية )القديمة( بأجهزة جديدة ذات تقنية عالية وحديثة. 	
االستثمار المحدود في تسمين المواشي محلياً في مشروع المجموعة في الجوف وتطويره. 	
العمل على إعادة جدولة المديونيات المتبقية على الشركة وتسويتها وزيادة الجهد المبذول لتحصيل مديونيات المجموعة لدى الغير. 	
التركيز على القوى البشرية المتميزة والعمل على تحسين أداء المجموعة في جميع أقسامها. 	
تمتلك الشركة قطعة أرض تقدر بحوالي 0.000	1 متر مربع في منطقة الخمرة بمدينة جدة، ولدى الشركة خطة على المدى البعيد إلستغاللها فيما  	

يخدم مصالح الشركة، وتتميز منطقة الخمرة بموقعها االستراتيجي القريب من ميناء جدة اإلسالمي وسهولة الوصول إليها. 
تمتلك الشركة قطع أراضي بمنطقة الجوف الزراعية بإجمالي مساحة 100 مليون متر مربع، ولدى الشركة خطة على المدى البعيد إلستغاللها في  	

مشاريع تتوافق مع أهداف الشركة المستقبلية بالمساهمة في توفير األمن الغذائي. 
شراء أصول عقارية مدرة للدخل، وذلك لتوفير مصدر دخل مستمر وسيولة للشركة.  	

نواحي القوة والمزايا التنافسية 
تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية منها:

لديها خبرة كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية. 	
تملك الشركة أسطول بري من السيارات المبردة )الثالجات( من مختلف األحجام وتسعى لتطوير هذا األسطول بما يخدم أهدافها. 	
تمتلك مخازن للتبريد مهيأة وفي بيئة سليمة وصحية. 	
تمتلك فريق متخصص وذي خبرة كبيرة في مجال العمل. 	
القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة لتنشيط أعمالها. 	
لديها عالقات وطيدة مع الشركات األجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال بما كسبته من ثقة. 	
الخبرة الطويلة في مجال تربية المواشي. 	
تمتلك الشركة أراضي شاسعة في منطقة الجوف الزراعية مزودة بكافة الخدمات والمعدات الالزمة للزراعة.  	
تمتلك الشركة قطع أراضي قريبة من ميناء جدة اإلسالمي يمكن استغاللها لما يخدم مصالح الشركة.  	
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

نظرة عامة على السوق 

نبذة عن القطاع
يعد قطاع تقديم خدمات النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية األضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شكلت حصة المملكة 
العربية السعودية 5	% من إجمالي قطاع خدمات النقل والتخزين المبرد في عام 2017م. ونظراً للطبيعة المناخية للمملكة العربية السعودية، فإن ما يقارب 80% من 

المواد الغذائية يتم استيرادها من دول أخرى كالبرازيل، والهند واستراليا، وتتضمن هذه المواد الغذائية اللحوم، واألسماك، والخضروات والفواكه. 

على الرغم من تواجد خدمات النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية منذ فترة التسعينات الميالدية، إال أن معظم الشركات العاملة في القطاع كانت 
تمتلك مستودعات تخزين تعتبر صغيرة الحجم، مما دفع كبرى الشركات العالمية المقدمة للخدمات اللوجستية للدخول للسوق السعودية في الفترة الماضية. ويضم 
السوق مقدمي خدمات متنوعين ما بين محليين ودوليين، باإلضافة إلى تفاوت حجم الشركات المقدمة للخدمات. ويعد قطاع النقل والتخزين المبرد في مرحلة نمو 

ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفترة )2018م - 	202م( نظراً لوجود فجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين المبرد.

ويتكون القطاع من شقين رئيسين: خدمات التخزين المبرد، وخدمات النقل المبرد. حيث تشكل خدمات التخزين المبرد ما نسبته 60% من إجمالي إيرادات قطاع 
النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت هذه النسبة من 55% في عام 	201م إلى 60% في عام 2018م. وشهدت إيرادات خدمات التخزين 
المبرد ارتفاعاً بمعدل نمو مركب بلغ 11٬6% خالل الفترة )	201م-2018م(، ويعود سبب هذا االرتفاع إلى نمو اإلنتاج المحلي من المواد الغذائية والمستحضرات 

الطبية، باإلضافة إلى النمو في عدد األسواق المركزية التي تقدم المواد الغذائية من 681 مركز في عام 	201م إلى 1.121 مركز في عام 2018م. 

أما خدمات النقل المبرد فتشكل ما نسبته 40% من إجمالي القطاع، حيث انخفضت هذه النسبة من 45% في عام 	201م إلى 40% في عام 2018م، ويعود سبب 
االنخفاض إلى زيادة الطلب على خدمات التخزين المبرد خالل الفترة بنسبة أعلى من الزيادة في خدمات النقل المبرد حيث قامت العديد من الشركات العاملة 
في المجال بزيادة السعة التخزينية لديها لمواجهة االرتفاع في الطلب باإلضافة إلى االرتفاع في قطاع المستحضرات الطبية والذي أدى بدوره إلى رفع نسبة قطاع 
التخزين المبرد من إجمالي القطاع وبالتالي انخفضت نسبة النقل المبرد من القطاع. من ناحية أخرى ارتفع حجم إيرادات خدمات النقل المبرد بمعدل نمو مركب 
بلغ 7٬1% خالل الفترة )	201م-2018م(. ويعود سبب هذا االرتفاع إلى زيادة حجم الواردات من المستحضرات الطبية من 14.096 مليون ريال سعودي في عام 

	201م إلى 15.877 مليون ريال سعودي في عام 2018م، باإلضافة إلى تطور البنية التحتية للنقل في المملكة العربية السعودية. 

حجم إيرادات قطاع التخزين والنقل المبرد حسب نوع الخدمة المقدمة )مليون ريال سعودي(

معدل النمو المركب2018م2013م
11٬6%1.5602.700خدمات التخزين المبرد

7٬1%1.2761.800خدمات النقل المبرد

9٬7%64.500	2.8إجمالي القطاع
المصدر: تقرير كين لألبحاث )نظرة على قطاع النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية عام 2019م( 

دوافع نمو قطاع خدمات النقل والتخزين المبرد
تعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر منتجي األلبان في العالم، حيث شهد القطاع نمواً ملحوظاً في الطلب على منتجات األلبان. وفقاً لبيانات  	

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ارتفع حجم منتجات مشتقات حليب األبقار في المملكة العربية السعودية من 2.085 طن في عام 	201م 
إلى 2.159 طن في عام 2018م. وتعد شركات منتجات األلبان أحد أهم عمالء مقدمي خدمات التخزين والنقل المبرد، حيث يعد االرتفاع في الطلب 

على منتجات األلبان محفزاً لنمو قطاع النقل والتخزين المبرد. 
زيادة واردات المنتجات الغذائية، وتتضمن هذه المنتجات اللحوم، الفواكه والخضروات، باإلضافة إلى المستلزمات الدوائية. باإلضافة إلى ارتفاع  	

الطلب على منتجات اللحوم وخصوصاً الدواجن واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، حيث يتم استيراد اللحوم المجمدة أو انتاجها محلياً. وقد شهد 
السوق ارتفاعاً في قطاع انتاج اللحوم المصنعة ومنتجات األسماك من 2.240 مليون ريال سعودي في عام 	201م إلى 	00.	 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م. تجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع في الطلب على المنتجات الغذائية التي تعتبر ذات حساسية عالية لدرجات الحرارة تؤدي إلى دفع 

نمو قطاع خدمات التخزين والنقل المبرد.
شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في االنفاق على السلع االستهالكية، حيث ارتفاع معدل االنفاق على السلع االستهالكية من الموارد الغذائية  	

بمعدل نمو مركب بلغ 9٬5% خالل الفترة من 2012م-2017م. وتعد األسواق المركزية الغذائية أحد أهم عمالء مقدمي خدمات التخزين والنقل 
المبرد.

معظم الطلب على األدوية يتم تغطيته من خالل األدوية المستوردة، حيث ارتفع حجم استيراد األدوية من 14.096 مليون ريال سعودي في عام 	201م  	
إلى 15.877 مليون ريال سعودي في عام 2018م، حيث تعد المستحضرات الطبية من المواد التي تتأثر بدرجات الحرارة وتتطلب توفر معايير محددة 

تتعلق بدرجة الحرارة لتخزينها ونقلها، كما يشكل قطاع األدوية 15% من المستخدمين النهائيين لقطاع خدمات النقل والتخزين المبرد. 
المصدر: تقرير كين لألبحاث )نظرة على قطاع النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية، 2019م(.
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ملخص عوامل المخاطرة 
المخاطر  رئيسية هي:  ثالث مجموعات  في  المخاطر  تغطية هذه  تمت  وقد  األولوية.  بأسهم حقوق  الخاص  اإلصدار  بهذا  المتعلقة  المخاطر  من  هنالك عدد 
المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها، والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع، والمخاطر المتعلقة باألسهم. وقد تمت مناقشة تلك المخاطر بالتفصيل في قسم "عوامل 

المخاطرة"، في هذه النشرة والتي ينبغي أن تدرس بعناية قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم حقوق األولوية موضع الطرح.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتهاأ- 

مخاطر انقطاع األعمال 	
	 )COVID-19( مخاطر جائحة كورونا
مخاطر عمليات تخزين المواد الغذائية 	
مخاطر تركز أعمال الشركة في منطقة جغرافية واحدة 	
مخاطر تقادم المستودعات المبردة للمجموعة 	
مخاطر تقادم أسطول النقل  	
المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 	
مخاطر مصادر التمويل 	
مخاطر قرارات اإلدارة 	
مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 	
مخاطر توطين الوظائف "السعودة" 	
مخاطر فرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل 	
المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات 	
مخاطر عدم االلتزام بالقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة بحوكمة الشركة  	
مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة 	
مخاطر العقود مع الغير  	
مخاطر السيولة 	
مخاطر االئتمان والتحصيل 	
المخاطر المرتبطة بااللتزامات المحتملة 	
مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية واعتماد معايير جديدة 	
مخاطر تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة وشركاتها التابعة 50% من رأس المال 	
مخاطر أسعار صرف العمالت 	
مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات األخرى 	
مخاطر توفر األيدي العاملة 	
مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين 	
مخاطر تعطل الثالجات وفساد المنتجات الغذائية التي تخص المستأجرين 	
مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات  	
مخاطر عدم قدرة المجموعة على سداد التزاماتها المالية 	
المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة  	
مخاطر عدم تمكن الشركة من نقل ملكية بعض األراضي أو تحديث صكوك الملكية وعكس اسم الشركة كمالك 	
المخاطر المتعلقة بتعثر عمالء الشركة ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد المبالغ المستحقة للشركة 	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	
مخاطر االعتماد على العمالء 	
مخاطر العالمة التجارية 	
مخاطر صغر حجم رأس مال الشركة الحالي 	
المخاطر القانونية جراء عدم أخذ موافقة الجمعية العامة على تغيير استخدام متحصالت اكتتاب حقوق األولوية في عام 2012م 	
مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع 	

ث



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

مخاطر التأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية 	
مخاطر زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة  	
مخاطر ربحية المشاريع المستقبلية 	
مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية 	
مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة 	
مخاطر إدارة رأس المال 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاعب- 

المخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة  	
مخاطر المنافسة 	
مخاطر فرص النمو  	
المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية  	
مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه 	
مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة 	
	 )VAT( المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  	

المخاطر المتعلقة باألسهمت- 

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 	
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية  	
المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 	
مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 	
مخاطر المضاربة في حقوق األولوية 	
مخاطر انخفاض نسبة الملكية 	
مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 	
مخاطر توزيع األرباح 	
مخاطر بيع عدد كبير من األسهم 	
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 	

خ



ملخص المعلومات المالية
قائمة المركز المالي

معدل النمو السنوي زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
المركب

ديسمبر 2019م2018م2017م)آالف الرياالت(
2018م

ديسمبر 
2017م - 2019م 2019م

-8٬00%-4٬50%-11٬40%0144.928	08151.8	.171مجموع الموجودات غير المتداولة

-40٬00%-40٬50%-9٬60	%	186.14	.17.08010مجموع الموجودات المتداولة

-10٬50%-6٬80%-٬90	1%88162.148151.071	.188مجموع الموجودات
0	59٬%190٬60%-12٬70%2.218	52.10845.4991مجموع المطلوبات المتداولة

-25٬90%5٬50%-48%064.	5.5802.904مجموع المطلوبات غير المتداولة

٬10	5%179٬50%-16٬10%5.282	1	57.68848.40مجموع المطلوبات

-65٬20%-86٬10%-	1%74515.789.	0.70011	1مجموع حقوق المساهمين

-10٬50%-6٬80%-٬90	1%88162.148151.071	.188مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م.

قائمة الدخل

معدل النمو السنوي زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
المركب

ديسمبر 2019م2018م2017م)آالف الرياالت(
2018م

ديسمبر 
2017م - 2019م2019م

-55٬9%-	79٬%-6٬0%2840.7228.411	.	4المبيعات

-14٬1%195٬4%-75٬0%)7.646()2.588()70	.10(مجمل تكلفة المبيعات

-15٬7%25٬7%-٬4	4%)24	.19()80	.15()27.161(صافي )الخسارة( للنشاط التشغيلي

-42٬10%-7٬60	%-46٬20%)	9.20()	14.75()27.415(صافي دخل )خسارة( السنة قبل الزكاة

87٬6%551٬6%-46٬0%)97.756()	15.00()27.765(صافي الدخل

---)62٬20()0٬77()1٬42(ربحية السهم )خسارة( السهم
المصدر: القوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م.

ذلك  في  بما  و2019م،  و2018م  ديسمبر 2017م   	1 في  المنتهية  المالية  للسنوات  المراجعة  المالية  القوائم  على  مبني  أدناه  الوارد  المالية  القوائم  ملخص  إن 
اإليضاحات المرفقة وبالتالي يجب قراءته مقترناً بها.

قائمة التدفقات النقدية

معدل النمو السنوي زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
المركب

ديسمبر 2019م2018م2017م)آالف الرياالت(
2018م

ديسمبر 
2017م - 2019م 2019م

-0	50٬%-70٬90%-17٬00%10.4568.6742.526صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

-0	41٬%-0	10٬%-61٬50%)2.449()2	2.7()7.102(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

-91٬40%-99٬40%٬10	1%)		()5.169()4.570(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية

--94٬40%-٬60	16%	4	77)1.216(صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

-161٬10%0	279٬%-81٬50%1.4922771.049النقد وما في حكمه في بداية السنة

98٬70%4٬10%0	279٬%	2771.0491.09النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

جدول مؤشرات األداء الرئيسية

معدل النمو السنوي زيادة/)انخفاض( 
المركب

2017م - 2019م 2019م 2018م 2019م2018م2017مالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
مؤشرات األداء الرئيسية

-55٬9%-	79٬%-6٬0%28.02940.721.6578.410.792	.	4المبيعات )ريال سعودي(

----	79٬%-6٬0%-4٬8	%نمو المبيعات )%(

-15٬7%25٬7%-٬4	4%)24.481	.19()	79.52	.15()76	.27.161(الربح التشغيلي

----2٬2976-78	0٬-0٬627هامش الربح التشغيلي )%(

-	72٬%-5	92٬%0٬0%19.600.00019.600.0001.500.000المتوسط المرجح لعدد األسهم*

577٬6%67٬5	8%-45٬7%)65٬2()0.77()1.42(ربحية/خسارة السهم )ريال سعودي(

-10٬50%-6٬80%-٬90	1%88.426162.148.491151.071.126	.188إجمالي الموجودات )ريال سعودي(

----64٬8%-8٬9%-14٬6%العائد على الموجودات )%(

-65٬20%-86٬10%-	1%745.27015.789.261.	0.699.92911	1إجمالي حقوق الملكية )ريال سعودي(

----620٬4%-12٬6%-21٬1%العائد على حقوق الملكية )%(

---90٬0%0٬0	%1٬0	%نسبة المديونية

---860٬0%٬0	4%44٬0%نسبة الدين إلى حقوق الملكية
المصدر: مستخلصة من القوائم المالية لمجموعة أنعام القابضة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م 

ض
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9 مخاطر العقود مع الغير    16-1-2
9 مخاطر السيولة   17-1-2
9 مخاطر االئتمان والتحصيل   18-1-2
10 المخاطر المرتبطة بااللتزامات المحتملة   19-1-2
10 مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية واعتماد معايير جديدة   20-1-2
10 مخاطر تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة وشركاتها التابعة 50% من رأس المال   21-1-2
11 مخاطر أسعار صرف العمالت   22-1-2
11 مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات األخرى   2	-1-2
11 مخاطر توفر األيدي العاملة وارتفاع تكاليفها   24-1-2
11 مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين   25-1-2
11 مخاطر تعطل الثالجات وفساد المنتجات الغذائية التي تخص المستأجرين   26-1-2
11 مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات    27-1-2
12 مخاطر عدم قدرة المجموعة على سداد التزاماتها المالية   28-1-2
12 المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة    29-1-2
1	 مخاطر عدم تمكن الشركة من نقل ملكية بعض األراضي أو تحديث صكوك الملكية وعكس اسم الشركة كمالك   	0-1-2
1	 المخاطر المتعلقة بتعثر عمالء الشركة ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد المبالغ المستحقة للشركة   	1-1-2
1	 المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين   	2-1-2
1	 مخاطر االعتماد على العمالء   		-1-2
1	 مخاطر العالمة التجارية   	4-1-2
1	 مخاطر صغر حجم رأس مال الشركة الحالي   	5-1-2
1	 المخاطر القانونية جراء عدم أخذ موافقة الجمعية العامة على تغيير استخدام متحصالت اكتتاب حقوق األولوية في عام 2012م   	6-1-2
14 مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع   	7-1-2
14 مخاطر التأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية   	8-1-2
14 مخاطر زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة    	9-1-2
14 مخاطر ربحية المشاريع المستقبلية   40-1-2
14 2-1-41  مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية 
14 2-1-42  مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة 
14 مخاطر إدارة رأس المال    4	-1-2

15 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع    2-2

15 المخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة   1-2-2
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15 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة    2-2-2
15 مخاطر المنافسة   	-2-2
15 مخاطر فرص النمو    4-2-2
15 المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية    5-2-2
15 مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه   6-2-2
15 مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة   7-2-2
15  )VAT( المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة  8-2-2
16 المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة    9-2-2

16 المخاطر المتعلقة باألسهم    3-2

16 مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم   1-	-2
16 مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية    2-	-2
16 المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية   	-	-2
16 مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة   4-	-2
16 مخاطر المضاربة في حقوق األولوية   5-	-2
16 مخاطر انخفاض نسبة الملكية   6-	-2
16 مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب   7-	-2
17 مخاطر توزيع األرباح   8-	-2
17 مخاطر بيع عدد كبير من األسهم   9-	-2
17 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة   10-	-2

18 معلومات عن السوق والقطاع    -3
18 نبذة عن القطاع    1-3

18 دوافع نمو قطاع خدمات النقل والتخزين المبرد    2-3

19 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها    -4
19 نبذة عن الشركة     1-4

19 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها    2-4

20 األنشطة الرئيسية للشركة     3-4

20 تجارة المواد الغذائية    1-	-4
20 نشاط المجموعة الزراعي   2-	-4

21 رؤية الشركة     4-4

21 رسالة ومهمة الشركة     5-4

21 استراتيجية الشركة     6-4

21 قيم الشركة     7-4

22 نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة     8-4

22 الشركات التابعة     9-4

22 الشركة السعودية للتبريد   1-9-4
22 شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة   2-9-4
22 شركة أنعام الدولية الزراعية   	-9-4
22 شركة أنعام الدولية المالية   4-9-4
2	 شركة أنعام الدولية لالستثمار   5-9-4

23 انقطاع األعمال    10-4

24 الموظفون والسعودة     11-4

25 الهيكل التنظيمي للشركة     -5
25 الهيكل التنظيمي     1-5

25 مجلس اإلدارة     2-5

26 لجان الشركة     3-5

ظ



26 لجنة المراجعة    1-	-5
27 لجنة الترشيحات والمكافآت    2-	-5

28 اإلدارة التنفيذية     4-5

28 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين     5-5

29 الموظفون    -6
29 برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة     1-6

29 ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال    2-6

30 المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة     -7
30 مقدمة     1-7

30 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية     2-7

31 نبذة عن المجموعة والشركات التابعة لها    3-7

32 أسس إعداد القوائم المالية للشركة     4-7

	2 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   1-4-7

35 ملخص بأهم السياسات المحاسبية     5-7

40 أساس الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية    6-7

41 نتائج العمليات     7-7

48 قائمة المركز المالي المدققة     8-7

57 قائمة التدفقات المالية     9-7

60 استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية     -8
60 صافي متحصالت الطرح     1-8

60 استخدام متحصالت الطرح     2-8

60 الخدمات اللوجستية لقطاع األغذية   1-2-8
60 األنشطة الزراعية   2-2-8
60 االستثمارات في أصول مدرة للدخل   	-2-8

62 إفادات الخبراء     -9

63 10-  اإلقرارات  

64 المعلومات القانونية    -11
64 تأسيس الشركة     1-11

65 اسم الشركة     2-11

65 أغراض الشركة     3-11

66 مدة الشركة     4-11

66 رأس المال    5-11

66 مجلس اإلدارة     6-11

66 تشكيل المجلس   1-6-11
68 رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر   2-6-11
68 مكافآت المجلس   	-6-11
68 اجتماعات المجلس   4-6-11
68 لجان المجلس    5-6-11

70 الموافقات والتراخيص الحكومية التي حصلت عليها الشركة    7-11

71 الشركات التابعة الجوهرية    8-11

71 شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة   1-8-11
7	 شركة أنعام الدولية لالستثمار    2-8-11
7	 الشركة السعودية للتبريد    	-8-11
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74 شركة أنعام الدولية المالية    4-8-11
75 شركة أنعام الدولية الزراعية    5-8-11

76 االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها "صاحب الترخيص"     9-11

76 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة    1-9-11
77 االلتزمات المستمرة حسب وزارة النقل   2-9-11
78 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل    	-9-11
78 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية    4-9-11
79 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   5-9-11
80 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )"وزارة البلديات"(   6-9-11
80 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية   7-9-11

84 العقود الجوهرية     10-11

84 عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة   1-10-11
84 عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية    2-10-11
89 القروض والتسهيالت االئتمانية   	-10-11
89 العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين   4-10-11
89 اآلالت والمعدات   5-10-11

89 التقاضي     11-11

89 العالمات التجارية     12-11

90 التأمين    13-11

90 المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم     14-11

91 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية     15-11

92 التعهد بتغطية االكتتاب    -12
92 متعهد التغطية    1-12

92 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب    2-12

93 13-  اإلعفاءات  

94 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه     -14
94 الطرح     1-14

94 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(     2-14

94 طلب االكتتاب     3-14

94 مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي     4-14

95 التخصيص ورد الفائض     5-14

95 نشرة اإلصدار التكميلية     6-14

96 تعليق أو إلغاء الطرح     7-14

96 أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية     8-14

98 القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها     9-14

98 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة     10-14

99 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال     -15

100 التعهدات الخاصة باالكتتاب     -16
100 نبذة حول طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب     1-16

100 عمليات التخصيص     2-16

100 شركة السوق المالية السعودية )تداول(     3-16

100 تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي    4-16

101 المستندات المتاحة للمعاينة    -17
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فهرس الجداول 

1 الجدول )1-1(: التعريفات واالختصارات 

18 الجدول )	-1(: حجم إيرادات قطاع التخزين والنقل المبرد حسب نوع الخدمة المقدمة )مليون ريال سعودي(  

24 الجدول )4-1(: أعداد موظفين الشركة آلخر ثالث سنوات )2017م، 2018م، 2019م(  

25 الجدول )5-1(: أعضاء مجلس إدارة الشركة  

26 الجدول )5-2(: أعضاء لجنة المراجعة 

27 الجدول )5-	(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  

28 الجدول )5-4(: أسماء موظفي اإلدارة التنفيذية  

28 الجدول )5-5(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

	1 الجدول )7-1(: جدول نسبة الملكية في الشركات التابعة  

41 الجدول )7-2(: قوائم الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

4	 الجدول )7-	(: مؤشرات األداء الرئيسية للقوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

44 الجدول )7-4(: تحليل المبيعات وفقاً للقطاعات للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م 

45 الجدول )7-5(: تكلفة المبيعات للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

46 الجدول )7-6(: مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

46 الجدول )7-7(: المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م 

47 الجدول )7-8(: اإليرادات األخرى للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

48 الجدول )7-9(: قائمة المركز المالي للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و 2019م  

49 الجدول )7-10(: إجمالي الموجودات غير المتداولة للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

49 الجدول )7-11(: الممتلكات والمعدات للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

51 الجدول )7-12(: الموجودات المتداولة للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

51 الجدول )7-	1(: النقد وما في حكمه للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

52 الجدول )7-14(: الذمم المدينة التجارية للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

52 الجدول )7-15(: مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م 

5	 الجدول )7-16(: المخزون للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

5	 الجدول )7-17(: المطلوبات المتداولة للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

54 الجدول )7-18(: المصاريف المستحقة وأرصدة دائنة أخرى للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م 

55 الجدول )7-19(: توزيعات ومستحقات المساهمين للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

56 الجدول )7-20(: المطلوبات غير المتداولة للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

56 الجدول )7-21(: حقوق المساهمين للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

57 الجدول )7-22(: قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

58 الجدول )7-	2(: التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م  

59 الجدول )7-24(: التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م 

59 الجدول )7-25(: التدفق النقدي من األنشطة التمويلية للسنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م 

60 الجدول )8-1(: استخدام صافي متحصالت الطرح )بآالف الرياالت( 

61 الجدول )8-2(: الجدول الزمني الستخدام صافي متحصالت الطرح )بآالف الرياالت(  

66 الجدول )11-1(: أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2018/11/22م  

67 الجدول )11-2(: أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2019/01/06م  

68 الجدول )11-	(: تاريخ قرارات تعيين )رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، أمين السر(  

70 الجدول )11-4(: الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة 

72 الجدول )11-5(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة( 

7	 الجدول )11-6(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية لالستثمار(  
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74 الجدول )11-7(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )الشركة السعودية للتبريد(  

74 الجدول )11-8(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية المالية(  

75 الجدول )11-9(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الزراعية(  

77 الجدول )11-10(: نبذة عن الشركات التابعة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال واإلجراءات المتخذة من قبلها 

79 الجدول )11-11(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين  

79 الجدول )11-12(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين بشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة  

81 الجدول )11-	1(: ملخص بأهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة 

84 الجدول )11-14(: تفاصيل العقارات المملوكة من قبل الشركة 

89 الجدول )11-15(: ملخص عن العقود والتعامالت مع الموردين  

90 الجدول )11-16(: العالمات التجارية الخاصة بالشركة  

فهرس األشكال

2	 الشكل رقم )1(: هيكل نسبة ملكية شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في تاريخ 1	/	2020/0م  

25 الشكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي للشركة كما في 1	/	2020/0م  

96 الشكل رقم )	(: آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة 



التعريفات والمصطلحات   	
التعريفات واالختصارات(: 1-1الجدول )

التعريفالمصطلح أو االختصار المعرف

مجموعة أنعام أو أنعام القابضة أو أنعام أو 
المجموعة أو الشركة أو المصدر

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة.

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضةالمركز الرئيسي 

الشركات المملوكة لمجموعة أنعام الدولية القابضة بحصة سيطرة ويتم توحيد قوائمها المالية مع المجموعة.الشركات التابعة 

فريق إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة.اإلدارة

المملكة العربية السعودية.المملكة 

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي 

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة 

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 	- 	12 -
م/0	  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2017/12/27م(.  )الموافق  9/4/09	14هـ  وتاريخ   2017
)الموافق  9/08/07	14هـ  وتاريخ   2018  -  45  -	 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  1424/06/02هـ.  وتاريخ 

	2018/04/2م(، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )2019 - 104 - 1( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 0	/2019/09م(.
المجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس 

اإلدارة 
مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.

مستشارو الشركة فيما يخص عملية الطرح الموضحة أسماؤهم على الصفحة )د( و)هـ(. المستشارون 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة 

نظام السوق المالية 
بقرار  والمعدلة  )الموافق 1	/07/	200م(،  وتاريخ 1424/06/02هـ  م/0	  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام 
مجلس هيئة السوق المالية رقم 	-45-2018 وتاريخ 9/08/07	14هـ )الموافق 	2018/04/2م(، والمعدلة بقرار مجلس الهئية 

رقم )2019-104-1( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 0	/2019/09م(. 
السوق المالية السعودية أو السوق المالية أو 

سوق األسهم أو السوق 
السوق المالية السعودية لتداول األسهم. 

شركة السوق المالية السعودية. تداول 

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول 

نظام الشركات 
)الموافق  7/01/28	14هـ  بتاريخ  )م/	(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 7/07/25	14هـ )الموافق 2016/05/02م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 

)م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م(.

نظام السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1416/02/21هـ )الموافق 1995/07/19م( والئحته نظام السجل التجاري
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزاري رقم )	100( وتاريخ 1416/09/21هـ )الموافق 1996/02/11م(. 

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وهي قد الجمعية العامة 
تكون عادية أو غير عادية. 

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة غير العادية

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة 

الئحة حوكمة الشركات 

-8-16 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  حوكمة  الئحة 
م/	  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  	2017/02/1م(.  )الموافق  8/05/16	14هـ.  وتاريخ  2017م 
)الموافق  وتاريخ 1440/09/15هـ  رقم 	- 57 - 2019م  المالية  السوق  بقرار مجلس هيئة  والمعدلة  وتاريخ 7/01/28	14هـ. 

2019/05/20م(.

األطراف ذو العالقة

يقصد بهم في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق 
المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-11-2004م وتاريخ 1425/08/20هـ )الموافق 2004/10/04م( 

والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )2019 - 104 - 1( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 0	/2019/09م(، ما يلي:
تابعي الُمصدر.- 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.- 	
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1، 2، 	، 4، 5 أو 6( أعاله.- 7
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

التعريفالمصطلح أو االختصار المعرف

قواعد اإلدراج 
قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 	-	12-
2017 وتاريخ 9/04/09	14هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ 

)الموافق 0	/2019/09م(. 

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير 
)IFRS( المالية

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
.)International Financial Reporting Standards(

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة المعنية. السنة المالية/السنوات المالية
علماً أن السنة المالية للشركة تنتهي في 1	 ديسمبر من كل سنه ميالدية.

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.التوطين/السعودة 

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو الريال السعودي أو الريال 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
 )SOCPA(

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة للغذاء والدواء 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية. المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية. وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. وزارة البيئة والمياه والزراعة 

وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.وزارة الطاقة 

وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية. وزارة البلديات 

جهة حكومية تم تأسيسها في عام 70	1هـ )الموافق 1950م(، وهي الجهة المسؤولة عن البيئة في المملكة العربية السعودية إلى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
جانب دورها في مجال األرصاد الجوية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل )مصلحة الزكاة والدخل سابقاً(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، الهيئة العامة للزكاة والدخل 
وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب. 

فيه يوم عمل تغلق  يوم  أي  أو  السعودية  العربية  المملكة  يكون عطلة رسمية في  يوم  وأي  والسبت  الجمعة  يومي  فيما عدا  يوم عمل  أي 
المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 	1426/08/2هـ )الموافق 2005/09/27م( والتعديالت التي نظام العمل 
طرأت عليه.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي. م 

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية )تداول(، تأسست في عام 2016م بموجب نظام الشركات شركة مركز إيداع األوراق المالية 
السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/	 بتاريخ 7/01/28	14هـ )الموافق 2015/11/11م(.

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد رؤية 0	20
السعودي وتطوير الخدمات.

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 8/05/02	14هـ )الموافق0	/2017/01م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب 
والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار 
هذه الضريبة )5%(، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(.

)الموافق 2020/06/09م( تعديل نظام  للزكاة والدخل رقم )20-	-2( وتاريخ 1441/10/17هـ  العامة  الهيئة  إدارة  قرر مجلس 
ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح 15% ابتداء من تاريخ 2020/07/01م، وذلك بما له من صالحيات بناء على المادة الخامسة من 
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )465( وتاريخ 20-7-8	14هـ وبعد االطالع على األمر الملكي 
رقم أ/8	6 وتاريخ 15-10-1441هـ الصادر بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة األساسية 

إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م. 

الحقوق أو حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على زيادة في رأس المال. وهو حق 
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم 
إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين 

المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 

الحق سعر تداول الحق وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة  العرض والطلب،  آلية  بأنه يحدد من خالل  به علماً  الحق  يتم تداول  الذي  السعر  هو 
اإلرشادية.

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(.متعهد التغطية 

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( مدير االكتتاب 
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التعريفالمصطلح أو االختصار المعرف

الفترة التي تبدأ من يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( إلى يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( فترة الطرح 

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. سعر الطرح/االكتتاب 

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب. األسهم المتبقية 

الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( وحتى الساعة الخامسة مساء من فترة الطرح المتبقي
يوم ●● ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( 

تسعة ماليين )9.000.000( سهم عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة. األسهم الجديدة 

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. معامل األحقية 

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. األشخاص المستحقين 

المساهمون الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر، وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار المساهمون الكبار
كما في تاريخ هذه النشرة. 

الجمهور 

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.- 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.- 2
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.- 	
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4، 5، أو 6( أعاله.- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاَ ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح. صافي متحصالت الطرح 

الشخص الطبيعي.الشخص 

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة في ما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار 

المالية اإلدراج  إلى شركة السوق  إدراج  النص بذلك - تقديم طلب  أو - حيث يسمح سياق  الرئيسية  المالية في السوق  إدراج األوراق 
السعودية )تداول(.

المساهمون المقيدون 
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ●●/●●/1442هـ 

)الموافق ●●/●●/2020م(.

فترة المستثمرون الجدد  األولوية خالل  بشراء حقوق  قاموا  ممن   - المقيدون  المساهمون  باستثناء   - والمؤسسات  األفراد  من  المستثمرون  عامة 
التداول.

األسهم العادية للشركة والبالغة عددها مليون وخمسمائة )1.500.000( سهم عادي، بقيمة اسمية )10( عشرة رياالت سعودية األسهم 
للسهم الواحد. 

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.الوسطاء 

المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف - 1

بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحاً عاماً إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر - 2

في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام 
باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.

األشخاص المرخص لهم التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.- 	
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط - 4

تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل 
دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، أخذاً باالعتبار - 5
ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون - 6
لدول الخليج العربية.

المستثمرون األجانب المؤهلون.- 7
مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات - 8

المبادلة.
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التعريفالمصطلح أو االختصار المعرف

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. المكتتب 

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة. معدل النمو السنوي المركب )م ن س م(

لوح خشبي يستخدم لوضع المنتجات عليه يسهل نقلها وتخزينها على ارفف المستودع.طبلية 

وحدة قياس للمساحة والدونم يعادل 1000 متر مربع. دونم 

وحدة قياس للمساحة والهكتار يعادل 10.000 متر مربع. هكتار 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية. وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها الناتج المحلي 
بشكل محلي. 

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة ومتعهد التغطية. اتفاقية التعهد بالتغطية 

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية بموجب القرار 1- 42 - 2015 وتاريخ 6/07/15	14هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم 	- 65 - 2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق2019/06/17م(.
اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 

المدرجة أسهمها في السوق
التي بلغت خسائرها المتراكمة )%20(

فأكثر من رأس مالها

وتاريخ   201	  -  48  -4 رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  صادرة  المتراكمة  الخسائر  ذات  بالشركات  خاصة  قواعد 
5/01/15	14هـ )الموافق 11/18/	201م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1- 77 - 2018 وتاريخ 9/11/05	14هـ )الموافق 

2018/07/18م(.

المستثمر المسجل في سجل ملكية األوراق المالية الخاصة بالمصدر. مساهم مقيد 

هم المساهمون المسجلون في سجل مساهمي الشركة عند إقفال التداول في تاريخ األحقية. المساهمون المستحقون 
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عوامل المخاطرة   	
يتعين على كل من يرغب في االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة 
أدناه قبل اتخاذ قرار شراء األسهم المطروحة لالكتتاب، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة. ومن الممكن 
وجود عوامل مخاطرة إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي قد يكون من شأنها التأثير على عملياتها. وال يعلم أعضاء مجلس اإلدارة بأية مخاطر 

جوهرية أخرى قد تؤثر سلباً على نشاط الشركة وأدائها المالي خالف المخاطر المبينة أدناه كما في تاريخ هذه النشرة. 

إن االستثمار في األسهم المطروحة ال يعد مناسباً إال للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار ومن لديهم موارد كافية لتحمل أية خسارة قد 
تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعينوا بمستشار مالي مرخص له من 

قبل هيئة السوق المالية للحصول على المشورة المالئمة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أية مخاطر أخرى، غير المذكورة في هذا القسم، يمكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار 
المستثمرين كما في تاريخ هذه النشرة. وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة )"اإلدارة"( في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي 
مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية، في حال حدثت أو أصبحت جوهرية، فإن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها 
وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية قد تتأثر بشكل سلبي وجوهري. وسيؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى انخفاض سعر األسهم في السوق، مما 

يؤدي إلى خسارة المستثمرين المحتملين لكامل أو لجزء من استثماراتهم في أسهم الشركة.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية بما في ذلك المخاطر والشكوك غير المعلومة 
حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله. 

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  2-1
مخاطر انقطاع األعمال 2-1-1

المتمثل بإستيراد األغذية المجمدة في تاريخ 	2015/02/2م وذلك بسبب  الغذائي  للنشاط  التشغيلية  العمليات  القابضة بإيقاف  الدولية  أنعام  قامت مجموعة 
ارتفاع تكلفة األغذية المجمدة وانخفاض سعر البيع في السوق المحلي، وإيقاف العمليات التشغيلية النشاط الزراعي المتمثل بزراعة األعالف في 	2018/11/0م 
بشكل كامل وذلك بسبب القرار الوزاري رقم 66 القاضي بإيقاف زراعة االعالف الخضراء وال تتحمل الشركة في الوقت الحالي أي مصاريف تتعلق بهذه األنشطة 
المتوقفه، وبالتالي ليست لديها في الوقت الراهن عمليات تشغيلية تدر لها دخاًل بخالف نشاطها المحدود في المجال اللوجستي متمثاًل في تأجير مستودعات 
مبردة وأخرى جافة وأسطول نقل يتكون من 29 مركبة. وقد أدى توقف العمليات التشغيلية للنشاط الغذائي والزراعي للمجموعة إلضعاف إيراداتها بشكل كبيرحيث 
إنخفضت إيرادات الشركة بحوالي 80% بسبب التوقف عن زراعة االعالف الخضراء، وعليه فإن حدوث أي انقطاع فيما تبقى من عمليات التأجير والنقل في المجال 
اللوجستي، سوف يؤدي إلى توقف إيرادات المجموعة كلياً أو جزئياً، مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر ويشكك في استمرارية المجموعة. لمزيد من المعلومات عن 

أعمال الشركة، فضاًل راجع الفقرة الفرعية )7-6( "نتائج العمليات" من القسم )7( "المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(. 

2-1-2 )COVID-19( مخاطر جائحة كورونا
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد )COVID-19( في ديسمبر 2019م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباًء عالمياً في مارس 2020م، وانتشر الفيروس 
بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على أكثر من 194 دولة حول العالم، ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل. وفي النصف الثاني من شهر فبراير 
2020م، عندما انتشر الفيروس ووصل لكثير من الدول حول العالم، بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع 
الصحي، وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجيء في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق االقتصادية. ونتيجة لذلك كان النتشار الفيروس 

تأثير كبير على االقتصاد العالمي وشكل ضغطاً على األفراد والشركات والحكومات. 

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تفشي الفيروس مثل كثير من دول العالم والمنطقة، وشملت 
التدابير الصحية فرض اإلغالق الكامل والجزئي لالنشطة االقتصادية والحكومية، والحجر الصحي، وتقييد السفر أو منعه. بينما تضمنت التدابير االقتصادية 
الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة، والتوسع في تعويضات البطالة، وتأخير مدفوعات 

الضرائب، وتدابير أخرى لدعم الشركات. 

وقد تأثرت أنشطة الشركة خالل الربع األول من عام 2020م مثل كثير من الشركات في المملكة حيث أنخفضت مبيعات قطاع النقل والتخزين بنسبة 18٬5% مقارنة 
بنفس الفترة من عام 2019م بحوالي 6		 ألف ريال سعودي، وذلك نتيجة الحظر الكامل في مدينة جدة ومواجهة صعوبة في التنقل من وإلى مخازن ومستودعات 

الشركة، وقد قامت الشركة بالتعامل مع األزمة بإصدار تراخيص تنقل للموظفين العاملين في الخطوط األمامية في خدمة العمالء وتفعيل نظام العمل عن بعد. 

وقد استفادت الشركة من مبادرات الحكومة السعودية لدعم وحماية القطاع الخاص من مخاطر انخفاض السيولة النقدية وعدم القدرة على سداد االلتزامات 
القصيرة االجل وذلك من خالل المبادرات التي تم طرحها من قبل الدولة والتي شملت تحمل الحكومة نسبة من رواتب الموظفين السعوديين وتمديد كروت العمل 

للموظفين غير السعوديين وتأجيل سداد مستحقات ضريبة القيمة المضافة والزكاة. 

ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات الوقائية من تطبيق التباعد 
االجتماعي وتحديد عدد الموظفين المتواجدين في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس الكمامة عند الدخول والتواجد 
في مقر الشركة أو أحد مرافقها، إال أن الشركة ال تضمن عدم إصابة احد موظفيها بالفيروس مما قد يؤدي إلى انقطاعه عن العمل فترة الحجر الصحي وهي 14 

يوم، والذي قد ينعكس سلباً على أداء مبيعات الشركة. 

وبتاريخ 	1441/09/0هـ )الموافق 2020/04/26م( صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على 
االلتزام باإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات ويخضع الوضع الصحي في المملكة خالل فترة 
اعداد نشرة اإلصدار هذه إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير االحصائي اليومي لمتابعة أعداد اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات، وتخضع 
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جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمر من قبل وزارة الصحة، مما قد يستدعي إعادة فرض االغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن 
المملكة، ومع أن الشركة تعمل في مجال الخدمات اللوجسية في النقل والتخزين المبرد وهو من ضمن القطاعات التي تحظى بدعم من قبل حكومة المملكة العربية 
السعودية لما يساهم فيه بتوفير االحتياج الغذائي للمواطنين والمقيمين إال أنه يصعب التنبؤ بأثر جائحة كورونا على نشاط الشركة في حال تمت إعادة فرض الحظر 

الكامل أو الجزئي في مدن المملكة بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص حيث تتواجد مستودعات الشركة ومقرها الرئيسي. 

وقد تم اعالن القوائم األولية الموجزة الموحدة )غير المراجعة( لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 0	 يونيو 2020م وتقرير فحص المراجع المستقل، وقد 
حققت الشركة نمو في المبيعات لفترة الستة أشهر من العام 2020م بنسبة 12٬5% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019م، وانخفاض للخسائر إلى 152 الف ريال 
سعودي في فترة الستة أشهرالمنتهية في 0	 يونيو 2020م مقارنة بصافي خسارة 8٬1 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام 2019م، وقد خلصت إدارة الشركة 
في تاريخ اصدار القوائم المالية األولية كما في تاريخ 0	 يونيو 2020م بأنه لم يكون هناك تأثير سلبي جوهري على عملياتها وأعمالها نتيجة تفشي جائحة كورونا. 

مخاطر عمليات تخزين المواد الغذائية 2-1-3
تحقق الشركة جزءاً من إيراداتها الحالية من أنشطتها في المجال اللوجستي والمتمثل في خدمات النقل للغير وتأجير المستودعات المبردة والجافة والتي شكلت 
نسبة 55% من مجمل إيرادات الشركة خالل عام 2019م ولمزيد من المعلومات عن إيرادات الشركة الرجاء مراجعة القسم رقم )7( )المعلومات المالية ومناقشة 
وتحليل اإلدارة(، فبالنسبة للمواد الغذائية المجمدة، هنالك خطر المحافظة على درجة الحرارة المطلوبة والتي تتراوح ما بين 10 و18 درجة مئوية تحت الصفر. 
لذا يجب توافر مولد كهربائي يتناسب مع حجم غرفة التخزين والحفاظ على معدالت البرودة المطلوبة. أما بالنسبة للمواد الغذائية الجافة مثل األرز وغيره، فهناك 
خطر تعرض المنتجات للحشرات والقوارض وكذلك ضرورة المحافظة على درجة رطوبة معينة. وفي حال حدوث أي خطأ في عملية التخزين في مستودعات 
الشركة المبردة أو الجافة، فإن هذا يؤدي إلى تلف المنتجات الغذائية مما يؤدي لتحمل الشركة لغرامات أو لدفع تعويضات ألصحاب المنتجات الذين استأجروا 

مستودعات الشركة، الشيء الذي سينعكس سلباً على دخل الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر تركز أعمال الشركة في مناطق جغرافية محددة 2-1-4
تتمركز أعمال الشركة الحالية جميعها في مدينة جدة ومنطقة الجوف. وفي حال تغير الطلب أو العرض أو ازدياد المنافسة أو حدوث أي أمر طارئ في مدينة 

جدة ومنطقة الجوف - ال سمح اهلل - كالكوارث الطبيعية وغيرها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة وربحيتها ووضعها المالي. 

مخاطر إهالك المستودعات المبردة للمجموعة 2-1-5
تعتمد قدرة المجموعة على تأجير مستودعاتها المبردة على الكفاءة التشغيلية لهذه المستودعات، والتي تتأثر بشكل كبير بعامل التقادم واإلهالك وتوفر الصيانة 
تتبع الشركة سياسة صيانة محددة ولكن يقوم قسم الصيانة  تاريخ 1995م وال  المبردة في  المجموعة  التحديث واإلحالل. وقد تم إنشاء مستودعات  وعمليات 
والتشغيل في المجموعة بإجراء عمليات الصيانة الدورية الالزمة في حال حدوث أي عطل فني، وإذا لم تتمكن المجموعة من عمل التحديث والصيانة المطلوبة 
في الوقت المناسب، فإنها قد تفقد بعض أو كل عمالئها وقد تخرج هذه المستودعات عن الخدمة وبالتالي تخسر المجموعة جزء رئيس من إيراداتها الحالية، مما 
يؤدي بدوره إلى انخفاض ربحية المجموعة وزيادة خسائرها وتأثر مركزها المالي بشكل سلبي جوهري. لمزيد من المعلومات عن سياسات إهالك المستودعات، 
فضاًل راجع الفقرة الفرعية رقم )7-5( )ملخص بأهم السياسات المحاسبية( ")ت( ممتلكات وآالت ومعدات" من القسم )7( "المعلومات المالية ومناقشة وتحليل 

اإلدارة" من هذه النشرة(.

مخاطر اهالك أسطول النقل  --2-1
تعتمد المجموعة في تحقيق جزء من إيراداتها الحالية على تأجير أسطول النقل الذي تملكه والمكون من 29 مركبة مخصصة للنقل بأحجام مختلفة والتي شكلت 
نسبة 28% من مجمل إيرادات الشركة خالل عام 2019م ولمزيد من المعلومات عن إيرادات الشركة الرجاء مراجعة القسم رقم )7( )المعلومات المالية ومناقشة 
وتحليل اإلدارة(، وبما أن لهذه العربات عمر اقتصادي محدد، فإن تقادمها سيؤدي إلى تحميل المجموعة بأعباء صيانة متزايدة كما قد يؤدي في آخر المطاف إلى 
خروج بعض أو كل عربات األسطول عن الخدمة، وبالتالي خسارة المجموعة إليراداتها من أسطول النقل كلياً أو جزئياً، مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على دخل 

المجموعة ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية --2-1
لدى الشركة وثيقة تأمين طبي مبرمة مع الشركة التعاونية للتأمين لصالح موظفيها وأسرهم بموجب وثيقة الضمان الصحي رقم )06	19187( وتاريخ 2020/07/01م 
والتي تنتهي بتاريخ 0	/2021/06م، باإلضافة إلى وثيقة تأمين على أسطول المركبات التي تملكها الشركة موقعة مع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 
التعاوني "ميدغلف" بالوثيقة رقم )MOC/5994652( وتاريخ 2020/08/27م وهي سارية من 2020/08/27م حتى 2021/08/26م، لعدد )6( مركبات تملكها الشركة 

وغير مخصصة ألغراض النقل. 

رقم  الصحي  الضمان  وثيقة  بموجب  وأسرهم  موظفيها  لصالح  للتأمين  التعاونية  الشركة  مع  طبي  تأمين  الغذائية(  الدولية  أنعام  )شركة  التابعة  الشركة  لدى 
)5	488901( وتاريخ 	2020/07/1م والتي تنتهي في 0	/2021/06م، باإلضافة إلى وثيقة التأمين على أسطول المركبات التي تملكها الشركة موقعة مع شركة 
حتى  2020/08/27م  من  سارية  وهي  2020/08/27م  وتاريخ   )MOC/5994660( رقم  بالوثيقة  "ميدغلف"  التعاوني  التأمين  وإعادة  للتأمين  والخليج  المتوسط 
2021/08/26م، لعدد 29 مركبة مخصصة ألغراض النقل. وال يوجد أي وثائق تأمين للشركات التابعة األخرى )الشركة السعودية للتبريد وشركة أنعام الدولية 
المالية المحدودة وشركة أنعام الدولية لالستثمار المحدودة( وال يترتب على عدم وجودها أي مخاطر لعدم وجود موظفين عاملين تحت هذه الشركات وهي متوقفه 

عن مزاولة أي نشاط تشغيلي.

تتضمن عقود التأمين هذه على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه مع 
شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة 
هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو 
خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة 
التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض، مما سيؤثر سلبيا على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية 
ونتائج عملياتها ووضعها المالي )لمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية، فضاًل راجع الفقرة الفرعية )11-	1( "عقود التأمين" من القسم )11( "المعلومات 

القانونية" من هذه النشرة(.

-



باستثناء التأمين الطبي والتأمين على أسطول المركبات، لم توفر الشركة، بصفتها مؤمن له، وثائق تأمين مع شركات تأمين محلية لتغطية بعض المخاطر التي قد 
تتعرض لها أصول المجموعة أو ممتلكاتها في سياق ممارستها لنشاطها )مثل التأمين على المستودعات والمباني والممتلكات ضد حوادث الحريق وبعض الكوارث 
الطبيعية وكافة المخاطر المتعلقة باألصول والممتلكات والتي ال تعتبر إلزامية على الشركة(؛ وقد ينتج عن هذه الحوادث في حال حصولها )ال سمح اهلل( أضرار 
جسيمة ستؤدي إلى خسائر مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها جزئياً أو كلياً بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية مناسبة مما سيؤثر سلباً على عمليات الشركة 

وعلى قدرتها في تحمل المبالغ الناتجة عن الخسائر إضافًة إلى توقف عملياتها مؤقتاً سيكون لذلك أثر سلبي على نتائجها المالية وأرباحها.

مخاطر مصادر التمويل --2-1
ال يوجد لدى الشركة كما في تاريخ صدور هذه النشرة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولكن قد تحتاج إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية من أجل تمويل أو 
المساعدة في تمويل التوسع المستقبلي. وبما أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة من 
قبلها. ولم يسبق للشركة أن واجهت صعوبة في توفير مصادر تمويل في السابق، ولكن ال يوجد أي تأكيد أو ضمان حول قدرة الشركة على الحصول على التمويل 
المناسب في الوقت المناسب وبالشروط المالئمة، وعليه فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من الجهات الممولة سيكون له أثر سلبي 
على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية. لمزيد من المعلومات عن األنشطة التمويلية للشركة، فضاًل راجع الفقرة الفرعية )التدفق النقدي 

من األنشطة التمويلية( من الفقرة الفرعية رقم )7-9( "قائمة التدفقات النقدية" من القسم )7( "المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.

مخاطر قرارات اإلدارة --2-1
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها. وفي حال قامت إدارة الشركة 

باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها، فسوف ينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها وربحيتها.

مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 2-1-11
البشرية والتنمية االجتماعية. ويجوز للشركة تضمين الالئحة بشروط وأحكام  الموارد  الُمعّد من وزارة  النموذج  العمل وفق  تلتزم الشركة بإعداد الئحة لتنظيم 
إضافية، بما ال يتعارض مع أحكام نظام العمل والئحته والقرارات اإلدارية الخاصة به. ويجب على الشركة أن تعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في 

مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل عمل الخاضعين لها بأحكامها. 

)الموافق  7/02/11	14هـ  وتاريخ   )452( بالرقم  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  قبل  من  معتمدة  داخلية  عمل  تنظيم  الئحة  الشركة  لدى  يوجد 
	2015/11/2م(.

ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة أو الغير متعمدة واالختالس 
تلك  عن  يترتب  قد  وبالتالي  المطلوبة.  اإلدارية  التفويضات  على  الحصول  دون  عنها  نيابًة  والتصرف  ممتلكاتها  استخدام  وإساءة  والتزوير  والسرقة  واالحتيال 
التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية. لذا فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى 

اإلضرار بشكل جوهري بوضعها المالي أو نتائج عملياتها. 

باإلضافة إلى ما سبق، تطبق الشركة الئحة العمل المعتمدة من قبل وزارة العمل على جميع الموظفين العاملين بها والشركات التابعة، وال يوجد لدى الشركات 
التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة( و)الشركة السعودية للتبريد( الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
وإن عدم االلتزام بذلك يعرض الشركة المخالفة للغرامات المنصوص عليها في المادة )229( من نظام العمل والتي تبلغ )10.000( عشرة االف ريال، باإلضافة 
إلى غرامة عدم اإلعالن عن الئحة تنظيم العمل بعد اعتمادها في مكان ظاهر في الشركة والتي تبلغ )10.000( عشرة االف ريال- عند كل زيارة تفتيشية قد 
تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ولم يسبق أن حصلت الشركة على غرامات من هذا النوع في السابق- والمنصوص عليها في جدول المخالفات 
والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )	17874( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م( األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها.

مخاطر توطين الوظائف "السعودة" 2-1-11
تشترط قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية على جميع المنشآت أن ال تقل نسبة السعودة لديها عن نسبة محدده، وبلغت نسبة التوطين في مجموعة أنعام 
الدولية القابضة 	19٬2% وتم تصنيفها في النطاق البالتيني حسب برنامج نطاقات الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، كما بلغت النسبة في شركة 
أنعام الدولية الغذائية المحدودة 19٬15% وتم تصنيفها في النطاق األخضر المنخفض حسب برنامج نطاقات، وقد تقرر وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
فرض سياسات أكثر شدة على الشركات فيما يتعلق بنسبة السعودة المطلوبة مستقبال. وفي حال عدم التزام الشركة بتلك القرارات في توطين الوظائف قد تواجه 
عقوبات منها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة وإيقاف إصدار الموافقات الالزمة لنقل كفالة العاملين غير السعوديين لدى الشركة وحظر المشاركة 
في المناقصات الحكومية ومنع الحصول على القروض والحوافز الحكومية األخرى، مما قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي. لمزيد من المعلومات 
عن توطين الوظائف للشركة والشركات التابعة، فضاًل راجع الفقرة الفرعية "11-9" )االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها 

التابعة بصفتها صاحب الترخيص( من القسم )11( "المعلومات القانوية" من هذه النشرة(.

مخاطر فرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل 2-1-12
يُلزم نظام العمل والئحته التنفيذية جميع أصحاب العمل بأن يكون عقد العمل مع أي موظف وعامل مكتوب ومن نسختين. كذلك ألزمت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية أن يتم توثيق عقود العمل الكترونياً من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود عمل العاملين وإتاحة الفرصة للعاملين التحقق من صحة 
بيانات عقودهم من خالل توثيق العقود عبر بوابة الخدمات االلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم )09	156( وتاريخ 
1440/08/18هـ )الموافق 	2019/04/2م(. علماً بأنه يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة، أما المتعاقد معهم 
مسبقاً فيكون توثيق عقودهم إلزامياً وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام 2020م. إن عدم التزام الشركة بذلك قد يعتبر مخالفة لنظام العمل 
والئحته التنفيذية وسيعرض الشركة لعقوبة غرامة مقدارها )1000( الف ريال تتعدد بتعدد العمال المخالفين، وذلك وفق ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات 
الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )	17874( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م(، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها.

-



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، تلتزم الشركة بتطبيقها لنظام حماية األجور والذي يُعد إحدى برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الهادفة إلى 
توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق األطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف األجور 
لجميع العاملين والعامالت في القطاع الخاص )السعوديين والوافدين(، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع األجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين 
أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خالفات األجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. ويُلزم هذا النظام المنشأة رفع ملف صرف االجور في بوابة الخدمات 
اإللكترونية للوزارة وتحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات. حيث يقوم البرنامج برصد بيانات صرف االجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها 
البيانات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك 
بما تم تسجيله في نظام حماية األجور.ولدى الشركة كما في تاريخ صدور هذه النشرة عدد 74 موظف وفي حال عدم التزام الشركة برفع ملف األجور إلى موقع 
الوزارة في تاريخ االستحقاق وعدم صرف األجور في الوقت و/أو القيمة المتفق عليهما قد يعرضها إلى فرض عقوبات وغرامات قد تصل إلى إيقاف خدمات الوزارة 
وبغرامة مالية مقدارها )10.000( عشرة آالف ريال وغرامة مقدارها )000	( ثالثة االف ريال عن كل عامل يثبت عدم دفع راتبه بتاريخ االستحقاق وفق ما ورد 
في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )	17874( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م(، وتحرص الشركة على االلتزام 
برفع ملف حماية األجور بشكل شهري تفادياً لدفع الغرامات المترتبة على عدم دفع الرواتب في تاريخ استحقاقها ولم يسبق أن حصلت الشركة على مخالفات من 

هذا النوع. وعليه في حال تم فرض هذه العقوبات على الشركة، فإنها سوف تؤثر بشكل سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات 2-1-13
التزمت الشركة بنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ 7/01/28	14هـ )الموافق 2015/11/10م( والمنشور بالجريدة الرسمية )أم 
القرى( بتاريخ 7/01/22	14هـ )الموافق 2015/12/04م(، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 7/07/27	14هـ )الموافق 2016/05/04م( والمعدل بالمرسوم الملكي 
رقم )م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م(. كما التزمت بالمادة )224( من نظام الشركات من ناحية تعديل نظامها األساسي وفقاً ألحكام نظام 
الشركات، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على النظام األساسي المحدث للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد باجتماعها المنعقد بتاريخ 8/02/09	14هـ 
)الموافق 2016/11/09م( وقد تم اصدار آخر نسخة للنظام األساسي بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1441/05/05هـ )الموافق 1	/2019/12م( 

وتم اعتماده من قبل وزارة التجارة بتاريخ 1441/06/18هـ )الموافق 2020/02/12م(. 

بتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م( صدر المرسوم الملكي رقم )م/79( بتعديل بعض مواد نظام الشركات الجديد ال سيما المادة )91( الخاصة بمدة 
نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة والمادة )104( الخاصة بتقرير لجنة المراجعة والفقرة رقم )	( من المادة )126( الخاصة بالوثائق المالية والمادة )80( الخاصة 

بدعوى المسؤولية حيث أجاز النظام تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى على الشركة أيا كانت نتيجتها. 

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لم يتم عرض هذه التعديالت على الجمعية العامة غير العادية العتمادها مما قد يشكل مخالفة لنظام الشركات، وفي حال 
استمرار هذه المخالفة وعدم حصول الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تعديل بعض مواد النظام األساسي ستتعرض للعقوبات 

المنصوص عليها في نظام الشركات بفرض غرامة ال تتجاوز )500.000( خمسمائة ألف ريال.

لم يتم تحديث عقد التأسيس الخاص بالشركة السعودية للتبريد، وذلك وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ 7/01/28	14هـ 
)الموافق 2015/11/10م( والمنشور بالجريدة الرسمية )أم القرى( بتاريخ 7/01/22	14هـ )الموافق 2015/12/04م(، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( 
وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م(، مما قد يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات بفرض غرامة ال تتجاوز )500.000( خمسمائة 

ألف ريال.

وفي حال وقوع الغرامات المتعلقة بعدم االلتزام بنظام الشركات، فإن ذلك سيؤثر على أعمال الشركة ونتائج عملياتها. هذا وال يوجد مخالفات أخرى على الشركة أو 
شركاتها التابعة المتعلقة بنظام الشركات بخالف ما تم ذكره في هذا القسم. ولمزيد من المعلومات عن مدى التزام الشركة وشركاتها التابعة الرجاء مراجعة القسم 
االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة  "االلتزمات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة" من القسم )11-9( 

بصفتها - صاحب الترخيص - من القسم القانوني رقم )11(. 

مخاطر عدم االلتزام بالقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة بحوكمة الشركة  2-1-14
وتاريخ   )8-16-2017( رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  لمتطلبات  وفقاً  إعدادها  تم  حوكمة  الئحة  الشركة  لدى 
بقرار مجلس هيئة  المعدلة  وتاريخ 7/01/28	14هـ  الملكي رقم م/	  بالمرسوم  الصادرة  الشركات  بناًء على نظام  )الموافق 	2017/02/1م(  8/05/16	14هـ 
السوق المالية رقم 	-5-2019 وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(، وفيما يلي المواد التي لم تلتزم بها الشركة كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه:

الجمعية  	 إقرار  بعد  التنفيذ  ووضـعها موضـع  اإلدارة،  فـي مجلـس  للعضـوية  ومحـددة  واضحة  وإجراءات  ومعـايير  - وضـع سياسـات  المادة 22/	 
)الموافق  بتاريخ 9/04/01	14هـ  المنعقد  اجتماعها  في  اإلدارة  )5	( على الئحة عمل مجلس  رقم  )العادية(  العامة  الجمعية  وافقت  لها.  العامة 

2017/12/19م(. لم تلتزم الشركة بمبدأ الفصل بين المناصب من ناحية الجمع بين منصبي نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب.
المادة 5/26 - وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. ال يوجد قرار من  	

مجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي من قبل الشركة، وقد تم اعتماد الهيكل التنظيمي للمجموعة لعام 2020م بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 
1441/10/26هـ )الموافق 2020/06/18م( وجاري العمل إلعتماد الهياكل الوظيفية. 

المادة 55/ب/4 و74: تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. يوجد عقد عمل المراجع الداخلي المعتمد  	
من قبل الرئيس التنفيذي وذلك بناء على القرار اإلداري الصادر عن الرئيس التنفيذي بالرقم )2	 ر ت/2016( وتاريخ 	8/02/2	14هـ )الموافق 

	2016/11/2م(. ال يوجد قرار من مجلس اإلدارة باعتماد التعيين.
وفق المادة )16( من الئحة الحوكمة ينبغي أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين  	

عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس )أيهما أكثر(. باستثناء، العضو المنتدب )المهندس/حسان اليماني(، إن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة 
هم من غير التنفيذيين. بالنسبة لعضو المجلس سمو األمير/نواف بن عبد اهلل بن تركي آل سعود، فإن شقيقه سمو األمير/مشعل بن عبد اهلل بن 
تركي بن عبد العزيز آل سعود يشغل منصب مدير عام في شركتين تابعتين للمجموعة وبالتالي فهو يعتبر عضو غير مستقل. وقد أشارت إدارة الشركة 
إلى أن لجنة الترشيحات والمكافآت تقوم بشكل سنوي بالتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة وأنها باشرت في تعديل بيانات 

-



السجل التجاري لشركاتها التابعة لناحية أسماء المديرين حيث سيتم استبدال أستاذ/محمد عبد الرحمن عطار )الذي تم تعيينه رئيس مجلس بعد 
استقالة سمو األمير/نواف بن عبد اهلل بن تركي آل سعود بتاريخ 1	/2018/12م( واألستاذ/رائد كاتي بأشخاص آخرين وجاري العمل على استكمال 

اإلجراءات النظامية لدى وزارة التجارة.

إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات مالية بموجب الفقرة )ج( من المادة )59( من نظام السوق المالية 
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/0	( بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 1	/07/	200م(، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم )52( وتاريخ 1441/01/18هـ 
)الموافق 2019/09/17م( والتي تنص على أنه يجوز لهيئة السوق المالية - إذا تبين لها ان الشركة ارتكبت أو شرعت في أعمال تشكل مخالفة ألي من أحكام النظام 

أو القواعد التي تصدرها الهيئة- القيام بكل ما يأتي أو أياً منها: 

إنذار الشركة.- 1
إلزام الشركة بإتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج المخالفة. - 2
فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز اإليداع ومركز المقاصة - 	

وقواعدها. ويجب أال تزيد الغرامة المفروضة على خمسة ماليين )5.000.000( ريال سعودي عن كل مخالفة ارتكبها المخالف. 

وفي حال تم فرض أي غرامات مالية بما يخص تطبيق الئحة حوكمة الشركات فسيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة 2-1-15
تهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف األشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة أعمالها من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وحيث إن نجاح الشركة يعتمد 
على قدرتها على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم، فإن فقدان الشركة للعناصر البشرية المهمة أو عدم قدرتها على االحتفاظ بهم سينعكس سلباً على 

أعمال الشركة وقد تتأثر ربحية الشركة في حال اضطرت الشركة لدفع رواتب ومزايا أعلى مقابل االحتفاظ بهم.

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة 74 موظف كما بتاريخ 2020/08/24م على النحو التالي: عدد الموظفين في شركة مجموعة أنعام القابضة 27 موظف منهم 
4 سعوديين من ضمنهم الرئيس التنفيذي، ومن غير السعوديين سكرتير مجلس اإلدارة والمراجع الداخلي والمدير المالي المكلف. كما بلغ عدد الموظفين في شركة 
أنعام الدولية الغذائية 47 موظف منهم 	1 سعوديين من ضمنهم مدير الموارد البشرية وشؤون المساهمين، وال يوجد موظفين مسجلين تحت الشركات التابعة 

األخرى. وفي ما يلي جدول يوضح أعداد الموظفين حسب جنسياتهم: 

أعداد الموظفين حسب الجنسية والشركة

المجموعأخرى السودان مصر باكستان الهند سعودي الشركة 
127		4142شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة 

947	ال يوجد9224شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة 
المصدر: إدارة الشركة.

ومن ضمن العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة باالحتفاظ على العناصر المهمة من الموظفين الغير سعوديين فرض الحكومة السعودية رسوم إضافية مقابل 
كل موظف غير سعودي ورسوم مقابل مالي على تابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة عامل المخاطرة المتعلق بالرسوم 

الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين رقم )2-2-9( من قسم رقم )2( "عوامل المخاطرة". 

مخاطر العقود مع الغير  -2-1-1
تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأجير وغيرها من االتفاقيات الجوهرية مع عدة أطراف في مجال عملها العادي. وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة هذه األطراف 
على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقيات المذكورة. وال يمكن إعطاء أي ضمانات أو تأكيد بأن هذه األطراف ستكون على مستوى التطلعات، األمر 

الذي سيؤثر سلباً على مركز الشركة المالي ونتائج أعمالها في حالة عدم قدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتها. 

مخاطر السيولة -2-1-1
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية ومطلوباتها في الوقت المحدد. وال 
تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي، وقد بلغت نسبة السيولة 
المتداولة للشركة كما في 1	/2019/12م ما يقارب 0٬046 مرة وذلك بقسمة إجمالي األصول المتداولة إلى إجمالي المطلوبات المتداولة أي أن الشركة غير مهيأة 
لتغطية التزاماتها ونفقاتها التشغيلية القصيرة األجل بنسبة إال بمقدار 0٬046 مرة، وقد تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها بملغ 126٬1 مليون ريال 

سعودي وذلك للزيادة في مخصص زكاة مبلغ 88٬6 مليون ريال سعودي خالل العام 2019م.

مخاطر االئتمان والتحصيل -2-1-1
تواجه الشركة مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان عند فشل أطراف أخرى بالوفاء 
بالتزاماتها تجاه الشركة. وفي حالة عدم الوفاء بااللتزام من قبل تلك األطراف، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها. باإلضافة 
إلى أن عدم التزام تلك األطراف قد يكون نتيجة لعدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها لدى الغير، األمر الذي يؤثر سلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي، 

وقد بلغ صافي الذمم المدينة للشركة كما في 1	/2019/12م مبلغ 6.621	1.7 ريال سعودي. 

-



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المخاطر المرتبطة بااللتزامات المحتملة -2-1-1
المتعلقة بنشاط الشركة مثل  التكاليف  أو  بالزكاة والضرائب، وغيرها من االلتزامات  المتعلقة  التكاليف  قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل 
اصدار التراخيص الحكومية الالزمة لمزاولة النشاط، وفي حال تحقق ذلك، فإن تلك االلتزامات سوف تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ولمزيد من المعلومات عن االلتزامات المستمرة على الشركة أ والشركات التابعة فضاًل راجع الفقرة الفرعية "11-9" )االلتزامات 

المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها صاحب الترخيص( من القسم )11( "المعلومات القانوية" من هذه النشرة(.

مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية واعتماد معايير جديدة 2-1-21
التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  يتم 
اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA(، والشركة ملزمة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من حين آلخر. وبالتالي 
فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سلباً على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة 

ومركزها المالي. 

مخاطر تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة وشركاتها التابعة 51٪ من رأس المال 2-1-21
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 	65٬ مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 82٬2 مليون ريال سعودي كم في 
1	 ديسمبر 2018م، وقد أعلنت الشركة في 2019/11/25م أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها )181( مليون ريال سعودي، أي ما يمثٌل )	92٬%( من رأس مالها 
وقتئٍذ. وقد حصلت الشركة في 1	/2019/12م على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( على تخفيض رأس مالها من )196( مليون ريال سعودي إلى )15( مليون 

ريال سعودي، مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة إلى %0.

كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 	8/01/2	14هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-0	1-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات 
الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها لتصبح 
"اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها" وتم العمل بها ابتداء من تاريخ 
8/07/25	14هـ )الموافق 2017/04/22م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-77-2018م وتاريخ 9/11/05	14هـ )الموافق 2018/07/18م(، 

والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فوراً.

كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها، يجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات 
فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة - خالل خمسة عشر يوماً من علمه 
بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ تبعاً لمتطلّبات المادة )150( من نظام الشركات، موّضحاً 
ما إذا كان على الجمعية أن تقترح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً ألحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف 
راس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحّدد في نظامها األساسي. وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عماًل بالمادة )150( من نظام الشركات أو 
بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيُلغى إدراج أسهم الشركة، وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة 
في المادة )150( من نظام الشركات، أو اذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة راس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة 

ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )20%( أو أكثر من رأس مال الشركة، فإن الشركة ستخضع 
لالئحة الهيئة الخاصة بـ"اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها". وفي 
حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )50%( أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص المادة )150( من نظام الشركات 
التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى 
رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )15( يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل 
)45( يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال 
المدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساسي. وقد تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة 
المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة )150( من نظام الشركات 
ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عماًل بالمادة )150( من نظام 

الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيُلغى إدراج أسهم الشركة.

كما تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركات التابعة نصف رأسمالها باستثناء )شركة أنعام الدولية الزراعية والشركة السعودية للتبريد(، وبحسب متطلبات المادة 
)181( من نظام الشركات، فإنه يتوجب على مديري كل شركة دعوة الشركاء لالجتماع للنظر في استمرار الشركة أو حلها، ويجب شهر قرار الشركاء - سواء 
باستمرار الشركة أو حلها - على موقع وزارة التجارة. وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار 

قرار باستمرار الشركة أو حلها.

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، فإن كل من شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة وشركة أنعام الدولية لالستثمار وشركة أنعام الدولية المالية ملتزمة بأحكام 
المادة )181( من نظام الشركات حيث وافق الشركاء في كل شركة باإلجماع على استمرار عمليات الشركة مع تقديم الدعم المالي لتغطية خسائرها وتم نشر قرارات 

الشركاء هذه على موقع وزارة التجارة. 

وفي حال عدم تمكن الشركات التابعة أعاله من عكس نتائج هذا الدعم في القوائم المالية للسنة المالية التالية وعدم تمكنها من خفض الخسائر عن نسبة )%50( 
من رأسمالها فستكون الشركة أمام خيارين ال ثالث لهما وهما: تقديم تعهد جديد من الشركاء بالمحافظة على الشركة من خالل تقديم دعم مالي لها على أن يتم 
إظهار النتيجة في الميزانية التالية أو تصفيتها، خاصة وأن تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم إلطفاء الخسائر غير مسموح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي 
تتجاوز خسائرها )50%( من رأس المال، وذلك وفق أحكام المادة )177( من نظام الشركات. وفي حال تعذر إصدار قرار باستمرار هذه الشركات أو بحلها، فإن ذلك 
سوف يؤدي إلى اعتبارها منقضية بقوة النظام، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. بتاريخ 2019/11/25م 
تم اعالم الشركاء في الشركات التابعة بتجاوز الخسائر المتراكمة 50% وذلك من قبل مراجع الحسابات، و قامت الشركة القابضة بتخفيض رأس المال وتم اقفال 
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الخسائر المتراكمة للشركات التابعة كما يلي: 

الشركة السعودية للتبريد: وقد بلغت الخسائر المتراكمة عام 2018م 1٬8مليون ريال سعودي بنسبة 9٬6% من رأس مالها وتم اقفال حساب الخسائر - 1
المتراكمة خالل عام 2019م في راس مال شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وال يوجد لدى السعودية للتبريد أي رصيد خسائر متراكمة كما 

في 1	/2019/12م. 
المتراكمة عام 2018م 2٬1 مليون ريال سعودي بنسبة 219% من رأس مالها وتم اقفال حساب - 2 بلغت الخسائر  شركة أنعام الدولية المالية: وقد 

الخسائر المتراكمة خالل عام 2019م في رأس مال شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وال يوجد لدى شركة أنعام الدولية المالية أي رصيد 
خسائر متراكمة كما في 1	/2019/12م.

شركة أنعام الدولية لالستثمار: وقد بلغت الخسائر المتراكمة عام 2018م 2٬9 مليون ريال سعودي بنسبة 219% من راس مالها وتم اقفال حساب - 	
الخسائر المتراكمة خالل عام 2019م في رأس مال شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وال يوجد لدى شركة أنعام الدولية لالستثمار أي رصيد 

خسائر متراكمة كما في 1	/2019/12م. 
شركة أنعام الدولية الغذائية: وقد بلغت الخسائر المتراكمة عام 2018م ٬4	 مليون ريال سعودي بنسبة 698% من راس مالها وتم اقفال حساب - 4

الخسائر المتراكمة خالل عام 2019م في راس مال شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وال يوجد لدى شركة أنعام الدولية الغذائية أي رصيد 
خسائر متراكمة كما في 1	/2019/12م. 

مخاطر أسعار صرف العمالت 2-1-22
تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت في تذبذب قيمة االستثمارات المالية بسبب التغير في سعر صرف العمالت األجنبية. وتواجه الشركات مخاطر أسعار صرف 
العمالت في معظم األحيان عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين لسلع مستوردة من الخارج تتطلب منها التعامل معهم بالعملة األجنبية. تقوم 
عمليات الشركة حتى تاريخ صدور هذه النشرة بعملة الريال السعودي فقط. وفي حال قامت الشركة بدفع أية مبالغ بعملة أجنبية بما في ذلك دفعات لموردين، فإنها 

ستواجه مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية حيث ستؤثر أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سلباً على األداء المالي للشركة.

مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات األخرى 2-1-23
قامت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2017/12/12م بإصدار خطة تصحيح أسعار منتجات الطاقة بما يضمن 
تحقيق التوازن المالي الذي يقضي بتصحيح أسعار الطاقة ورفع الدعم الحكومي عنها بشكل تدريجي، بهدف تعزيز الكفاءة االقتصادية والبيئية وترشيد استهالك 
الموارد الطبيعية. ويشمل ذلك القرار أسعار الكهرباء والمياه والوقود، والتي تشكل العصب الرئيسي لعمليات الشركة. حيث تعتمد الشركة على الكهرباء بشكل كبير 
في نشاط ثالجات التجميد والتبريد، وتعتمد على الوقود فيما يخص عملياتها اللوجستية المرتبطة بتشغيل أسطول النقل. وبالتالي، فإن هذا االرتفاع وأي ارتفاع 
مستقبلي ألسعار الطاقة من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة وربحيتها، حيث من المتوقع ارتفاع تكلفة الخدمات التي توفرها الشركة 

لعمالئها مما يتطلب األمر إعادة النظر في أسعار الخدمات التي توفرها لعالئها.

مخاطر توفر األيدي العاملة وارتفاع تكاليفها 2-1-24
تعتمد الشركة بشكل رئيسي على نشاطها اللوجستي المتمثل في النقل البري وعلى نشاط تشغيل مستودعاتها المبردة والجافة، وتعتقد إدارة الشركة بأنها تواجه 
مخاطر توفر األيدي العاملة في هذا المجال حيث أنه يتطلب الحصول على األيدي العاملة المدربة ذات الكفاءة العالية للعمل كسائقي شاحنات نقل أو عمال 
مستودعات إما عن طريق االستقدام من خارج المملكة أو التوظيف من داخلها من غير السعوديين حيث أن طبيعة هذه الوظائف ال تتناسب مع مؤهالت الباحثين 
عن عمل من المواطنين. وعليه، فإن عدم توفر هذه األيدي العاملة وارتفاع تكلفة استقدامها من الخارج أو ما تدفعه الشركة من رسوم مقابل العمالة غير السعودية 

من رخص عمل وإقامات سيكون له أثر سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين 2-1-25
تمثل نسبة الموظفين غير السعوديين في الشركة حوالي )80٬77%( من إجمالي الموظفين، وتبلغ نسبة الموظفين الغير سعوديين في الوظائف القيادية 50%، وعليه 
إذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها من غير الموظفين السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات أو حدث تغير في سياسات ولوائح 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع، فإن نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي سيتأثران بشكل سلبي جوهري. لمزيد 
من المعلومات عن الموظفين غير السعوديين، فضاًل راجع الفقرة الفرعية "4-11" )الموظفون والسعودة( من القسم )4( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من 

هذه النشرة(.

مخاطر تعطل الثالجات وفساد المنتجات الغذائية التي تخص المستأجرين -2-1-2
تعتمد المجموعة في تحقيق جزء كبير من إيراداتها على تأجير مستودعاتها المبردة )الثالجات( والتي تنوي صيانتها وتحديثها باستخدام جزء من متحصالت 
االكتتاب في أسهم حقوق األولوية هذه راجع قسم )8( )"استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"(. وعليه، فإن حدوث أي تعطل للثالجات أو نقص في 
كفاءتها التشغيلية، قد يترتب عليه فساد للمنتجات الغذائية التي تخص المستأجرين. وبالتالي ستصبح المجموعة عرضة لمطالبة المستأجرين بتعويض على أي 
خسائر تترتب على التعطل في الثالجات، مما يعني بأن نتائج عمليات المجموعة ومركزها المالي ستتأثران بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث هذا النوع من 

المخاطر.

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات  -2-1-2
يتعين على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه 
التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: شهادة تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة، شهادات عضوية الغرفة التجارية، شهادات تسجيل العالمات التجارية، 
شهادات السعودة وشهادات الزكاة والدخل وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتأمينات االجتماعية ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات 

التي حصلت عليها الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )11-7( "الموافقات والتراخيص الحكومية" من القسم )11( "المعلومات القانونية".
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

وباستثناء الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية(، لم تستخرج الشركة وشركاتها التابعة )شركة أنعام الدولية لالستثمار المحدودة( و)شركة أنعام الدولية 
المالية المحدودة( و)شركة أنعام الدولية الزراعية المحدودة( و)الشركة السعودية للتبريد المحدودة( رخص بلدية )مهنية( من وزارة الشؤون البلدية والقروية )حيث 
يقع المركز الرئيسي لكل شركة أو مكاتبها أو منشآتها الغذائية ومستودعاتها وثالجاتها(، بغض النظر عن كون المجموعة تشغل مبنى واحد مملوك من الشركة 
)ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركات المذكورة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )11-7( "الموافقات والتراخيص 
الحكومية" من القسم )11( "المعلومات القانونية"( مما سيعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها بالئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة 
بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/08/06هـ( والتي حددت غرامات تتراوح ما بين )1.000( ألف ريال بحد أدنى إلى )5.000( خمسة آالف ريال بحد 
أقصى، وقد يتم إغالق مقرات المجموعة )حيث يقع المركز الرئيسي لكل شركة أو مكاتبها ومنشآتها الغذائية ومستودعاتها وثالجاتها( باإلضافة إلى عدم تمكنها 

من فتح حساب لدى مكتب العمل واالستفادة من الخدمات االلكترونية التي يقدمها، مما يؤثر سلباً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها. 

ال توجد لدى الشركة وشركاتها التابعة شهادة سالمة والتي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني )موقع سالمة( فيما يخص مقراتها الرئيسية حتى تاريخ نشر 
هذه النشرة؛ مما قد يعرض الشركة وشركاتها التابعة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة )0	( من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م/10( وتاريخ 1406/5/10هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1424/10/02هـ )الموافق 11/26/	200م( والتي تنص 
على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد 
على 0	 ألف ريال أو بهما معاً عن كل مخالفة، كما سيؤدي عدم حصول الشركة على رخص الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص بلدية جديدة 
أو تجديد الرخص الحالية وفي حال عدم قدرتها على استخراج تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر الرئيسي أو الفروع أو 
المنشآت التابعة للشركة حتى يتم استكمال االجراءات النظامية الستخراج تراخيص الدفاع المدني، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن الشركات التابعة )شركة أنعام الدولية لالستثمار( و)شركة أنعام الدولية المالية( و)شركة أنعام الدولية الزراعية( غير مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ومكتب العمل، وبالتالي لن تتمكن من الحصول على شهادات التزام أو االستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات المذكورة.

تشمل أغراض بعض الشركات التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة - الشركة السعودية للتبريد - شركة أنعام الدولية الزراعية( أنشطة تجارية تخضع 
لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 6/01/06	14هـ )الموافق 0	/2014/10م( وذلك خالل كافة المراحل التي يمر بها الغذاء من اإلنتاج 
األولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، 
وعرضه للبيع، وبيعه، و… الخ. وال يجوز ألي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة العامة للغذاء والدواء. وكما بتاريخ نشر نشرة 
اإلصدار هذه، لم يتم التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والحصول على التراخيص الالزمة، مما سيعرض الشركة إلى فرض غرامات قد تصل وال تزيد عن 
مليون ريال سعودي باإلضافة إلى منع الشركة من ممارسة نشاطها التجاري لمدة ال تتجاوز 180 يوم، مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي.

البلدية والقروية في ممارسة االختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في نظام الغذاء التي كانت تتوالها  هذا وتجدر اإلشارة باستمرار وزارة الشؤون 
قبل نفاذه - إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك االختصاصات، وذلك وفًقا للترتيبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم )470( بتاريخ 
5/12/26	14هـ ؛ إن عدم تمكن الشركة وشركاتها من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم 
تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركاتها التابعة، أو في حالة عدم قدرة الشركة وشركاتها 
التابعة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة وشركاتها التابعة للتوقف والمنع 
من القيام بأعمالها كإغالق المقر الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة أو تجميد جزء أو جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للمنشآت المرخصة من قبلها، 

مما سينتج عنه تعطل عمليات المجموعة وتكبدها تكاليف إضافية مما سيؤثر سلباً على نتائج عملياتها ووضعها المالي.

مخاطر عدم قدرة المجموعة على سداد التزاماتها المالية -2-1-2
هنالك عدد من المطالبات وااللتزامات المالية القائمة على الشركة، حيث أنه يوجد غرامات مستحقة لرسوم جمركية لفترة سبقت العام 2017م وتتوقع إدارة 
الشركة دفع كامل مبلغ المصاريف المستحقة لمصلحة الجمارك خالل العام المالي 2020م. وفي حال عدم قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية كافية، فإنها لن 
تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المستحقة عليها، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة االئتمانية وقدرتها على الحصول على تسهيالت ائتمانية مستقباًل، 
وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي. )الرجاء مراجعة "المطلوبات المتداولة" و"مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى" من 

القسم )7( "المعومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة"(.

المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة  -2-1-2
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام 2019م وحصلت على شهادة صالحة حتى تاريخ 0	/2021/04م تمكنها من مراجعة 
الجهات الحكومية وإنهاء معامالتها لديها، كما تخول الشركة الحق في دخول المناقصات طبقاً لألنظمة السارية في هذا الشأن بما في ذلك صرف المستحقات 
النهائية عن العقود. أيضاً فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وجميعها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة 

ولديها رقم ضريبي.

بتاريخ 2018/02/25م استلمت الشركة خطاب يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ )106.927.278( ريال لألعوام من 1995م وحتى 2011م. تم تكوين 
مخصص من قبل الشركة بمبلغ )88.552.906( ريال خالل عام 2019م إضافة إلى المبلغ المخصص سابقاً والمبين في القوائم المالية عن عام 2018م والبالغ 
)72	.74	.18( ريال ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه وفق القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019م مبلغ )106.927.278( ريال. هذا وقد قدمت 
الشركة اعتراض على الربط الزكوي النهائي في تاريخ 2019/11/17م عن السنوات السابقة واليزال االعتراض قيد المراجعة من الهيئة العامة للزكاة والدخل كما 
بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه. هذا ولم يتم إصدار ربط زكوي نهائي لألعوام من 2012م إلى 2018م حتى تاريخ اصدار هذه النشرة، مما قد ينتج عنه مطالبة 
بفروقات زكوية إضافية مما يشكل خطر بأن تكون الشركة ملزمة بدفع مبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل تزيد عن ما تم تخصيصه لتلك السنوات األمر الذي 
سيؤثر سلباً على ربحية الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. لمزيد من المعلومات عن الزكاة، فضاًل راجع الفقرة الفرعية "نتائج العمليات" )الزكاة( من القسم 
)7( "المعلومات المالية ومناقشة وتحليل االدارة" من هذه النشرة(، ولمزيد من المعلومات عن الزكاة، فضاًل راجع الفقرة الفرعية من القسم )11-9( االلتزامات 
المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها "صاحب الترخيص" الجزء الخاص بـ "االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة 

العامة للزكاة والدخل" من القسم )11( "المعلومات القانونية". 
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مخاطر عدم تمكن الشركة من نقل ملكية بعض األراضي أو تحديث صكوك الملكية وعكس اسم الشركة كمالك 2-1-31
لدى المجموعة عدد )7( قطع أراضي زراعية بمنطقة الجوف تبلغ مساحتها 15٬2 مليون متر مربع بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي، وكذلك أرض بحي الخمرة بمدينة 
جدة تبلغ مساحتها 197.555 متر مربع بقيمة 	2 مليون ريال سعودي ليس لها صك ملكية، هذه القطع ليست مسجلة باسم المجموعة وهي من ضمن األراضي 
التي آلت للمجموعة وقت دمج شركة ناصر محمد المكيرش وشركاه والشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي في 1995/04/01م حيث استحوذت الشركة السعودية 
لنقل وتجارة المواشي على أصول شركة ناصر محمد المكيرش وشركاه وكانت تلك األراضي من ضمن أصول الشركة المستحوذ عليها. مزيد من المعلومات عن 

عملية الدمج، فضاًل راجع الفقرة الفرعية )11-1( "تأسيس الشركة" من القسم )11( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة(.

التفاقية  ريال سعودي كضمان وفقاً  بمبلغ 20 مليون  والمعدات على أرض ومبنى بمدينة جدة ومساحتها 9.987 متر مربع  الممتلكات واآلالت  بند  كما يشتمل 
التمويل مع شركة كرناف لإلستثمار والتقسيط، التي تم ابرامها في تاريخ 0	/2011/11م مع الشركة، وتم تسجيل الصك باسم الرئيس التنفيذي لشركة كرناف 
لإلستثمار والتقسيط، بحيث يتم إعادة الملكية للمجموعة حال سداد جميع األقساط. وقد قامت المجموعة بسداد كافة االقساط المتبقية مع مبلغ الفوائد في 
تاريخ 2018/07/08م، ولكنه لم يتم االنتهاء من نقل الملكية للمجموعة حتى تاريخ هذه النشرة، وذلك بسبب عدم اكتمال اإلجراءات النظامية في أمانة مدينة 
جدة إلصدار صك إلكتروني. لمزيد من المعلومات عن ملكية األراضي، فضاًل راجع الفقرة الفرعية )11-10-2( "العقارات المملوكة للشركة" من القسم )11( 
"المعلومات القانونية" من هذه النشرة(. وعليه في حال لم تتمكن المجموعة من نقل ملكيات كل هذه األراضي أو بعضها باسمها، فإن ذلك سيؤثر على نتائج 

عمليات الشركة ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بتعثر عمالء الشركة ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد المبالغ المستحقة للشركة 2-1-31
يعتمد دخل الشركة على اإليرادات المتولدة من ايجار مستودعاتها المبردة والجافة بشكل أساسي، وبالتالي فإنه في حال عدم مقدرة بعض العمالء أو تأخرهم 
أو مماطلتهم في دفع مبالغ اإليجار المستحقة عليهم في تواريخ استحقاقها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على التدفقات النقدية للشركة، وبالتالي على 

قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار أعمالها.

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 2-1-32
أقرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها إقرار فرض 
رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م بواقع 400 )أربعمائة( ريال سعودي شهرياً عن كل موظف غير 
سعودي لعام 2018م، تزيد إلى 600 )ستمائة( ريال سعودي شهرياً لعام 2019م ثم إلى 800 )ثمانمائة( ريال سعودي شهرياً لعام 2020م. وسيؤدي ذلك إلى زيادة في 

تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها. 

باإلضافة إلى ذلك فقد فرضت الحكومة رسوم مقابل مالي على تابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م، بواقع 100 )مائة( ريال 
سعودي شهرياً عن كل تابع في عام 2017م، وترتفع سنوياً لتصل إلى 400 )أربعمائة( ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2020م، وعليه فإن رسوم المقابل المالي 
التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته ستؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة 
المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك 
التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي 

سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي على نتائج عملياتها.

مخاطر االعتماد على العمالء 2-1-33
تعتمد الشركة في تأجير مستودعاتها المبردة والجافة بشكل كبير على عدد محدود من العمالء، حيث بلغ إجمالي عمالء الشركة لقطاع النقل والتخزين 27 عميل 

وعليه فإن تأثر العالقة مع أي من هؤالء العمالء من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على مبيعات شركة أنعام القابضة وعلى مركزها المالي وربحيتها.

مخاطر العالمة التجارية 2-1-34
تعتمد الشركة في عملياتها التشغيلية على اسم "أنعام" وستتأثر ربحية الشركة في المستقبل في حال لحقت أي أضرار بسمعة هذا االسم أو العالمة التجارية.

مخاطر صغر حجم رأس مال الشركة الحالي 2-1-35
قامت الشركة مؤخراً بتخفيض رأس مالها من 196 )مائة وستة وتسعون( مليون ريال إلى 15 )خمسة عشر( مليون ريال لشطب الخسائر المتراكمة. وبالرغم من 
أن الشركة تسعى حالياً لرفع رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة، إال أنه في حال لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقات 
الجهات الرسمية أو موافقة الجمعية العامة للشركة على رفع رأس المال، فإن الشركة ستكون مضطرة للعمل برأس مالها الحالي البالغ 15 )خمسة عشر( مليون 
ريال، وبالتالي فإنها ستكون عرضة في حال تراكم خسائر جديدة إلى بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة 50% من رأس مال الشركة، مما يجعلها خاضعة إلجراءات 

نظامية تتضمن تصفية الشركة بقوة القانون.

المخاطر القانونية جراء عدم أخذ موافقة الجمعية العامة على تغيير استخدام متحصالت اكتتاب حقوق األولوية  -2-1-3
في عام 2112م

لقد قامت الشركة بتغيير خطتها التي أعلنتها فيما يخص استخدام متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية والذي تم خالل العام 2012م، وذلك لظروف خارجة 
عن إرادة الشركة، كما هو موضح في قسم ملخص الطرح صفحة رقم )ط( "إجمالي المتحصالت التي سبق الحصول عليها في آخر عملية إصدار أسهم حقوق 
أولوية وتحليها ووصفها". وقد قامت الشركة بتغيير خطتها وفقاً لما تراه إدارتها مناسباً لتسيير عملياتها بعد أخذ موافقة أعضاء مجلس اإلدارة المفوضين بمثل 
هذه الصالحية وعماًل بنظام هيئة السوق المالية الفقرة ج من المادة الثالثون من الباب الخامس من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية بموجب القرار رقم 	-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ )الموافق 2004/10/04م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/0	 
وتاريخ 1424/06/02هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-6	-2012 وتاريخ 4/01/11	14هـ )الموافق 2012/11/25م( قامت الشركة باإلفصاح 
عن تفاصيل استخدام المتحصالت من خالل إعالناتها الدورية على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إال أنها لم تقم بأخذ موافقة الجمعية العامة على تغيير 
استخدام المتحصالت، األمر الذي يترتب عليه مخاطر قانونية على الشركة في حال قام أحد المساهمين باالحتجاج على عدم أخذ موافقة الجمعية العامة. وفي 

حال حدوث ذلك، فإن ذلك سينعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع -2-1-3
يعتمد النمو المستقبلي المتوقع للشركة على نجاح استراتيجيتها التوسعية وتحديث األنشطة القائمة والتوسع في األنشطة القائمة. إن عدم قدرة الشركة على تنفيذ 
خططها التوسعية المرسومة أو فشل تلك الخطط التوسعية، سيؤثر على فرص النمو المستقبلية بشكل سلبي مما يؤثر على الوضع المالي للشركة، وبالتالي نتائج 
عملياتها. كما أنه في حال تم تنفيذ هذه الخطط التوسعية، فإنه ال يمكن إعطاء تأكيد على تحقق النتائج المرجوة من عملية التوسع هذه كونها مرتبطة بتوقعات 

مستقبلية. وبالتالي في حال عدم تحقق النتائج المرجوة كلياً أو جزئياً، فإن ذلك سيؤثر على األداء المالي للشركة ونتائج عملياتها بشكل سلبي جوهري.

مخاطر التأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية -2-1-3
تعتزم الشركة من خالل زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة إلى التوسع في نشاط المستودعات المركزية وتربية المواشي 
واالستحواذ على أعمال تجارية قائمة )فضاًل راجع قسم )8( "استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية" من هذه النشرة(. وعلى الرغم من أن الشركة 
قد أعدت خطة عمل لتنفيذ هذه المشاريع وفقاً لجدول زمني معين، إال أن هناك عدة عوامل خارجة عن سيطرة الشركة والتي يمكن أن تؤدي في حال حدوثها إلى 
التأخر في تنفيذ المشاريع أو التوقف عن تنفيذها بشكل مؤقت أو دائم. وتشمل هذه العوامل على سبيل المثال: الحصول على الموافقات والتراخيص الحكومية، 
والتزام المقاولين، وكذلك التوصل إلى اتفاقيات مع األطراف األخرى، وتوافر األيدي العاملة وغيرها من العوامل المؤدية إلى توقف العمل بشكل مؤقت أو دائم 

وبالتالي التأثير على إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من هذه المشاريع كما هو مخطط لها، مما سينعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي. 

مخاطر زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة  -2-1-3
على الرغم من أن الشركة قامت بمجموعة من الدراسات الالزمة لتحديد التكاليف الرأسمالية للمشاريع المستقبلية، إال أنه من الممكن ولظروف خارجة عن إرادة 
الشركة أن ترتفع تلك التكاليف عن القيمة المتوقعة مما قد يؤثر على الجدوى المالية لتلك المشاريع، كما أن الشركة ستكون مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويلية 

جديدة لتغطية هذه الزيادة، وبالتالي ستتأثر ربحية هذه المشاريع بشكل سلبي مما سينعكس سلباً على ربحية الشركة ومركزها المالي. 

مخاطر ربحية المشاريع المستقبلية 2-1-41
إن عدم تحقيق المشاريع الحالية أو التي تنوي الشركة الدخول فيها مستقبال للنتائج المرجوة واألرباح المتوقعة أو في حالة تعرضها لخسائر، فإن ذلك سيؤثر بشكل 

سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

 مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية 2-1-41
قد تتعرض الشركة وشركاتها التابعة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف داخليين 
)كموظفين أو مدراء( أو أطراف خارجيين تتعامل معهم كالعمالء والموردين والموزعين وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا )كدعاوى عمالية أو مطالبات مالية أو 
دعاوى فسخ عقود قائمة إلخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته أو تعهداته( لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة ُعرضة لمطالبات قضائية 
ع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها، كما ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثير  من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات. وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توقُّ
جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن 
تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه 

القضايا سوف تؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، فإن الشركة ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو من المحتمل 
إقامتها، من شأنها أن تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي. 

 مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة 2-1-42
قد تتعرض الشركة في سياق ممارستها ألعمالها إلى وجود تعامالت مع أطراف ذات عالقة يتم عرضها على الجمعية العامة دون إعطاء الحق ألعضاء مجلس 
اإلدارة الذين لهم مصلحة في تلك العقود بالتصويت عليها سواء في الجمعية )إذا كانوا يملكون أسهم( أو في اجتماع مجلس اإلدارة، وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة 
بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية. كما أنه في حال قرر أي عضو من أعضاء المجلس االنسحاب من الشركة 
فقد يتم إيقاف التعامالت مع الشركات ذات العالقة بتلك العضو أو قد يتم طلب تعديل شروط االتفاق أو التعامل بشروط ال ترضي الشركة مما سيضطرها الختيار 

شركات أخرى لتتعاقد معها وقد ال تحصل على نفس المعاملة منهم األمر الذي سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وربحيتها. 

بلغت التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل عام 2019م مبلغ 2٬1 مليون ريال سعودي والتي تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومرتبات كبار موظفي 
اإلدارة، وإستشارات. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، فإنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أقاربهم باستثناء المكافآت السنوية ألعضاء المجلس ورواتب كبار الموظفين.

مخاطر إدارة رأس المال  2-1-43
تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرتها على االستمرار حتى تتمكن من االستمرار في توفير العوائد للمساهمين، والحفاظ على رأس مال أساسي 
مناسب لدعم أعمالها، وقد تتعرض الشركة إلى مخاطر سوء إدارة راس المال وفقدان قدرتها على االستمرار في توفير العوائد للمساهمين، ودعم أعمالها. وتقوم 
إدارة الشركة بإدارة رأس المال عن طريق مراقبة العوائد على صافي الموجودات ومراقبة نسبة إجمالي إلتزامات الشركة إلى إجمالي أصولها، وقد تقوم بإجراء 
التعديالت على راس المال بما يتناسب مع التغيرات في الظروف االقتصادية مستقباًل، ولغرض الحفاظ أو التعديل على رأس المال قد تقوم الشركة بزيادة راس 
مالها مستقبال بما يضمن تحقيق أهداف وخططها االستراتيجية، وفي حال عدم تمكن إدارة الشركة من إجراء التعديالت الالزمة على راس المال فإنها قد تواجه 

مخاطر عدم إستمرار الشركة. 
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  2-2
المخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة 2-2-1

تتمركز جميع عمليات الشركة وتوجد كافة أصولها في المملكة التي تعتبر من األسواق الناشئة. وبالرغم من استمرار المملكة في تطبيق سياسة تنويع االقتصاد 
لزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية، إال أنها ال تزال تعتمد على دخلها من القطاع النفطي في تنفيذ خططها االقتصادية وتطويرها. وبالتالي فقد يؤدي 
أي انخفاض في أسعار النفط إلى تباطؤ اقتصادي أو يحد من االنفاق الحكومي بشكل ملحوظ، مما سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاد المملكة إجماالً وعلى كافة 

القطاعات واألعمال القائمة فيها، وبالتالي سيؤثر ذلك على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة  2-2-2
تعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السياسي أو األمني في الوقت الراهن. وال توجد ضمانات بأن تلك الظروف االقتصادية 

والسياسية واألمنية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر المنافسة 2-2-3
تنشأ المنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم خدمات مشابهة أو منافسة، ويعتبر قطاع المستودعات المبردة والجافة وخدمات 
نقل البضائع البري من القطاعات عالية المنافسة، فبعض منافسي أنعام لديهم مصادر مالية وغير مالية كبيرة وبخاصة الشركات المحلية التي تحظى بحصص 
سوقية كبيرة وتستحوذ على ثقة العمالء المحليين. وعليه، فإنه ال يوجد ضمان أن تنافس أنعام بكفاءة عالية، وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى 

تغير األسعار أو انخفاض الهوامش الربحية أو فقدان الحصة السوقية، الشيء الذي سيؤثر سلباً على ربحية الشركة.

مخاطر فرص النمو  2-2-4
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، واألنظمة القانونية، وغيرها. وليس 
هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه 
فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل ايجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباح أعمالها 

وتعزيز العوائد لمساهميها، مما يعني تأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي.

المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية  2-2-5
إن الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة كالفيضانات والزالزل والعواصف وغيرها قد تلحق ضرراً بمرافق الشركة في حال حدوثها، مما يترتب عليه تكبد 
الشركة لتكاليف باهظة، كما قد يؤثر ذلك على قدرة الشركة على االستمرار في ممارسة عملياتها التشغيلية وبالتالي يقلص دخلها من تلك العمليات. وعليه في حال 

حدوث مثل هذه الكوارث وإضرارها بمرافق الشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 

مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه --2-2
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )95( وتاريخ 17/	7/0	14هـ )الموافق 2015/12/28م( برفع أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه 
وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السياسات المتعلقة بترشيد استهالك الطاقة وتقليل الدعم الحكومي في المملكة. كما 
أصدرت وزارة الطاقة بياناً في تاريخ 24/	/9	14هـ )الموافق 2017/12/12م( حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة وذلك ابتداًء من 
يوم 9/04/14	14هـ )الموافق 2018/01/01م(. وتعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة والكهرباء، لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات 

من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على ربحية الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة --2-2
كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام العمل وأنظمة البلديات والدفاع 
المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وغيرها، والتي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة 
جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر. وعليه فإن أعمال الشركة قد تتأثر بشكل سلبي في حال حدوث أي تغير جوهري ألي من األنظمة ذات 

العالقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة.

2-2-- )VAT( المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 8	14هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من األول من يناير 2018م، كضريبة جديدة تبلغ 5% من سعر البيع، تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة 
بالمملكة، بما في ذلك القطاعات التي تعمل فيها الشركة. وبتاريخ 1441/10/17هـ )الموافق 2020/06/09م( صدر قرار مجلس إدارة الهئية العامة للزكاة والدخل 
رقم )20-	-2( بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح 15% من سعر البيع ابتداء من تاريخ 2020/07/01م. وبما أن ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها 
يتم تحملها من قبل المستهلك النهائي، فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة برفع رسوم خدماتها لتعكس قيمة الضريبة المضافة، مما يؤدي إلى زيادة سعر خدمات 
الشركة، وال يوجد تأثير في المدى القريب على أرباح الشركة من تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة حيث أن الشركة تتعامل مع عمالئها بعقود سنوية لتوفير 

خدمات النقل والتخزين المبرد وقامت الشركة بتطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 2020/07/01م وقامت بإبالغ العمالء باألسعار الجديدة.

وعليه في حال نجحت الشركة في تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على العميل خالل الشهور القادمة وقت تجديد العقود، فإن أسعار خدماتها شاملة ضريبة 
القيمة المضافة ستزيد مما قد يؤدي إلى خفض الطلب عليها وبالتالي تتأثر عمليات الشركة وارباحها بشكل سلبي. أما في حال لم تنجح الشركة في تحويل قيمة 
الضريبة المضافة كلياً للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها، فإنها ستضطر لتحمل قيمة الضريبة غير المحصلة من العميل مما سيؤثر بشكل سلبي على أرباح 

الشركة ونتائج عملياتها. 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  --2-2
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة 15% من رسوم الخدمات التي 
تقدمها الشركة، إال أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل. وعليه في حال تم فرض ضرائب جديدة على 

الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حالياً، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي مباشر على أرباح الشركة الصافية. 

المخاطر المتعلقة باألسهم  2-3
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 2-3-1

قد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب وقد ال يكون مستقراً نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق المتعلقة باألسهم، وأي تغييرات 
تنظيمية في القطاع، وتدهور نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية، ودخول شركات منافسة جديدة والمضاربة على عمليات الشركة. 
كما ينبغي التنبه إلى أن السعر السوقي ألسهم الشركة في فترة طرح حقوق األولوية ليس مؤشراً للسعر السوقي لها بعد الطرح، وليس هنالك أي ضمان بأن ال يقل 

السعر السوقي ألسهم الشركة فور إدراجها في السوق المالية عن سعر شرائها، مما يؤثر سلباً على المستثمرين. 

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية  2-3-2
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يخص أسهم الشركة. وهذه التذبذبات قد تكون كبيرة نظراً الختالف 
نطاق التغير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية بالمقارنة مع التغير المسموح به لألسهم العادية. ونظراً ألن سعر تداول حقوق األولوية يعتمد على سعر سهم 
الشركة الحالي، وتصور السوق للسعر المحتمل لألسهم بعد عملية االكتتاب، فقد تؤثر هذه العوامل باإلضافة إلى ما ذكر في فقرة "مخاطر التذبذبات المحتملة في 

سعر السهم" الواردة أعاله، على سعر حقوق األولوية. 

المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 2-3-3
ال يوجد ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. كما أنه ليس هنالك ضمان لوجود الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو الستالم 

تعويض من قبل الشركة عن عدم ممارسة الحقوق. 

مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 2-3-4
ال يوجد ضمان بأن يكون هناك طلب كاف على حقوق أولوية اكتتاب الشركة خالل فترة التداول وذلك لتمكين حاملي حقوق األولوية من بيع تلك الحقوق وتحقيق 
ربح منها. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حالة 
عدم قيام المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر أعلى من سعر الطرح، فلن يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق غير الممارسة. وكذلك، 
ففي حالة عدم رغبة هذه المؤسسات باالكتتاب أو عند تبقي أسهم لم يكتتب بها من قبلهم، فإن متعهد التغطية سيشتري تلك األسهم بسعر مساوي لسعر الطرح، 

وبالتالي فلن يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق غير الممارسة.

باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ضمان أنه سيكون هناك طلب كاف في السوق على األسهم التي يحصل عليها المكتتب من خالل ممارسة حقوق األولوية، أو من 
خالل الطرح المتبقي، أو من السوق، مما يؤثر سلباً على سعر السهم وربحية الشركة والمساهم.

مخاطر المضاربة في حقوق األولوية 2-3-5
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر من شأنها أن تتسبب في خسائر جوهرية. إن نطاق التغيير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية )"قيمة الحق 
اإلرشادية"( يفوق النسبة التي يخضع لها السهم، كما أن هناك عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وبناًء على ذلك، تتأثر الحدود السعرية 

اليومية لتداول الحق بالحدود السعرية اليومية لتداول السهم.

وفي حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق األولوية الموجودة قبل نهاية فترة التداول فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق لممارسة االكتتاب باألسهم الجديدة 
وبالتالي فإنه سيكون عرضة للخسائر.

مخاطر انخفاض نسبة الملكية --2-3
إذا لم يكتتب أصحاب الحقوق بكامل حقوقهم، سوف تنخفض نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها في الشركة. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأن يكون 
العائد الذي يتلقاه من يرغب في بيع حقوقه من حاملي حقوق األولوية المقيدين خالل فترة التداول عائداً كافياً لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في 

رأس مال الشركة.

مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب --2-3
المساهمين  على  ويجب  ●●/●●/●●●●م(.  )الموافق  ●●/●●/●●●●هـ  في  وتنتهي  ●●/●●/●●●●م(،  )الموافق  ●●/●●/●●●●هـ  في  االكتتاب  فترة  تبدأ 
المستحقين، والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم التصرف بما يضمن استيفاء جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. وقد يتم رفض طلب االكتتاب في 
حالة عدم تمكن أصحاب حقوق األولوية والوسطاء الماليين من إتباع اإلجراءات الالزمة )يرجى االطالع على قسم رقم )14( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام 

الطرح وشروطه"(.

إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناًء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فإنه ال يوجد 
ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.
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مخاطر توزيع األرباح --2-3
إن قرار الشركة بتوزيع األرباح يعتمد على العديد من العوامل منها تحقق األرباح في المستقبل، والموقف المالي ومتطلبات رأس المال، واالحتياطات القابلة للتوزيع، 
وحدود االئتمان المتاحة للشركة، والمتطلبات االستثمارية للشركة، والوضع االقتصادي العام، إضافة إلى عدة عوامل أخرى يقرر أهميتها مجلس اإلدارة من وقت 
آلخر. هذا، وستؤدي زيادة رأس المال إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل، وبالتالي فقد تؤثر على القيمة السوقية ألسهم الشركة حيث أن أرباح الشركة ستتم 

قسمتها على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس المال.

وال تضمن الشركة دفع أي أرباح للمساهمين في المستقبل، كما أنها ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق بالمبلغ الذي سيدفع في أية سنة معينة. ويخضع توزيع األرباح 
لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األساسي للشركة.

مخاطر بيع عدد كبير من األسهم --2-3
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق المالية بعد االكتتاب أو توقع مثل هذه العملية سوف يؤثر سلباً على أسعار هذه األسهم في السوق.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2-3-11
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة مستقباًل، فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي وكذلك حقوق التصويت وتوزيعات األرباح، مما قد يؤثر سلباً 

على السعر السوقي للسهم.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

معلومات عن السوق والقطاع   	

نبذة عن القطاع  3-1
يعد قطاع تقديم خدمات النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية األضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شكلت حصة المملكة 
العربية السعودية 5	% من إجمالي قطاع خدمات النقل والتخزين المبرد في عام 2017م. ونظراً للطبيعة المناخية للمملكة العربية السعودية، فإن ما يقارب 80% من 

المواد الغذائية يتم استيرادها من دول أخرى كالبرازيل، والهند واستراليا، وتتضمن هذه المواد الغذائية اللحوم، واألسماك، والخضروات والفواكه. 

على الرغم من تواجد خدمات النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية منذ فترة التسعينات الميالدية، إال أن معظم الشركات العاملة في القطاع كانت 
تمتلك مستودعات تخزين تعتبر صغيرة الحجم، مما دفع كبرى الشركات العالمية المقدمة للخدمات اللوجستية للدخول للسوق السعودية في الفترة الماضية. ويضم 
السوق مقدمي خدمات متنوعين ما بين محليين ودوليين، باإلضافة إلى تفاوت حجم الشركات المقدمة للخدمات. ويعد قطاع النقل والتخزين المبرد في مرحلة نمو 

ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفترة )2018م-	202م( نظراً لوجود فجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين المبرد.

ويتكون القطاع من شقين رئيسين: خدمات التخزين المبرد، وخدمات النقل المبرد. حيث تشكل خدمات التخزين المبرد ما نسبته 60% من إجمالي إيرادات قطاع 
النقل والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت هذه النسبة من 55% في عام 	201م إلى 60% في عام 2018م. وشهدت إيرادات خدمات التخزين 
المبرد ارتفاعاً بمعدل نمو مركب بلغ 11٬6% خالل الفترة )	201م-2018م(، ويعود سبب هذا االرتفاع إلى نمو اإلنتاج المحلي من المواد الغذائية والمستحضرات 

الطبية، باإلضافة إلى النمو في عدد األسواق المركزية التي تقدم المواد الغذائية من 681 مركز في عام 	201م إلى 1.121 مركز في عام 2018م.

أما خدمات النقل المبرد فتشكل ما نسبته 40% من إجمالي القطاع، حيث انخفضت هذه النسبة من 45% في عام 	201م إلى 40% في عام 2018م، ويعود سبب 
االنخفاض إلى زيادة الطلب على خدمات التخزين المبرد خالل الفترة بنسبة أعلى من الزيادة في خدمات النقل المبرد حيث قامت العديد من الشركات العاملة 
في المجال بزيادة السعة التخزينية لديها لمواجهة االرتفاع في الطلب باإلضافة إلى االرتفاع في قطاع المستحضرات الطبية والذي أدى بدوره إلى رفع نسبة قطاع 
التخزين المبرد من إجمالي القطاع وبالتالي انخفضت نسبة النقل المبرد من القطاع. من ناحية أخرى ارتفع حجم إيرادات خدمات النقل المبرد بمعدل نمو مركب 
بلغ 7٬1% خالل الفترة )	201م-2018م(، ويعود سبب هذا االرتفاع إلى زيادة حجم الواردات من المستحضرات الطبية من 14.096 مليون ريال سعودي في عام 

	201م إلى 15.877 مليون ريال سعودي في عام 2018م، باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المملكة العربية السعودية. 

حجم إيرادات قطاع التخزين والنقل المبرد حسب نوع الخدمة المقدمة )مليون ريال سعودي( (: 1-3الجدول )

حجم إيرادات قطاع التخزين والنقل المبرد حسب نوع الخدمة المقدمة )مليون ريال سعودي(

معدل النمو المركب2018م2013م
11٬6%1.5602.700خدمات التخزين المبرد

7٬1%1.2761.800خدمات النقل المبرد

9٬7%64.500	2.8إجمالي القطاع
المصدر: تقرير كين لألبحاث )نظرة على قطاع التخزين والنقل المبرد في المملكة العربية السعودية، 2019م(.

دوافع نمو قطاع خدمات النقل والتخزين المبرد  3-2
تعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر منتجي األلبان في العالم، حيث شهد القطاع نمواً ملحوظاً في الطلب على منتجات األلبان. وفقاً لبيانات  	

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ارتفع حجم منتجات مشتقات حليب األبقار في المملكة العربية السعودية من 2.085 طن في عام 	201م 
إلى 2.159 طن في عام 2018م. وتعد شركات منتجات األلبان أحد أهم عمالء مقدمي خدمات التخزين والنقل المبرد، حيث يعد االرتفاع في الطلب 

على منتجات األلبان محفزاً لنمو قطاع النقل والتخزين المبرد. 
زيادة واردات المنتجات الغذائية، وتتضمن هذه المنتجات اللحوم، الفواكه والخضروات، باإلضافة إلى المستلزمات الدوائية. باإلضافة إلى ارتفاع  	

الطلب على منتجات اللحوم وخصوصاً الدواجن واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، حيث يتم استيراد اللحوم المجمدة أو انتاجها محلياً. وقد شهد 
السوق ارتفاعاً في قطاع انتاج اللحوم المصنعة ومنتجات األسماك من 2.240 مليون ريال سعودي في عام 	201م إلى 	00.	 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م. تجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع في الطلب على المنتجات الغذائية التي تعتبر ذات حساسية عالية لدرجات الحرارة تؤدي إلى دفع 

نمو قطاع خدمات التخزين والنقل المبرد.
شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في االنفاق على السلع االستهالكية، حيث ارتفاع معدل االنفاق على السلع االستهالكية من الموارد الغذائية  	

بمعدل نمو مركب بلغ 9٬5% خالل الفترة من 2012م-2017م. وتعد األسواق المركزية الغذائية أحد أهم عمالء مقدمي خدمات التخزين والنقل 
المبرد.

معظم الطلب على األدوية يتم تغطيته من خالل األدوية المستوردة، حيث ارتفع حجم استيراد األدوية من 14.096 مليون ريال سعودي في عام 	201م  	
إلى 15.877 مليون ريال سعودي في عام 2018م. حيث تعد المستحضرات الطبية من المواد التي تتأثر بدرجات الحرارة وتتطلب توفر معايير محددة 

تتعلق بدرجة الحرارة لتخزينها ونقلها، كما يشكل قطاع األدوية 15% من المستخدمين النهائيين لقطاع خدمات النقل والتخزين المبرد. 
المصدر: تقرير كين لألبحاث )نظرة على قطاع التخزين والنقل المبرد في المملكة العربية السعودية، 2019م(.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   	

نبذة عن الشركة   4-1
بتاريخ  الصادر من مدينة جدة  التجاري رقم 	507	00	40  السجل  القابضة هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب  الدولية  أنعام  شركة مجموعة 
1402/9/7هـ )الموافق 1982/6/29م(. وعنوان مقرها الرئيسي جدة، حي بترومين، شارع المحجر العام بالقرب من مستشفى الملك عبد العزيز، وهو مطابقاً 
لعنوانها المسجل في السجل التجاري. ويبلغ رأس مال الشركة )15.000.000( خمسة عشر مليون ريال سعودي مقسم إلى )1.500.000( مليون وخمسمائة ألف 

سهماً عادياً متطابقاً من جميع النواحي وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها واستثمار أموالها في 
األسهم وغيرها من األوراق المالية وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها. وتؤكد الشركة 

عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط. 

صدرت توصية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/06/15هـ )الموافق 2020/02/09م بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 
90 مليون ريال سعودي ولدى اكتمال االكتتاب في األسهم الجديدة سيصبح رأس مال الشركة مائة وخمسة ماليين )105.000.000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة 

ماليين وخمسمائة ألف )10.500.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد. 

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  4-2
في 1401/01/20هـ )الموافق 1980/11/28م( تأسست شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كشركة ذات مسؤوولية محدودة من 24 مؤسساً من  	

الشركات وعدد من رجال المال واألعمال بالمملكة بمدينة الرياض بسجل تجاري رقم 5168	 وبرأس مال مدفوع بلغ 100 مليون ريال سعودي.
في 12/	0/	140هـ )الموافق 1982/12/28م( تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير التجارة رقم 856، برأسمال قدره 500 مليون  	

ريال سعودي مقسم إلى 5 مليون سهم عادي قيمة كل سهم 100 ريال منها 815.467.	 سهماً نقدياً و		1.184.5 سهماً عينياً عبارة عن صافي 
وفقاً  1982/08/02م(  )الموافق  1402/10/11هـ  في  محدودة(  مسؤولية  ذات  )شركة  المواشي  وتجارة  لنقل  السعودية  الشركة  والتزامات  أصول 
للمركز المالي المعد في ذلك التاريخ. حيث قد اكتتب المؤسسون في مليوني سهم قيمتها االسمية 200 مليون ريال سعودي منها 		1.184.5 سهماً 
عينياً قيمتها االسمية 00	.	118.45 ريال سعودي تمثل صافي أصول والتزامات الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي )شركة ذات مسؤوولية 
محدودة( كما في 1402/10/11هـ )الموافق 1982/08/02م(، و815.467 سهماً نقدياً قيمتها االسمية 81.546.700 ريال، وقد دفع المساهمون 
ما نسبته 50% من قيمتها االسمية قبل انعقاد الجمعية التأسيسية. وقد تم طرح باقي أسهم رأس مال الشركة والبالغة 	 مليون سهم لالكتتاب العام 
وبلغ مجموع األسهم التي اكتتب فيها الجمهور 2.999.926 سهم دفع المكتتبون ما نسبته 50% من قيمة األسهم المكتتب بها أي مبلغ 450.			.185 

ريال سعودي.
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 1415/10/26هـ )الموافق 28/	/1995م(، وكانت أهم قراراتها ما يلي: 	

دمج شركة ناصر محمد المكيرش وشركاه في الشركة. 	

زيادة رأس مال الشركة ليصبح 1.200.000.000 ريال سعودي، بعدد أسهم إجمالي بلغ 12 مليون سهم وقيمة اسمية قدرها 100 ريال للسهم. 	

تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة المواشي المكيرش المتحدة". 	

تعديل المركز الرئيسي للشركة ليصبح جدة بدالً عن الرياض. 	

في 1415/11/01هـ )الموافق 1995/04/01م( وبناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1415/10/25هـ )الموافق 27/	1995/0م( تم  	
إصدار 6.000.000 سهماً عينياً لصالح شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه قيمتها االسمية 600.000.000 ريال سعودي مقابل صافي موجودات 
شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه. وتم إصدار 1.000.074 سهماً نقدياً لصالح شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه بقيمتها االسمية البالغة 
100.007.400 ريال سعودي والتي تنازل عنها لبيعها في سوق األسهم واستخدام العائد منها إلطفاء الخسائر المتراكمة. وقد قامت الشركة ببيع 

هذه األسهم في عام 	200م بمبلغ 76٬2 مليون ريال سعودي لصالح الشركة. 
حصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة على الدمج بتاريخ 1415/12/02هـ )الموافق 1995/05/12م( وتم تغيير السجل التجاري للشركة ليصبح  	

 .40	00	507	
في عام 1996م تم سداد الـ 50% المتبقية من قيمة األسهم التي اكتتب فيها المؤسسون والبالغ عددها 815.467 سهما وقيمتها االسمية 81.546.700  	

ريال سعودي، كما قام المساهمون بتسديد الـ 50% المتبقية من األسهم التي اكتتبوا فيها والبالغ عددها 2.999.926 سهما وقيمتها 299.992.600 
ريال سعودي.

قررت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1418/10/12هـ )الموافق 1998/02/10م( تخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركة العادية من 100 ريال  	
سعودي للسهم إلى 50 ريال، وبذلك أصبح عدد األسهم المصرح بها 24 مليون سهماً جميعها مصدرة ومسدد قيمتها االسمية بالكامل. 

بناءاً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1427/02/27هـ )الموافق 27/	2006/0م( أصبحت القيمة االسمية ألسهم الشركات المساهمة 10  	
رياالت، وبالتالي أصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 120 مليون سهما بدالً عن 24 مليون سهم، وأصبحت القيمة االسمية للسهم 10 رياالت بدالً 

من خمسون ريال. وتم تداول أسهم الشركة بعد التجزئة اعتباراً من 17/	1427/0هـ )الموافق 2006/04/16م(. 
في 1427/09/26هـ )الموافق 2006/10/19م( انسحبت مجموعة المكيرش من إدارة الشركة وبدأت دورة مجلس إدارة جديد يرأسه سمو األمير  	

الدكتور مشعل بن عبداهلل بن تركي.
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في 1427/11/26هـ )الموفق 2006/12/17م( قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم الشركة من شركة المواشي المكيرش المتحدة إلى  	
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة.

بتاريخ 1427/12/28هـ )الموافق 2007/01/18م( اتخذت هيئة السوق المالية قراراً بإيقاف تداول أسهم الشركة إلى حين استقرار وضعها المالي،  	
حيث بلغ إجمالي خسائر الشركة المتراكمة عندئٍذ 1.091 مليون ريال، وبنسبة بلغت 90٬9% من رأس المال.

في 25/	1428/0هـ )الموافق 	2007/04/1م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على استمرارية الشركة ودعم نشاطها وإعادة  	
هيكلتها.

في 1428/09/06هـ )الموافق 2007/09/18م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تخفيض رأس مال الشركة من 1.200 مليون ريال إلى 109  	
مليون ريال بشطب كافة خسائر الشركة المتراكمة ليصبح عدد األسهم 10.900.000 سهم.

في 1428/12/21هـ )الموافق 1	/2007/12م( أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بالسماح بتداول أسهم الشركة خارج نظام التداول المستمر  	
إلى حين تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتالين.

في 0/11/06	14هـ )الموافق 2009/10/25م( أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول اآللي المستمر  	
ابتداًء من 2009/10/28م )الموافق 0/11/9	14هـ( حيث أن الشركة قد أوفت بمتطلبات هيئة السوق المالية بتحقيقها أرباحاً من نشاطها الرئيسي 

لعامي 2007م و2008م. 
في 12/22/		14هـ )الموافق 2012/11/07م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 109 مليون ريال  	

إلى 196 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد األسهم من 10.900.000 إلى 19.600.000 سهم.
بتاريخ 6/07/10	14هـ )الموافق 2015/04/29م( صدر قرار مجلس إدارة الشركة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق  	

أولوية بقيمة 110 مليون ريال زائد مصاريف االصدار والتي تقدر بحوالي7٬6 مليون ريال سعودي. وبتاريخ 	8/01/0	14هـ )الموافق 2016/10/04م 
أعلنت الشركة على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه وبعد التشاور مع الجهات االستشارية للشركة، ونتيجة إلنخفاض أسعار األسهم 
في ذلك الوقت، فإن الشركة قررت أن يتم ارجاء تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهئية السوق المالية لحين أستقرار أسعار األسهم ومن ثم تحديث 

الملف وتقديمه حسب اإلجراءات النظامية المطلوبة. 
في تاريخ 1441/05/05هـ )الموافق 1	/2019/12م( قررت الجمعية العامة الغير العادية تخفيض رأسمال الشركة إلى 15.000.000 ريال سعودي،  	

مقسم إلى 1.500.000 سهم، تبلغ القيمة االسمية لكل منها 10 ريال سعودي وجميعها أسهم عادية وذلك الطفاء خسائرها المتراكمة التي بلغت 181 
مليون، وبنسبة بلغت 	92٬% من رأس المال.

في تاريخ 1441/06/15هـ )الموافق 2020/02/09م( صدر قرار مجلس إدارة الشركة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق  	
أولوية بقيمة 90 مليون ريال شاماًل مصاريف اإلصدار والتي تقدر بحوالي 9٬5 مليون ريال سعودي. 

األنشطة الرئيسية للشركة   4-3
يتمثل نشاط مجموعة أنعام الدولية القابضة في كل مما يلي:

تجارة المواد الغذائية  4-3-1
تتمثل انشطة الشركة الرئيسية في القطاع الغذائي في ما يلي:

تأجير المستودعات المركزية )الثالجات( للغير حيث تمتلك الشركة مساحة في حدود 10 الف متر مربع بمدينة جدة وهي األرض التي تم رهنها  	
لشركة كرناف المالية مقابل الحصول على قرض وقد تم سداد كامل القرض وجاري إكمال إجراءات إعادة ملكية األرض إلى الشركة )ولمزيد من 
العملومات عن "العقارات" المملوكة من قبل الشركة فضاًل راجع القسم الفرعي رقم )11-10-2( من القسم رقم )11( )"المعلومات القانونية"( وبعد 
ايقاف تجارة المواد الغذائية المجمدة فقد قامت االدارة بالتركيز على الخدمات اللوجستية والمتمثلة في تأجير المساحات للغير وتحقيق ايرادات 
منها حيث تتمتع الشركة بموقع قريب من ميناء جدة االسالمي وقريب من المدينة الصناعية بجدة كما ان لدى الشركة فريق مدرب ولدية خبرة طويلة 
من العاملين في مجال التخزين والثالجات ولدى الشركة كافة المعدات المساعدة الالزمة لسرعة التحميل والتنزيل وبالتالي توفير الوقت والجهد 

للعمالء. 
تأجير السيارات والشاحنات للغير حيث ان الشركة لديها اسطول من الشاحنات المبردة سعة 4 و8 و12 و24 طن وكذلك ادارة للنقل لديها خبرات  	

كبيرة من إداريين وسائقين وورشة للصيانة، وتقوم الشركة بتأجير السيارات للغير وتغطي جميع مدن المملكة.

نشاط المجموعة الزراعي 4-3-2
لقد كان لدى الشركة نشاط رئيسي يتمثل في زراعة وتجارة األعالف وتمتلك المجموعة أراٍض زراعية تبلغ مساحتها 100 مليون متر2 بالبسيطاء بمنطقة الجوف 
شمال المملكة العربية السعودية. بتاريخ 25 صفر 7	14هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )66( والذي يقضي بالتوقف عن زراعة األعالف الخضراء قبل حلول 25 
صفر 1440هـ )الموافق 	 نوفمبر 2018م( وذلك سعياً للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي التي تزيد على )خمسين( هكتاراً 
بان مبيعات  وتشمل الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، وبناء على ذلك توقفت المجموعة عن زراعة األعالف الخضراء خالل عام 2018م علماً 

األعالف الخضراء تمثل حوالي 80% من ايرادات المجموعة في السنتين األخيرتين )2017م و2018م(. 

وبين القرار الخيارات البديلة الممكنة في حال تم التوقف عن زراعة األعالف الخضراء حسب االشتراطات اإلدارية والفنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة كاآلتي: 

االستثمار في مصانع األعالف المتكاملة شريطة استيراد المدخالت.  	
االستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها.  	
االستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على األعالف المتكاملة في تغذيتها.  	
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االستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق األمن الغذائي.  	
االستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديث وفق األصناف والمساحات التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. 	
االستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة. 	
االستثمار في زراعة األعالف الخضراء خارج المملكة من أجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية. 	
االستثمار في المشاريع السياحية غير المهدره للمياه. 	

ونظرا لعدم امكانية زراعة مشروع منطقة الجوف بزراعات بديلة فقد قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1	/2018/12م بيع اآلالت والمعدات غير المستغلة لتوفير سيولة 
لدعم أعمال الشركة القائمة، وتخطط إدارة الشركة إلى استغالل مساحة المشروع في أنشطة بديلة اخرى ذات عائد وربحية عالية كتربية االغنام المحلية وصناعة 
االعالف المركزة وتمثل هذه األنشطة جزء من خطة الشركة في استخدام متحصالت الطرح )ولمزيد من المعلومات عن الجدول الزمني لهذه األنشطة الرجاء 

مراجعة القسم رقم )8( )"استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"(، وقد تم تنفيذ عملية بيع المعدات خالل عام 2019م.

رؤية الشركة   4-4
"أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز بخبراتها االستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تعظيم قيمة الشركة".

رسالة ومهمة الشركة   4-5
"االستثمار في قطاعات تتوافر فيها فرص نمو كبير وعوائد مجزية عن طريق إدارة فعالة تركز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع".

استراتيجية الشركة   --4
زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض في 1	/2019/12م عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، واستخدام متحصالت االكتتاب في تنويع مصادر  	

دخل الشركة على النحو التالي:
تحسين أسطول النقل في المجموعة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من المجموعة لعمالئها. 	
صيانة الثالجات المركزية وذلك باستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية )القديمة( بأجهزة جديدة ذات تقنية عالية وحديثة. 	
االستثمار المحدود في تسمين المواشي محلياً في مشروع المجموعة في الجوف وتطويره. 	
العمل على إعادة جدولة المديونيات المتبقية على الشركة وتسويتها وزيادة الجهد المبذول لتحصيل مديونيات المجموعة لدى الغير. 	
التركيز على القوى البشرية المتميزة والعمل على تحسين أداء المجموعة في جميع أقسامها. 	
تملك الشركة قطعة أرض تقدر بحوالي 0.000	1 متر مربع في منطقة الخمرة بمدينة جدة، ولدى الشركة خطة على المدى البعيد إلستغاللها فيما  	

يخدم مصالح الشركة، وتتميز منطقة الخمرة بموقعها االستراتيجي القريب من ميناء جدة اإلسالمي وسهولة الوصول إليها.
تمتلك الشركة قطع أراضي بمنطقة الجوف الزراعية بإجمالي مساحة 100 مليون متر مربع، ولدى الشركة خطة على المدى البعيد ألستغاللها في  	

مشاريع تتوافق مع أهداف الشركة المستقبلية بالمساهمة في توفير األمن الغذائي. 
شراء أصول عقارية مدرة للدخل، وذلك لتوفير مصدر دخل مستمر وسيولة للشركة.  	

قيم الشركة   --4
تتبنى الشركة مجموعة من القيم واألخالقيات التي من شأنها تحديد مسؤوليات الشركة وواجباتها تجاه عمالئها ومنسوبيها واألطراف ذات العالقة، وهي كما يلي:

األخالقيات والنزاهة: نطور وننمي أعمـال الشركـة مـع االلتــزام بالنواحي األخالقية وعدم التهاون فيها لعدم التأثير على نزاهة الشركة  	
وسمعتها. ونعمل ضمن رؤية الشركة وأهدافها ونطبق أعلى المستويات المهنية واألخالقية في تعاملنا مع أصحاب المصلحة ومع بعضنا 

البعض.

الشفافية: نلتزم بمبدأ الشفافية الكامل في تعاملنا مع أصحاب المصلحة، ونهدف إلى خلق بيئة عمل تتميز بوضوحها ومصداقيتها  	
ونزاهتها. 

االلتزام: نحترم التزاماتنا تجاه أصحاب المصلحة عن طريق بناء وتكوين بيئة عمل مهنية لمنسوبي الشركة تنمو وتزدهر ونقدم القيمة  	
لمساهمي الشركة ونبني عالقة مربحة مع شركائنا ونفي بمسؤولية الشركة االجتماعية. 

نحتفل  	 وأيضا  بأخطائنا  ونعترف  ومتطلباتنا  وتوقعاتنا  بالتزاماتنا  بالوفاء  متمسكين  ألعمالنا  الكاملة  المسؤولية  نتحمل  المساءلة: 
بنجاحاتنا. 

القيادة: نسعى جاهدين لنكون قدوة للغير في كل ما نقوم به. وهذا يعني أن نكون رائدين في الفرص االستثمارية واألفكار المبتكرة  	
والخبرة والقدرات التنفيذية وخلق القيمة. 

العوائد بعد احتساب المخاطر وخلق قيمة مضافة تفوق  	 للتفوق في كل ما نقوم به، ونركز على تقديم أعلى  األداء: نسعى جاهدين 
التوقعات.
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نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة   --4
تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية:

لديها خبرة كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية. 	
تملك الشركة أسطول بري من السيارات المبردة )الثالجات( من مختلف األحجام وتسعى لتطوير هذا األسطول بما يخدم أهدافها. 	
تمتلك مخازن للتبريد مهيأة وفي بيئة سليمة وصحية. 	
تمتلك فريق متخصص وذي خبرة كبيرة في مجال العمل. 	
القدرة على استقطاب كوادر مؤهله لتنشيط أعمالها. 	
لديها عالقات وطيدة مع الشركات األجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال بما كسبته من ثقة. 	
الخبرة الطويلة في مجال تربية المواشي. 	
تمتلك الشركة أراضي شاسعة في منطقة الجوف الزراعية مزودة بكافة الخدمات والمعدات الالزمة للزراعة. 	
تمتلك الشركة قطع أراضي قريبة من ميناء جدة اإلسالمي يمكن استغاللها لما يخدم مصالح الشركة.  	

الشركات التابعة   --4
الشركة السعودية للتبريد 1---4

شركة تضامنية تم تأسيسها في عام 	197م برأس مال 600.000 ريال سعودي بموجب السجل التجاري رقم 7971 وتاريخ 11/08/	9	1هـ الصادر من مدينة 
جدة. في عام 1985/1/2م، تحولت الشركة السعودية للتبريد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 0007971	40 وتاريخ 11/8/	9	1هـ 
وتمت زيادة رأس المال إلى 0.000.000	 مليون ريال سعودي. في تاريخ 1995/8/28م، تمت زيادة رأس مال الشركة إلى 70.000.000 ريال سعودي. وفي تاريخ 
2009/5/17م، تم تخفيض رأس المال إلى 19.500.00 ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة السعودية للتبريد في تجارة الجملة في المواد الغذائية )ألبان، أجبان، 
بأنواعها  المركزية  المستودعات  الحليب، لحوم، أسماك، طيور، زيوت، سمن صناعي، سكاكر، حلوى، خضار، فواكه، تملك وإدارة واستئجار واستثمار  مشتقات 

المجمدة والمبردة والجافة(.

شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة 2---4
شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في عام 2007م برأس مال 500.000 ريال سعودي بموجب السجل التجاري رقم 0166809	40 وتاريخ 1428/01/24هـ 
الصادر من مدينة جدة، ونشاطها البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة، البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، مخازن المواد الغذائية المبردة، مخازن المواد 

الغذائية المجمدة. 

شركة أنعام الدولية الزراعية 3---4
شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في عام 	198م برأس مال 1.000.000 ريال سعودي بموجب السجل التجاري رقم 5281	00	40 وتاريخ 10/18/	140هـ 
الصادر من مدينة جدة، ونشاطها تجارة الجملة في المحاصيل الزراعية حنطه، حبوب، أرز، ذره، دخن، تمور، سكر، خضار، وفواكه. وقد تأسست بغرض نقل ملكية 
أراضي مشروع الجوف الزراعي باسمها ومزاولة األنشطة الزراعية، ويتوقع البدء في نقل ملكية أراضي مشروع الجوف لشركة أنعام الدولية الزراعية فور اإلنتهاء 

من نقل ملكية كامل قطع أراضي المشروع.

شركة أنعام الدولية المالية 4---4
وتاريخ   40	01657		 رقم  التجاري  السجل  وبموجب  سعودي  ريال   1.000.000 قدره  مال  برأس  2006م  عام  في  تأسيسها  تم  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
1427/11/29هـ الصادر من مدينة جدة، ونشاطها البيع بالجملة ألجهزة ولوازم الكيماويات والمختبرات، تجارة التجزئة في السلع الشخصية في األسواق الكبيرة، 
شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وانشطة البيع على الخارطة. وقد تأسست الشركة لتكون الشركة المالكة لكامل عقارات المجموعة باستثناء أراضي 
الجوف وبالتالي فصل ملكية العقارات عن األنشطة المختلفة وتحقيق دخل من إيجارات العقارات المختلفة وإمكانية الحصول على تراخيص مالية لطرح صناديق 
استثمارية مرتبطة بهذه العقارات. إضافة إلى تولي الشركة الترتيب المالي لجميع الشركات بعد الحصول على التراخيص الالزمة وقد تقرر تأجيل هذا التوجه 

حتى تنمو أعمال المجموعة بشكل كافي.
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شركة أنعام الدولية لالستثمار 5---4
وتاريخ   40	01657	5 رقم  التجاري  السجل  وبموجب  سعودي  ريال   1.000.000 قدره  مال  برأس  2007م  عام  في  تأسيسها  تم  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

1427/11/29هـ الصادر من مدينة جدة، ويتمثل نشاطها في شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة. 

الشكل رقم )1(: هيكل نسبة ملكية شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في تاريخ 2020/03/31م 

شركة مجموعة أنعام القابضة

٪٩٩٪٩٠ ٪٩٩

٪٥٠٪٥٠

٪١

٪١
٪١٥ ٪١٠

٪٨٥

الشركة السعودية 
للتبريد احملدودة

شركة أنعام 
الدولية الزراعية

شركة أنعام 
الدولية الغذائية

شركة أنعام 
الدولية لالستثمار

شركة أنعام 
الدولية املالية

انقطاع األعمال  4-11
بتاريخ 25 صفر 7	14هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )66( والذي يقضي بالتوقف عن زراعة األعالف الخضراء قبل حلول 25 صفر 1440هـ )الموافق 	 نوفمبر 
2018م( وذلك سعياً للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي التي تزيد على )خمسين( هكتاراً وتشمل الرياض، الشرقية، القصيم، 
حائل، الجوف، تبوك، وبناء على ذلك توقفت المجموعة عن زراعة األعالف الخضراء خالل عام 2018م علماً بان مبيعات األعالف الخضراء تمثل حوالي 80% من 

إيرادات المجموعة في السنتين األخيرتين )2017م و2018م(.

وبين القرار الخيارات البديلة الممكنة في حال تم التوقف عن زراعة األعالف الخضراء حسب االشتراطات اإلدارية والفنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة كاآلتي: 

االستثمار في مصانع األعالف المتكاملة شريطة استيراد المدخالت.  	
االستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها.  	
االستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على األعالف المتكاملة في تغذيتها.  	
االستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق األمن الغذائي.  	
االستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديث وفق األصناف والمساحات التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.  	
االستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة.  	
االستثمار في زراعة األعالف الخضراء خارج المملكة من اجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية.  	
االستثمار في المشاريع السياحية غير المهدره للمياه.  	
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الموظفون والسعودة   4-11
وفقاً لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة )	19٬2%( ومصنفة ضمن النطاق 

البالتيني صغيرة الفئة )ب( لبرنامج نطاقات. ويوضح الجدول التالي أعداد موظفين الشركة آلخر ثالثة سنوات 2017م و2018م و2019م:

أعداد موظفين الشركة آلخر ثالث سنوات )2017م، 2018م، 2019م( (: 1-4الجدول )

أعداد موظفين الشركة

2019م2018م2017م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
18٬19%14٬8514%15	12٬6%25السعوديون

81٬81%	85٬156%786	87٬%	17غير السعوديين

100%10077%100101%198المجموع
المصدر: مجموعة أنعام القابضة 

وكما بتاريخ 2020/08/24م، بلغ إجمالي عدد الموظفين )74( منهم )	1( موظف سعودي و)61( موظف غير سعودي. 
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الهيكل التنظيمي للشركة    	

الهيكل التنظيمي   5-1

الشكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي للشركة كما في 2020/03/31م 

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
جلنة املراجعة

املدير املالي

النظم واملعلوماتاملبيعات والتسويقالشؤون اإلداريةالتطوير واالستثمارالشؤون املالية

سكرتير املجلساملراجع الداخلي

جلنة املكافآت والترشيحات

مجلس اإلدارة   5-2
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة: 

أعضاء مجلس إدارة الشركة (: 1-5الجدول )

مجلس إدارة الشركة

مجلس إدارة الشركة المعين بتاريخ 2018/11/22م*

العمرالجنسيةالتمثيلصفة العضويةالمنصباالسم 

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد
غير تنفيذي/رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/محمد عبدالرحمن صالح عطار

مستقل
--0٬005%6776سعوديالجمهور

نائب رئيس مجلس المهندس/حسان سعد فرحان اليماني 
اإلدارة - العضو المنتدب

تنفيذي/غير 
مستقل

--0٬005%6276سعوديالجمهور

غير تنفيذي/عضو مجلس اإلدارةالدكتور/وليد جميل محمد علي قطان 
مستقل

--0٬015%229	6سعوديالجمهور

غير تنفيذي/عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي 
مستقل

--0٬005%4676سعوديالجمهور

األمير/نواف بن عبد اهلل بن تركي آل 
سعود 

غير تنفيذي/عضو مجلس اإلدارة
غير مستقل

--0٬005%5676سعوديالجمهور

المصدر: مجموعة أنعام القابضة.
* وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 14/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/22م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي تبدأ من تاريخ 2018/11/28م وتنتهي في 

تاريخ 2021/11/27م.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

لجان الشركة   5-3
فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة: 

لجنة المراجعة  5-3-1
تم تحديث تشكيل لجنة المراجعة في الشركة بقرار من الجمعية العامة للمساهمين برقم )8	( بتاريخ 1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م(.

أعضاء لجنة المراجعة(: 2-5الجدول )

أعضاء لجنة المراجعة

المنصب االسم
الرئيس األستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي 

عضو األستاذ/أحمد طارق مراد 

عضو الدكتور/وليد جميل محمد علي قطان 
المصدر: أنعام الدولية القابضة

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وتشمل مهام اللجنة بصفة 
خاصة ما يلي: 

اواًل: التقارير المالية

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واإلعالنات المتعلقة بها وعرضها على مجلس اإلدارة. 	
إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس اإلدارة- بشأن عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة وتضمينها المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم  	

المركز المالي للشركة وأدائها. 
دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقارير المالية. 	
البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. 	
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. 	
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	
التأكد من إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة. 	

ثانيًا: نظام الرقابة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. 	
النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر. 	
دراسة خطة المراجعة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية واعتمادها. 	
متابعة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية للمهام المنوطة بها ومدى قيام إدارة المراجعة الداخلية ألعمالها وفقاً للخطة السنوية المعتمدة. 	
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 	
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.  	
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته. 	
الداخلية في الشركة، وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق  	 الرقابة  المراجعة في شأن مدى كفاية نظام  إعداد تقرير عن رأي لجنة 

اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على 
األقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ثالثًا: مراجع الحسابات 

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط  	
التعاقد معه. 

التحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. 	
مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 	
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 	
مناقشة مالحظات مراجع الحسابات بشكل دوري والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة، والرفع لمجلس اإلدارة إذا لزم األمر. 	
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رابعًا: ضمان االلتزام 

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 	
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. 	
رفع المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها ورفع تقاريرها لمجلس اإلدارة. 	

لجنة الترشيحات والمكافآت  5-3-2
تم تحديث تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة بقرار من مجلس االدارة برقم )262( بتاريخ 0	/1440/04هـ )الموافق 2019/01/06م(.

يوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (: 3-5الجدول )

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب االسم
الرئيس الدكتور/وليد جميل قطان 

عضو األستاذ/محمد عبدالرحمن عطار

عضو األستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي 
المصدر: مجموعة أنعام القابضة

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 

تطوير سياسات وضوابط الترشح لعضوية المجلس واللجان بما يتماشى مع النظم والقوانين ذات العالقة والصادرة من الجهات اإلشرافية على  	
أعمال الشركة.

تطوير ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية والرفع بأية توصيات حيالها إلى مجلس  	
اإلدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العتمادها.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها وبيان أية انحرافات جوهريه عن السياسة وأسبابها. 	
المراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها.  	
التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة. 	
مراجعة طلبات الترشيح لعضوية المجلس واللجان والتأكد من توائمها مع السياسات والضوابط ذات العالقة والرفع بالتوصيات إلى مجلس اإلدارة. 	
اإلشراف على عملية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العمومية والجهات التنظيمية ذات العالقة. 	
التقييم الدوري لفعالية هيكل المجلس واإلدارة التنفيذية وفق أسس ومعايير تضعها اللجنة والرفع بالتوصيات في شأن التغييرات الممكن إجراؤها  	

إلى مجلس اإلدارة.
المراجعة الدورية لالحتياجات المطلوبة من المهارات والكفاءات لعضوية المجلس واللجان وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة للعضوية بما  	

يشمل الوقت الذي يلزم للعضو تخصيصه ألعمال المجلس واللجان. 
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 	
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واللجان وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص آلية معالجة نقاط الضعف واالستفادة من جوانب  	

القوة.
تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل، آخذة بعين االعتبار الحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها لصفة االستقاللية. وتقوم  	

اللجنة سنوياً بتأكيد استقاللية األعضاء المستقلين. والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة. 	
تتولى اللجنة مسؤولية توفير المعلومات والتقارير حول المواضيع الهامة ذات العالقة بنطاق عملها ألعضاء المجلس عند الطلب.  	
وضع اإلجراءات الخاصة لمعالجة شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة واللجان أو كبار التنفيذيين في الشركة. 	
التأكد من وجود سياسة مكافآت وتعويضات لدى الشركة مالئمة وواضحة الستقطاب واالحتفاظ بالموارد البشرية المؤهلة وأن تكون تلك السياسة  	

مرتبطة باألداء واألهداف.
التأكد من وجود خطة للتعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين في الشركة. 	
التأكد من أن يفوق عدد الُمرشحين لعضوية المجلس الذين تُطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة للمساهمين عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى  	

الجمعية فرصة االختيار بين المرشحين.
التأكد من اإلفصاح المالئم عن المكافآت والتعويضات في التقرير السنوي للشركة وفقاً للنظم والقوانين ذات العالقة. 	
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

دراسة المواضيع المحولة للجنة من المجلس وتقديم التوصيات حيالها. 	

اإلدارة التنفيذية   5-4
يوضح الجدول التالي تفاصيل أسماء موظفي اإلدارة التنفيذية: 

أسماء موظفي اإلدارة التنفيذية (: 4-5الجدول )

اإلدارة التنفيذية

تاريخ االلتحاق العمرالجنسية المنصباالسم 
بالشركة 

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد
الرئيس التنفيذي- نائب حسان سعد فرحان اليماني

رئيس مجلس اإلدارة
--0٬005%2010/1/176م62سعودي

----1994/6/25م48مصريالمدير المالي المكلفرشدي علي أنور سليمان

----2014/07/17م40باكستانيالمراجع الداخليعدنان اختر منان

 مدير الموارد البشرية مهند محمد ردة الحربي
وشؤون المساهمين 

----08/26/	201م29سعودي

المصدر: مجموعة أنعام القابضة 

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   5-5
تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على لجنة الترشيحات والمكافآت. ويوضح الجدول التالي قيمة 

الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضها أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي و4 من الموظفين القياديين خالل الثالثة أعوام الماضية: 

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(: 5-5الجدول )

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

2019م2018م2017مالبيان )آالف الريال السعودي(
	15911415أعضاء مجلس اإلدارة 

2.701		2.6972.7كبار التنفيذيين )بمن فيهم المدير العام والرئيس التنفيذي والمدير المالي و4 من الموظفين القياديين(

2.8562.8472.854اإلجمالي
المصدر: مجموعة أنعام القابضة
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الموظفون   	

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة   1--
لهذه النشرة 

كما بتاريخ هذه النشرة. ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها. 

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال  2--
كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة    	

مقدمة   1--
يتضمن القسم التالي المتعلق بمناقشة اإلدارة وتحليلها مراجعة للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة )أنعام(. وإن هذا القسم 
مبني على المعلومات المقدمة من إدارة الشركة والقوائم المالية الموحدة للشركة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م. تمت 
مراجعة القوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، و2018م من قبل شركة الدكتور محمد 
العمري وشركاه )BDO( في حين تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2019م، من قبل شركة الدكتور عبدالقادر بانقا 

وشركاه - المحاسبون المتحدون )RSM(. وتعتبر القوائم المالية الموحدة المشار إليها أعاله جزءا من هذه النشرة.

تمت اإلشارة إلى جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم النص على خالف ذلك، كما تم تقريب النسب المئوية إلى أقرب منزلة عشرية. وباإلضافة إلى ذلك، 
وألغراض هذا القسم المتعلق بمناقشة وتحليل اإلدارة، فقد تم استخدام المعلومات المالية لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، و2018م من خالل 

المعلومات المالية المتضمنة في القوائم المالية الموحدة والمراجعة لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2018م، و1	 ديسمبر 2019م على التوالي.

وال تملك شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه - المحاسبون المتحدون )RSM( وشركة الدكتور محمد العمري وشركاه )BDO( أو أي من شركاتهم الشقيقة أية 
مساهمة أو مصلحة أيا كان نوعها في الشركة. وقد أبدت كل من شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه وشركة الدكتور محمد العمري وشركاه موافقتهما الخطية 
على استخدام أسماءهم وشعاراتهم وإفادتهم التي لم يتم سحبها فيما يتعلق باإلشارة في نشرة اإلصدار إلى دورهم بصفتهم مراجعي حسابات شركة مجموعة أنعام 

الدولية القابضة لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 2017م، 2018م، 2019م.

تضمنت القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2018م آراء متحفظة للمراجع القانوني والتي تم اإلفصاح عنها في 
هذا القسم. 

قد يشتمل هذا القسم على بيانات مستقبلية ذات صلة بالتوقعات المستقبلية للشركة اعتمادا على الخطط الحالية لإلدارة وتوقعاتها فيما يختص بنمو الشركة، 
ونتائج عملياتها، ومركزها المالي، والذي قد ينطوي على مخاطر وتصورات غير مؤكدة. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج التي تمت 
اإلشارة إليها أو تضمينها في هذه البيانات المستقبلية وذلك بسبب عوامل مختلفة وأحداث مستقبلية، بما فيها تلك التي تمت مناقشتها فيما يلي وفي مواضع أخرى 

من هذه النشرة، السيما في قسم )"عوامل المخاطرة"( في هذه النشرة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية   2--
الموحدة  	 المالية  القوائم  تم استخراجها من  القسم قد  المدرجة في هذا  المالية  المعلومات  بأن  واعتقاده  الشركة حسب علمه  إدارة  يقر مجلس 

والمراجعة لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م دون إجراء أي تعديل جوهري عليها وبما يتوافق معها، وأن القوائم 
المالية الموحدة والمدققة والمراجعة قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة تمتلك األموال الكافية لتلبية متطلبات رأس المال العامل لمدة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ هذه النشرة. 	
يقر مجلس اإلدارة أيضا بأن الشركة لم تقم بإصدار أية صكوك أو سندات أو أدوات دين أخرى حتى تاريخ هذه النشرة. 	
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد في الشركة أو شركاتها التابعة أي رأس مال مشموالً بحق خيار اعتبارا من تاريخ هذه النشرة. 	
يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة غير مطلعة على أية معلومات تتعلق بسياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى  	

تؤثر أو يكون لها تأثير جوهري )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( على عملياتها.
باستثناء ما تم ذكرة في القسم رقم )8( استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية في ما يخص تكاليف الطرح، يقر مجلس اإلدارة أن الُمصدر  	

أو أي شركة من شركاته التابعة لم تمنح أية عموالت أو خصومات أو اتعاب وساطه أو تعويضات غير نقدية ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو 
أحد كبار المدراء أو الخبراء فيما يتعلق بالطلب المقدم من الشركة.

يقر مجلس اإلدارة كذلك بأن جميع المعلومات الجوهرية حسب علمهم قد تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة. 	
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أية رهونات أو حقوق أو رسوم أخرى مترتبة على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر  	

هذه النشرة.
يقر مجلس إدارة الشركة بأنه ال توجد في الشركة أو شركاتها التابعة ممتلكات بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون  	

قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي. 
يقر مجلس إدارة الشركة بأنه ال يوجد أدوات دين موافق عليها ولم يتم إصدارها وال يوجد قروض مشمولة بضمان شخصي أو قروض مضمونة برهن  	

)سواء أقدم المُصدر أو شركاته التابعة رهناً لها( أو غير المضمونة برهن. 
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي تعديالت جوهرية في رأس مال الشركات التابعة للمُصدر، خالل السنوات الثالث السابقة مبشارة لتاريخ تقديم  	

طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. 
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد على الشركة أو شركاتها التابعة أي قروض أو مديونيات آخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات  	

المصرفية أو التزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري. 
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أية التزامات إضافية على الشركة أو شركاتها التابعة خاصة بالربط الزكوي للشركة لألعوام من عام 2012م وحتى  	

عام 2018م. وان المخصص الموجود في القوائم المالية يغطي كافة اإللتزامات الحالية أو المستقبلية.
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نبذة عن المجموعة والشركات التابعة لها  3--
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة هي شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة بموجب السجل التجاري رقم 	507	00	40 الصادر من مدينة جدة في المملكة 
العربية السعودية بتاريخ 7 رمضان 1402هـ )الموافق 29 يونيو 1982م(. وللشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية والتي تم تأسيسها بالكامل في المملكة 
العربية السعودية. وتمتلك الشركة نسب ملكية متفاوته في خمس شركات تابعة كما هو مبين في الجدول رقم )7-1( وتمثل شركة أنعام الدولية الغذائية شركة 
جوهرية من حيث مساهمتها بتوفير إيرادات للشركة، أما الشركات التابعة األخرى فهي متوقفه عن مزاولة أي نشاط تشغيلي كما بتاريخ إعداد نشرة اإلصدار هذه. 

جدول نسبة الملكية في الشركات التابعة (: 1-7الجدول )

جدول نسبة الملكية في الشركات التابعة

رأس المال كما في الشركة التابعة
2019/12/31م 

مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

الشركة 
السعودية 
للتبريد 

المحدودة 

شركة أنعام 
الدولية 
الزراعية 

شركة أنعام 
الدولية 

لالستثمار 

شركة أنعام 
الدولية 
المالية 

شركة أنعام 
الدولية 
الغذائية 

نسبة 
الملكية

نسبة 
الملكية

نسبة 
الملكية

نسبة 
الملكية

نسبة 
الملكية

نسبة 
الملكية

الشركات العاملة

-50%50%---500 ألف ريال سعوديشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة

مشروع الجوف )تم تأسيسه كفرع 
لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة(

 % 100

الشركات المتوقفة عن مزاولة أي 
نشاط تشغيلي 

---10%-90 % 19٬5 مليون ريال سعودي الشركة السعودية للتبريد المحدودة

--15%85 % 1 مليون ريال سعودي شركة أنعام الدولية الزراعية المحدودة 

--1%99 % 1 مليون ريال سعودي شركة أنعام الدولية المالية المحدودة 

شركة أنعام الدولية لالستثمار 
المحدودة 

-1%99 % 1 مليون ريال سعودي 

تتمثل األنشطة األساسية للشركة والشركات التابعة لها )يشار اليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى 
التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها واستثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها وتقديم 

القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.. 

تمتلك المجموعة أراضي زراعية بالبسيطاء بمنطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية تبلغ مساحتها 100 مليون متر2 منها مساحة 84٬8 متر2 تم نقل ملكيتها 
لصالح الشركة ومساحة 15٬2مليون متر2 ليست مسجلة باسم المجموعة جاري االنتهاء من إجراءات نقل الملكية، وكانت الشركة تستغل معظم هذه األراضي بزراعة 
األعالف ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )66( الصادر بتاريخ 25 صفر 7	14هـ القاضي بإيقاف زراعة األعالف بنهاية عام 2018م، توقفت الشركة نهائياً عن زراعة 
االعالف من تاريخ 	 نوفمبر 2018م. كذلك لدى المجموعة أرض بمنطقة الخمرة بمدينة جدة تبلغ مساحتها 197.555 متر2 غير مسجلة باسم المجموعة حيث 

ليس لها صك ملكية وأرض بمنطقة المحجر الصحي بمدينة جدة بمساحة 9.987 متر2 مضمونة برهن نقل ملكيتها مقابل سداد التمويل.

بتاريخ 25 صفر 7	14هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )66( والذي يقضي بالتوقف عن زراعة األعالف الخضراء قبل حلول 25 صفر 1440هـ )الموافق 	 نوفمبر 
2018م(، وبناء على ذلك توقفت المجموعة عن زراعة األعالف الخضراء خالل عام 2018م علماً بأن مبيعات األعالف الخضراء تمثل حوالي 80% من إيرادات 
لتغطية  المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م  السنة  نهاية  المشروع حتى  السنتين األخيرتين )2017م و2018م( وال توجد خطة بديلة عملية لتشغيل  المجموعة في 
المطلوبات المتداولة ومصاريف المجموعة. تتمثل الخطة المقترحة للمجموعة من خالل شركاتها التابعة بخصوص توقف زراعة األعالف الخضراء "المشروع" 

في ما يلي:

زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، واستخدام متحصالت االكتتاب لشراء أصول عقارية مدرة للدخل، وذلك  	
لتوفير مصدر دخل مستمر وسيولة للشركة.

تحسين أسطول النقل في المجموعة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من المجموعة لعمالئها. 	
صيانة الثالجات المركزية وذلك باستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية )القديمة( بأجهزة جديدة ذات تقنية عالية وحديثة. 	
االستثمار المحدود في تسمين المواشي محلياً في مشروع المجموعة في الجوف وتطويره. 	
العمل على إعادة جدولة المديونيات المتبقية على الشركة وتسويتها وزيادة الجهد المبذول لتحصيل مديونيات المجموعة لدى الغير. 	
التركيز على القوى البشرية المتميزة والعمل على تحسين أداء المجموعة في جميع أقسامها.  	

تبدأ السنة المالية للمجموعة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.
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أسس إعداد القوائم المالية للشركة   4--
األخرى  واالصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  )"المجموعة"(  الموحدة  المالية  القوائم  اعداد  تم 

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

أينما وردت عبارة "المعايير الدولية للتقرير المالي" في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". إن المعاييرالدولية المعتمدة هى المعايير الدولية كما صدرت من المجلس 
الدولي باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات التي أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد في وثيقة إعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي، ويقصد 

بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية.

الممتلكات واآلالت والمعدات  لقياس  التكلفة  المجموعة تطبيق نموذج  ينبغي على  أكتوبر 2016م  بتاريخ 16  المالية من خالل قرارها  السوق  لتعميم هيئة  وفقاً 
والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير 

المالي.

المعايير المحاسبية المطبقة

األخرى  واالصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  )"المجموعة"(  الموحدة  المالية  القوائم  اعداد  تم 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

أينما وردت عبارة "المعايير الدولية للتقرير المالي" في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". إن المعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية كما صدرت من المجلس 
الدولي باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات التي أضافتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد في وثيقة اعتماد المعايير 
الدولية للتقرير المالي، ويقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها 

المعايير الدولية.

الممتلكات واآلالت والمعدات  لقياس  التكلفة  المجموعة تطبيق نموذج  ينبغي على  أكتوبر 2016م  بتاريخ 16  المالية من خالل قرارها  السوق  لتعميم هيئة  وفقاً 
والعقارات االستثمارية عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ما عدا التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي تم احتسابها على أساس القيمة الحالية 
لاللتزامات المستقبلية.

استمرارية النشاط

بتاريخ 10 نوفمبر 2019م بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 181 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي وبخاصة المعيار 
الدولي رقم 41 الخاص بالزراعة ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 16 )الممتلكات واالالت والمعدات( والنباتات المثمرة، ومعيار تقييم المخزون بالقيمة العادلة 
العديد من  المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م بسبب وجود  السنة  المنتهية في 1	 ديسمبر2017م وخسارة  السنة  إلى خسائر  باإلضافة  للزكاة  وتكوين مخصص 
الصعوبات التشغيلية التي أدت إلى انخفاض المبيعات وزيادة تكاليف النشاط. وقد تم التوقف عن زراعة األعالف الخضراء نهائياً بتاريخ 1440/2/25هـ )الموافق 

	2018/11/0م( حسب قرار مجلس الوزراء رقم )66(. 

خالل ديسمبر 2019م، وبناًء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 5 جمادي األولى الموافق 1	 ديسمبر 2019م قرر المساهمون إطفاء الخسائر 
المتراكمة كما في 10 نوفمبر 2019م والبالغة 181 مليون ريال سعودي وتخفيض رأس المال بذلك المبلغ.

كما في 1	 ديسمبر 2019م تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 126٬1 مليون ريال )2018م: 5٬2	 مليون ريال سعودي( وأن 
المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 97٬7 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى عدم توفر سيولة كافية لدى المجموعة لتغطية مصاريفها.

بتاريخ 9 فبراير 2020م أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 90 مليون ريال سعودي.

تعتقد إدارة المجموعة أنه بالرغم من هذه الصعوبات فإن المجموعة قادرة على االستمرار في ممارسة نشاطها والتي تمكنها من تحسين نتائجها المالية في الفترات 
القادمة، ومن ثم فقد أعدت هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للمجموعة وكذلك عملة العرض. 

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4-1--
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المطبقة، استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات والمصاريف 
والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج 

تتطلب تعدياًل جوهرياً على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة والتي تشكل مخاطر عالية قد تؤدي 
إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. هذا وتعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة 
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لها عند إعداد القوائم المالية الموحدة وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة 
المجموعة ومثل هذه التغيرات على االفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها:

مخصص المخزون الراكد وبطيء الحركة  أ- 
تتضمن العوامل المؤثرة في تقدير المخصص بناءاً على خبرة المجموعة السابقة في حالة المخزون الحالية والتوقعات الحالية والمستقبلية للمبيعات. وبناءاً على 
ذلك تقوم المجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار الحتساب مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة، وقد تتغير تقديرات المخصص بصورة جوهرية 

من سنة إلى أخرى. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل.

العمر المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات  ب- 
تقوم اإلدارة بتقدير العمر االفتراضي للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. ويتم استهالك تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على مدة الخدمة 
المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على االستخدام المتوقع والتقادم لألصل وبرنامج الصيانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم التقني واعتبارات القيمة المستردة لألصل. 
تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية والعمر االفتراضي للممتلكات واآلالت والمعدات على أساس سنوي، يتم تعديل االستهالك في السنوات التالية اذا كانت القيمة 

الدفترية لألصل تختلف عن التقديرات السابقة لتقدير اإلدارة.

التقييم اإلكتواري اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   ج- 
يتم تحديد تكلفة التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم قياسها باستخدام التقييم اإلكتواري. يشمل 
التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية 
في الرواتب، وسلوك العاملين، ومعدل دوران العاملين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام المكافأة المحددة غير الممولة شديد الحساسية 

للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة.

قياس القيمة العادلة  د- 
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع احد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في تاريخ 
القياس في ظل ظروف السوق السائدة )مثل السعر الحاضر- على سبيل المثال( بغض النظر إن كان ذلك السعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر باستخدام أسلوب 

تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:

من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 	
من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية. 	

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات المتعارف عليها بين المتعاملين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن 
المتعاملين في السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة المتعاملين في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه 
أو ببيعه إلى طرف آخر الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس 

القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة أو يتم االفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة يتم تصنيفها وفقاً لنطاق الهيكل الهرمي 
للقيم العادلة المبين أدناه استنادا إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى االول: األسعار المعلنة )غير المعدلة( والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة لتلك التي يتم قياسها. 	

المستوى الثاني: المدخالت التي من الممكن مالحظتها أو رصدها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر بخالف األسعار  	
المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول.

المستوى الثالث: المدخالت التي ال يمكن رصدها أو مالحظتها لألصل أو االلتزام. 	

هبوط في قيمة موجودات غير مالية  هـ- 
يتحقق الهبوط في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، والتي تمثل قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو 
قيمتها قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تتم على أساس 

السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. 

وتحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتحقق التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أنشطة 
إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار 
الهبوط في القيمة. وتعد القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلية 

المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوقعات.
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المعايير والتعديالت والتفسيرات سارية التطبيق في 1 يناير 2019م

باستثناء ما ذكر أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية الموحدة هي نفس تلك المطبقة على القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة 
كما في 1	 ديسمبر 2018م.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( عقود اإليجار

 )16( رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يقدم  يناير 2019م.   1 اإليجار من  )16( عقود  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  األولي  بالتطبيق  المجموعة  قامت 
للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار. يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام االصل ذو الصلة 
باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة 
المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي - أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )17( "عقود اإليجار"، وتفسير 
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )4( "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم )15( "عقود اإليجار 

التشغيلي - الحوافز"، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم )27( تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".

استفادت المجموعة من اإلعفاءات االختيارية نظراً ألن عقود اإليجار قصيرة األجل تجدد سنوياً، وأن عقود اإليجار للموجودات ذات قيمة منخفضة نسبياً. وعليه، 
فإن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( "عقود اإليجار" لم يكن له تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

السياسة المحاسبية

فيما يلي السياسة المحاسبية الجديدة للمجموعة وفقاً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( والذي تم تطبيقه من تاريخ التطبيق االولي: 

 أ- موجودات حق االستخدام
يتم االعتراف بعقد اإليجار كموجودات حق االستخدام مع التزاماته المقابلة في التاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المؤجرة جاهزة لالستخدام من قبل المجموعة. 
يتم تخصيص كل دفعة من دفعات عقد اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم االعتراف بتكلفة التمويل في قائمة األرباح والخسائر األولية الموحدة على مدى مدة 

اإليجار. يتم إستهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإليجار، أيهما أقصر، وعلى أساس القسط الثابت.

تقاس موجودات حق االستخدام بداية بالتكلفة وتتكون مما يلي:

مبلغ القياس األولي اللتزام عقد اإليجار. 	
أي دفعات عقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد االيجار ناقص حوافز ايجار مستلمة. 	
أي تكاليف مباشرة أولية، و 	
تكاليف االسترداد، حيثما تنطبق. 	

 ب- التزامات عقود اإليجار 
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتسجيل التزامات االيجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مدة عقد االيجار. تتضمن 
مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً اي حوافز إيجار قابلة لالستالم ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو 
معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن المجموعة 
ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة المجموعة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة 
التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنها تسجل كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المتضمن في 

عقد اإليجار أو معدل االقتراض المتزايد بالمجموعة.

 ج- عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار ذات موجودات منخفضة القيمة
عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود بمدة إيجار 12 شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة بالمجموعة وتعتبر 
غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالمجموعة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على 

أساس القسط الثابت في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

 د- مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة
تتضمن بعض عقود اإليجار مدفوعات متغيرة ترتبط باالستخدام/األداء لألصل المؤجر. يتم االعتراف بهذه الموجودات في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية   5--
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي استخدمتها المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة )" القوائم"(.

أسس توحيد القوائم المالية أ- 

الشركات التابعة 
تشتمل القوائم المالية الموحدة على حسابات المجموعة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل )المجموعة(. تعتبر الشركات التابعة منشآت خاضعة لسيطرة 
الشركة القابضة، وتنشأ هذه السيطرة عندما تكون المجموعة القابضة معرضة أو يكون لديها حقوق في عوائد متقلبة من ارتباطها بالشركات المستثمر فيها، 
ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على تلك الشركات. ويتم تحديد سيطرة الشركة القابضة على الشركات عندما يكون للشركة 

القابضة لدى الشركات التابعة جميع ما يلي: 

سيطرة على الشركات المستثمر فيها. 	
تعرض لـ أو لديها حقوق في، عوائد متقلبة من ارتباطها بالشركات المستثمر فيها. 	
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركات المستثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائد الشركات المستثمر فيها. 	

وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت 
أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة 

المستثمر فيها ويشمل ذلك:

الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع صاحبي حقوق التصويت األخرين في الشركة المستثمر فيها. 	
الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى والتي تمنح الشركة األم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة. 	
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصويت محتملة. 	

تقوم المجموعة بإعادة التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركات المستثمر فيها من عدمه وذلك إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في 
عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

التابعة من قبل  الشركة  السيطرة على  التوقف عن ذلك عند فقدان  ويتم  المجموعة  إلى  التابعة  الشركة  السيطرة على  انتقال  التابعة عند  الشركة  يبدأ توحيد 
المجموعة.

 تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى 
المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

يتم احتساب نسبة الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى إذا ما 
أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.

عند الضرورة، يتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. 

يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بين الشركات في المجموعة بالكامل 
عند توحيد القوائم المالية.

يتم المحاسبة عن أي تغير في ملكية الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

تقوم بالتوقف عن إثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. 	
تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة. 	
تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة، المقيدة ضمن حقوق الملكية. 	
تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض المستلم. 	
تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. 	
تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. 	
تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقا في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة االرباح او الخسائر أو األرباح المبقاة،  	

حسب االقتضاء، كما هو مطلوب إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات العالقة.

تبويب البنود المتداولة وغير المتداولة ب- 
يتم عرض الموجودات والمطلوبات بقائمة المركز المالي الموحدة مبوبة إلى متداولة وغير متداولة. تكون الموجودات متداولة عندما:

تتوقع المجموعة تحقق األصل أو تنوي بيعه أو استخدامه خالل دورة تشغيل عادية. 	
تحتفظ المجموعة باألصل بشكل أساسي لغرض المتاجرة. 	
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

تتوقع المجموعة تحقق األصل خالل مدة إثني عشر شهراً بعد السنة المالية. 	
يكون األصل نقداً أو ما في حكمه إال إذا كان خاضعاً لقيود على استبداله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة تزيد عن إثني عشر شهراً بعد السنة  	

المالية.

وتبوب جميع الموجودات األخرى على أنها موجودات غير متداولة.

تكون المطلوبات متداولة عندما:

يتوقع أن تتم تسوية االلتزام خالل دورة تشغيل عادية. 	
يحتفظ بااللتزام بشكل أساسي لغرض المتاجرة. 	
يكون االلتزام واجب التسوية خالل إثني عشر شهراً من بعد السنة المالية. 	
ال يكون للمجموعة حق غير مشروط في أن تؤجل تسوية االلتزام لمدة تزيد على إثنى عشر شهراً بعد السنة المالية. 	

وتبوب جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

ممتلكات وآالت ومعداتت- 
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة )ما عدا األراضي حيث أنها ال تستهلك(. يتم 
االعتراف بالنفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات األصل كبند منفصل ويتم رسملته مقابل شطب المبالغ الدفترية للجزء المستبدل وترسمل أي نفقات أخرى 
فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة باألصل أما تكاليف اإلصالح والصيانة الدورية للممتلكات والمعدات والمصانع يعترف بها في قائمة األرباح 

أو الخسائر الموحدة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة وفي حالة اختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما سبق تقديره سابقاً يتم استهالك القيمة 
المتبقية الدفترية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.

فيما يتعلق في االلتزامات الحالية لإلزالة واالستعادة وااللتزامات المماثلة )تفكيك وإزالة االصل( تتم إضافة التغيرات في االلتزام إلى تكلفة األصل ذي العالقة أو 
خصمها منه في الفترة الحالية بحيث ال يزيد المبلغ المخصوم من تكلفة األصل عن مبلغه المسجل، وفي حال زيادة االلتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب 
االعتراف بالزيادة فوراً في قائمة األرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة. إذا نتج عن التعديل إضافة إلى تكلفة األصل، فإن المجموعة تنظر فيما إذا 
كان ذلك داللة على ان المبلغ الجديد المسجل لألصل قد ال يكون قاباًل لالسترداد بكامله، وإذا كان األمر كذلك، تقوم المجموعة باختبار األصل ألجل الهبوط 
في القيمة وذلك بتقدير قيمته القابلة لالسترداد ومعالجة أية خسارة في هبوط القيمة في قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم رسملة 
تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادها لالستخدام المحدد 

لها وذلك عندما يكون األصل مؤهل لتحمل تكلفة االقتراض.

يتم االعتراف بمصروف االستهالك في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل 
بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم استهالك الموجودات المقامة على أراضي مستأجرة )تحسينات المباني المستأجرة( على مدة عقد اإليجار أو 
على االعمار اإلنتاجية للموجودات أيهما أقل. عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة. يتم احتساب 

اإلستهالك على جميع بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وذلك لتخفيض قيمتها الدفترية حسب العمر االنتاجي المقدر كما يلي:

األعمار االنتاجية/سنةالنوع

		٬	-10مباني

		٬	-4تحسينات على مباني مستأجرة

		٬	-25آالت ومعدات زراعية وآبار ومعدات ري

10-20سيارات وشاحنات

2-25أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية وحاسب آلي

2-	نباتات مثمرة

تقوم المجموعة بمراجعة االعمار االنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية، للتأكد من أنها تعكس المنفعة المتحصل عليها، 
وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية )في سنة التغيير والسنوات الالحقة(.

التكاليف الالحقة 
تسجل تكلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن القيمة المدرجة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية 

للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم إلغاء اعتراف القيمة المدرجة للجزء القديم المستبدل.

تسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها المجموعة على صيانة وتشغيل الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد بصورة جوهرية من قيمة األصل أو عمر االصل المعني.
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النباتات المثمرة ث- 
معيار المحاسبة الدولي رقم 16 "الممتلكات واآلالت والمعدات" حيث عّرف النباتات المثمرة بأنها: 

تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراعية. 	
من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة. 	
هناك احتمال بعيد من بيعها كمنتجات زراعية بخالف مبيعات الخردة العرضية.  	

يتم االعتراف األولي بالنباتات المثمرة بالتكلفة بعد طرح االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. تشمل التكلفة المبالغ التي تكبدتها 
المجموعة للحصول على األصل وتشمل تكاليف المواد الخام والعمالة وجميع التكاليف المباشرة األخرى المرتبطة بوضع الموجودات بالحالة التي تمكنها من تحقيق 

الغرض الذي تم شراؤها من اجله. 

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناجمة عن استبعاد النباتات المثمرة )تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية للنباتات( في بند 
إيرادات أخرى في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي يتم فيها االستبعاد.

الموجودات غير الملموسةج- 
يتم قياس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. إن الموجودات غير الملموسة المنتجة 
داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير، ال يتم رسملتها، ويتم إثبات المصاريف في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. يتم إطفاء 
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدى العمر االقتصادي لها والبالغ من خمس إلى عشر سنوات. يتم 

رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة، ويمكن قياس النفقات بشكل موثوق.

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها االنتاجية ومؤشرات الهبوط في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي عند الضرورة.

الموجودات الحيويةح- 
التكاليف البيعية، التغيرات في قيمة الموجودات الحيوية يتم االعتراف بها في قائمة األرباح أو الخسائر  يتم قياس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصاً 

والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

عقارات استثمارية خ- 
القيمة أو لكال  الزيادة في  إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأس المال من خالل  العقارات االستثمارية في أراضي تحتفظ بها المجموعة بغرض كسب  تتمثل 

الغرضين، وال تشتمل على األراضي والمباني المستخدمة في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية أو ألغراض البيع االعتيادي.

تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوماً منها االستهالكات المتراكمة )إن وجدت( وخسائر الهبوط )التدني( في القيمة المتراكمة )إن وجدت( علماً بأنه ال يتم 
استهالك األراضي. وتتضمن التكلفة سعر الشراء مضافاً إليه جميع التكاليف المرتبطة مباشرة بإنشاء أو الحصول على العقار االستثماري وبالحالة الالزمة ليكون 
معداً لالستخدام في الغرض المخصص له. ويتم استهالك األجزاء الهامة من العقار االستثماري بشكل منفصل عن األجزاء األخرى، ويتم اإلفصاح باإليضاحات 
عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية. يتم إدراج تكلفة العقارات تحت اإلنشاء والتي يكون الغرض منها إنشاء عقارات من أجل كسب إيرادات إيجارية أو لغرض 
إنماء رأس المال من خالل الزيادة في القيمة أو لكال الغرضين ضمن العقارات االستثمارية. ويبدأ استهالكها عندما يكون العقار جاهزاً لالستخدام في الغرض 

المخصص له. 

يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده )عن طريق البيع أو من خالل الدخول في عقد تأجير تمويلي( أو عندما يتم سحب العقار االستثماري 
من االستخدام بشكل دائم وال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم تسجيل الفرق بين )أ( صافي المتحصالت من استبعاد العقار االستثماري و)ب( 

مبلغه الدفتري في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في السنة التي يتم فيها االستبعاد أو الشطب.

إذا تغير استخدام العقار االستثماري فأصبح عقاراً تشغله المجموعة فيتم إعادة تبويبه إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات.

الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع د- 
تعتبر المجموعة الممتلكات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع وذلك عند قيام اإلدارة باعتماد وااللتزام بخطة رسمية لتسويق عقار ما أو مجموعة من العقارات 
لغرض بيعها، واحتمال االنتهاء من عملية البيع خالل إثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. عند تصنيف الموجودات على هذا النحو، تقوم 
المجموعة بتسجيل القيمة الدفترية لكل عقار أو مجموعة عقارات بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة المقدرة لها ناقصا تكاليف البيع المقدرة، أيهما أقل. عندما 

يتم تصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع فإنه ال يتم استهالكها أو إطفاءها.

المخزون ذ- 
يظهر المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل بعد أخذ المخصص الالزم ألي مخزون بطيء الحركة، وتحدد التكلفة باستخدام المتوسط المرجح. 
تشمل التكلفة مجموع تكلفة الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المرتبطة بوضع المخزون في حالته وموقعه الحالي. أما القيمة القابلة للتحقق فتمثل سعر 

البيع المتوقع في النشاط العادي للمجموعة مطروحاً منه تكاليف البيع المتوقعة.

يتم قياس المنتجات الزراعية من النباتات المثمرة في تاريخ الحصاد بالقيمة العادلة ناقصاً التكاليف البيعية. 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

النقد وما في حكمه ر- 
النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من االستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي يكون تواريخ 

استحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل. 

الذمم التجارية المدينة ز- 
الذمم التجارية المدينة هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المبيعة في سياق العمل االعتيادي. يتم إثبات الذمم التجارية المدينة مبدئياً بالقيمة 
العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في القيمة والتي يتم االعتراف بها في قائمة 

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

مخصص الزكاة س- 
يتم احتساب مخصص الزكاة سنوياً في القوائم المالية الموحدة وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. أية تعديالت قد تنتج 
عند الربط النهائي للزكاة يتم تسجيلها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة في السنة التي يتم استالم الربط النهائي فيها، حيث يتم حينئذ تسوية المخصص.

ضريبة القيمة المضافة ش- 
تخضع المجموعة لنظام ضريبة القيمة المضافة ويتم احتساب الضريبة فور صدور الفاتورة أو تسليم السلعة أو استالم الثمن أو جزء منه، ويتم تقديم إقرار ضريبة 

القيمة المضافة على أساس شهري للشركة القابضة وعلى أساس ربعي للشركات التابعة.

القروض ص- 
يتم تسجيل القروض بصافي القيمة المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة ويتم قيد الفوائد على القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم قيد الفوائد 
على القروض طويلة األجل خالل السنة التي استحقت بها، أما الفوائد على القروض طويلة األجل لتمويل األصل المؤهل فيتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل وفقاً 
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مخصصات منافع الموظفينض- 
تقوم المجموعة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين االجتماعي لمنسوبيها وفقاً لنظام العمل السعودي.

 اإلجازات السنوية 	
يتم عمل استحقاق لاللتزامات المقدرة للعاملين الخاصة باإلجازات السنوية بناًء على نظام العمل السعودي.

 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 	
تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المتبع في المجموعة، عند انتهاء عقود خدماتهم.

يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية والمستقبلية 
وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.

تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية. يتم وضع هذه االفتراضات بعد 
استشارة الخبير االكتواري وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات. يقوم الخبير 

االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.

يتم االعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة، تحدد المجموعة 
مصروف الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للسنة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس التزامات المنافع المحددة عند بداية السنة 
وصافي االلتزامات المحددة فيها بعد األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل السنة والمدفوعات لاللتزامات. يتم االعتراف 

بمصروف الفائدة الصافي والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

المخصصات ط- 
يجب إثبات المخصص عندما يكون لدى المجموعة التزام قائم )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق وأن يكون من المحتمل أنه سوف يتطلب تدفقات خارجة 

لموارد لها منافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بطريقة يمكن االعتماد عليها.

عندما يكون من المتوقع أن يتم االسترداد )من قبل طرف آخر( لبعض من أو لجميع اإلنفاق المطلوب لتسوية مخصص )من خالل عقد تأمين على سبيل المثال(، 
فإنه يتم إثبات المبلغ المسترد فقط عندما يكون في حكم المؤكد أنه سيتم استالم المبلغ المسترد إذا قامت الشركة بتسوية االلتزام، ويتم إثبات هذا المبلغ 
المسترد كأصل منفصل. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وذلك بالصافي بعد طرح المبلغ المسترد.

المعامالت بالعمالت األجنبية ظ- 
يتم تسجيل المعامالت التي تقوم بها المجموعة بعمالت مختلفة عن عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس المجموعة نشاطها من خاللها )عملتها الوظيفية 
- الريال السعودي( باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ حدوث تلك المعامالت. يتم إعادة تقييم الموجودات وااللتزامات النقدية باستخدام أسعار الصرف 
السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ويتم االعتراف بأرباح وخسائر فروقات العملة الناجمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
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الموحدة. يتم إثبات الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالتكلفة التاريخية باستخدام السعر السائد في تاريخ حدوث تلك المعامالت بينما يتم تحويل البنود غير 
النقدية المثبتة بالقيمة العادلة باستخدام السعر السائد بتاريخ تقييم تلك الموجودات ويتم االعتراف بأرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة.

اإليراداتع- 
تقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي الذي تم تحصيله أو القابل للتحصيل من بيع البضائع في سياق أنشطة المجموعة العادية. تقوم 
المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع العميل بمطلق الحرية في استخدام أو بيع هذه 
البضائع، وأال يكون هناك إلتزام غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل البضائع. ويتم التسليم عندما يتم شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر 
التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل البضائع وفقاً لعقد البيع أو مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء 

جميع معايير القبول.

يتم إثبات الذمم التجارية المدينة عندما يتم تسليم البضائع، حيث أن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط، ألنه ال يلزم سوى مرور 
الوقت قبل أن تُستحق الدفعة.

اإليجارغ- 
تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي إيجاراً )أو يحتوي على إيجار( يعتمد على جوهر الترتيب في بداية اإليجار. يعتبر الترتيب التعاقدي إيجاراً )أو يحتوي على 
إيجار( إذا كان الوفاء به يتوقف على استخدام أصل أو أصول محددة، وينقل الترتيب حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في 
الترتيب. يصنف عقد اإليجار عند تاريخ نشأة العقد كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويصنف عقد اإليجار الذي ينقل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية 

على الملكية إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي.

المجموعة كمستأجر 
يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصاريف في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر على أساس القسط الثابت على مدار فترة اإليجار. 
إن التكاليف المباشرة المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على 

أساس القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجار.

ربحية السهم ف- 
يتم عرض ربحية السهم األساسي وربحية السهم المخفضة )إن وجدت( وذلك لألسهم العادية، حيث يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة 
الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، معدلة بعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة 
خالل السنة. ويتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

السنة بآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتمل إصدارها خالل السنة. 

القطاعات التشغيلية ق- 
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة: 

 الذي يقوم بأنشطة أعمال قد يكتسب منها إيرادات ويتحمل عنها مصاريف )بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بمعامالت مع مكونات  	
المجموعة نفسها(. 

 الذي تراجع نتائجه التشغيلية - بشكل منتظم - من قبل رئيس صانعي القرارات التشغيلية بالمنشأة إلتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها  	
للقطاع، ولتقويم أدائه.

 الذي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة.  	

القطاع  توزع على  التي  والبنود  التشغيلي  بالقطاع  المتعلقة  المباشرة  البنود  التشغيلية تتضمن  القرارات  لمتخذي  التقرير عنها  يتم  التي  التشغيلي  القطاع  نتائج 
التشغيلي بدرجة معقولة. لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية وهي القطاع الغذائي والتخزين، االنشطة الزراعية، والتأجير.

المصاريفك- 
تتضمن المصاريف البيعية والتسويقية والعمومية واإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر جزء من تكلفة المبيعات. تتمثل المصاريف البيعية 
والتسويقية في كل ما يتعلق بنشاط البيع وسيارات توصيل البضاعة باإلضافة إلى باقي المصاريف األخرى المتعلقة بالتسويق. كل المصاريف األخرى تصنف ضمن 
المصاريف العمومية واإلدارية. يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة المبيعات، المصاريف البيعية والتسويقية، المصاريف العمومية واإلدارية على أساس 

منتظم عند الحاجة إلى ذلك. 
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أساس الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية  ---

الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
لقد قام مراجع الحسابات بمراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة وهي شركة مساهمة سعودية )"المجموعة" أو "الشركة"( 
والشركات التابعة لها )يشار إليهم معاً بـ "المجموعة"(، والمشتملة على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1	 ديسمبر 2018م، والقوائم الموحدة لألرباح أو 
الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك اإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية 
الموحدة والمتممة لها من رقم )1( إلى رقم )1	( والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 

وفي رأي مراجع الحسابات بإستثناء أثر التعديالت المحتملة والتي كان من الممكن له تحديد مدى ضرورتها فيما لو تمكن من الحصول على البيانات والمعلومات 
المشار إليها في فقرة أساس الرأي المتحفظ أدناه، فإن القوائم المالية الموحدة المذكورة في هذه النشرة ككل تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز 
المالي الموحد للمجموعة كما في 1	 ديسمبر 2018م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
ان الشركة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 15 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م )2017م: 27٬8 مليون ريال سعودي( - 1

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 	82٬ مليون ريال سعودي بما يعادل 42% من رأس المال وان المطلوبات المتداولة الحالية والمتوقعة للشركة تفوق 
موجوداتها المتداولة. 

كما هو موضح في االيضاح رقم )1( من القوائم المالية الموحدة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م فإنه ال يوجد بديل عملي تشغيلي حتى نهاية سنة - 2
2018م لحوالي 80% من إيرادات الشركة في السنتين األخيرة لزراعة األعالف الخضراء والتي تم إيقاف زراعتها وذلك لتغطية المطلوبات المتداولة 

ومصاريف الشركة. 
كما هو موضح في االيضاح رقم )19( من القوائم المالية الموحدة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م لم تقم المجموعة بتكوين مخصص للفروقات - 	

الزكوية والبالغة حوالي 88 مليون ريال سعودي بناءاً على رأي مستشارها الزكوي. 
كما هو موضح في االيضاح رقم )	1( من القوائم المالية الموحدة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م لم تقوم المجموعة بدراسة الهوبط في قيمة - 4

الموجودات المتعلقة مباشرة بالتشغيل واإلنتاج حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )6	( "الهبوط في القيمة" 
كما هو موضح في االيضاح رقم )11( من القوائم المالية الموحدة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م لم تلتزم المجموعة بتقييم العقارات االستثمارية - 5

من قبل خبير تثمين معتمد حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )40( واالفصاح عن مؤهالته. 

تمت مراجعة القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وإن مسؤولية مراجع الحسابات بموجب تلك المعايير موضحة 
في تقرير القوائم المالية المدققة للشركة ضمن فقرة "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة"، كما يؤكد مراجع الحسابات استقالليته 
عن الشركة وذلك وفقاً لمتطلبات آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة، كما أوفى 
مراجع الحسابات بإلتزاماته بمسؤوليات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقاً لتلك المتطلبات، كما يعتقد مراجع الحسابات أن أدلة المراجعة التي حصل عليها كافية 

ومالئمة لتوفير أساساً إلبداء رأيه المتحفظ. 

كما ورد في أساس الرأي المتحفظ كذلك لفت إنتباه دون المزيد من التحفظ في رأي مراجع الحسابات كما يلي: 

كما هو مبين في اإليضاح رقم )	1( حول القوائم المالية الموحدة تتضمن الممتلكات واالالت والمعدات أراضي بلغت قيمتها 47٬1 مليون ريال سعودي  	
ليست مسجلة باسم الشركة. 

تمت مراجعة القوائم المالية لشركة أنعام الدولية الزراعية "إحدى الشركات التابعة للمجموعة" للسنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م من قبل مراجع  	
حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير معدل بتاريخ 19/	2019/0م الموافق 1440/07/12هـ. 

الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
لقد قام مراجع الحسابات بمراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة وهي شركة مساهمة سعودية )"المجموعة" أو "الشركة"( 
والشركات التابعة لها )يشار إليهم معاً بـ "المجموعة"(، والمشتملة على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1	 ديسمبر 2019م، والقوائم الموحدة لألرباح أو 
الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك اإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية 
الموحدة والمتممة لها من رقم )1( إلى رقم )1	( والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 

وفي رأي مراجع الحسابات بإستثناء أثر التعديالت المحتملة والتي كان من الممكن له تحديد مدى ضرورتها فيما لو تمكن من الحصول على البيانات والمعلومات 
المشار إليها في فقرة أساس الرأي المتحفظ أدناه، فإن القوائم المالية الموحدة المذكورة في هذه النشرة ككل تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز 
المالي الموحد للمجموعة كما في 1	 ديسمبر 2019م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
كما هو موضح في االيضاح رقم )12( من القوائم المالية الموحدة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م لم تقم الشركة بدراسة الهبوط في قيمة الموجودات - 1

المتعلقة مباشرة بالتشغيل واإلنتاج حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )6	( "الهبوط في القيمة". 
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تمت مراجعة القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وإن مسؤولية مراجع الحسابات بموجب تلك المعايير موضحة 
في تقرير القوائم المالية المدققة للشركة ضمن فقرة "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة"، كما يؤكد مراجع الحسابات استقالليته 
عن الشركة وذلك وفقاً لمتطلبات آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة، كما أوفى 
مراجع الحسابات بإلتزاماته بمسؤوليات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقاً لتلك المتطلبات، كما يعتقد مراجع الحسابات أن أدلة المراجعة التي حصل عليها كافية 

ومالئمة لتوفير أساساً إلبداء رأيه المتحفظ. 

عدم التأكد الجوهري المتعلق باإلستمرارية 
كما هو موضح بااليضاح رقم )	-2( من القوائم المالية الموحدة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م فإن الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 97٬7 مليون ريال 
سعودي خالل السنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م )2018م: 15 مليون ريال سعودي( وتجاوزت المطلوبات المتداولة الحالية للشركة موجوداتها بمبلغ 126٬1 
ريال سعودي، وكما هو موضح في االيضاح رقم )1( من القوائم المالية الموحدة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م أنه ال يوجد بديل عملي تشغيلي حتى نهاية سنة 
2019م لزراعة األعالف الخضراء والتي تم إيقاف زراعتها والتي تمثل حوالي 80% من إيرادات الشركة في السنتين األخيرتين وذلك لتغطية المطلوبات المتداولة 

ومصاريف المجموعة. 

إن إستمرارية الشركة تعتمد على وجود سيولة مالية وتمويل ذاتي وخارجي وخطة مالية وتشغيلية تفصيليه توضح كيفية الحصول على سيولة مالية كافية باإلضافة 
إلى الطرق والكيفية لتنفيذ ال خطة التشغيلية ومؤهالت العناصر البشرية التي ستدير وتنفذ هذه الخطة وتشير هذه العوامل مجتمعة مع عوامل أخرى شكوكاً 
جوهرية حيال قدرة الشركة على مواصلة أعمالها كمنشأة تعمل على أساس مبدأ االستمرارية. ومع ذلك فإن إدارة الشركة على ثقة بأن لديها خطة مقترحة تمكنها 
من اإلستمرارية كما هو منصوص عليه باإليضاح رقم 2-	 "إستمرارية النشاط" من القوائم المالية المدققة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م، ولم يتم تعديل رأي 

مراجع الحسابات فيما يتعلق بهذا األمر. 

نتائج العمليات   ---

قوائم الدخل المدققة 

قوائم الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 2-7الجدول )

قوائم الدخل

ريال سعودي 
معدل النمو زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

السنوي المركب

2017م-2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م2018م2017م
)55٬9%()	79٬%()6%(28.02940.721.6578.410.792	.	4المبيعات، صافي

)	45٬%()62٬9%()	19٬%( )72	.16.056()09.697	.	4()697.657.	5(تكلفة المبيعات
)14٬1%( 195٬4%)75٬0%( )7.645.580()2.588.040()69.628	.10(مجمل الخسارة

)14٬1%(195٬4%)75٬0%( )7.645.580()2.588.040()69.628	.10(إجمالي الخسارة التشغيلية
)5٬7	%()25٬7%( )44٬4%( )6.245	4()8	587.2()1.055.246(مصاريف بيعية وتسويقية
)15٬5%()7٬9%( )22٬4%( )11.242.656()12.204.245()6.502	15.7(مصاريف عمومية وإدارية

)16٬6%( )8٬7%( )٬8	2%( )11.678.901()	12.791.48()16.791.748(إجمالي المصاريف التشغيلية
)15٬7%(25٬7%)٬4	4%( )24.481	.19()	79.52	.15()76	.27.161(صافي )الخسارة( للنشاط التشغيلي

)100%( )100%( )91٬7%( -)756.	4()525.144(مصاريف تمويلية
	510٬%1410٬1%146٬6%271.776670.26510.121.585إيرادات أخرى

)42٬1%()7٬6	%( )46٬2%( )9.202.896()014.	14.75()27.414.744(صافي خسارة السنة قبل الزكاة
1490٬6%21٬2	5	%)28٬6%( )88.552.906()250.000()50.000	(مخصص الزكاة

87٬6%551٬6%)46%( )97.755.802()014.	15.00()27.764.744(صافي خسارة السنة

بنود الدخل الشامل األخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا 
ضمن األرباح أو الخسائر:

)الخسائر(/االرباح اإلكتوارية من إعادة 
قياس منافع الموظفين

2	2.975626.	14)200.207(%168٬8)%1	2٬0(-

88٬6%581٬4%)47٬8%()97.956.009()76.700	.14()1.769	27.5(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.
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انخفضت المبيعات لعام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م بمبلغ 2٬6 مليون ريال سعودي بنسبة 6 % ، انخفضت أيضاً لعام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م بمبلغ 
	2٬	 مليون ريال سعودي، وبنسبة 	79٬ % ، ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة إلى هبوط مبيعات البرسيم بمشروع الجوف الزراعي بمبلغ 2٬4 مليون ريال 
سعودي للعام 2018م، وبملغ 1.7	 مليون ريال سعودي للعام 2019م وذلك نتيجة إليقاف الزراعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )66( القاضي بإقاف زراعة األعالف 
بالمملكة بداية من تاريخ 1440/02/25هـ. وبشكل عام ال يخضع نشاط الشركة في مجال النقل والتخزين للغير إلى أي عوامل موسمية أو دورات إقتصادية محددة. 

تمثلت إيرادات التأجير والتخزين بصورة رئيسة في الدخل التأجيري المتحصل من تأجير مساحات التخزين والتبريد والسيارات من قبل الشركة السعودية للتبريد 
وشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة، والتي سوف يتم توضيحها في الجدول رقم 7-4 تحليل المبيعات وفقاً للقطاعات. 

يعزى االنخفاض في تكلفة المبيعات بمبلغ 10٬4 مليون ريال سعودي وبنسبة 	19٬ %  خالل عام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م بصورة رئيسة إلى انخفاض انتاج 
األعالف وانخفاض مبيعاته مما ادى إلى انخفاض التكلفة بمبلغ 10٬1 مليون ريال سعودي، وفي عام 2019م حصل انخفاض في تكلفة المبيعات بمبلغ 27٬2 مليون 
ريال سعودي وبنسبة 62٬9 %  بالمقارنة مع العام 2018م ويعزى هذا االنخفاض بصفة رئيسة إلى قرار ايقاف زراعة األعالف نهاية عام 2018م وعدم وجود انتاج 
أعالف خالل عام 2019م باإلضافة إلى انخفاض تكلفة مبيعات القطاع الغذائي بمبلغ 2٬1 مليون ريال سعودي للعام 2019م نتيجة اعادة هيكلة القطاع الغذائي 

وتخفيض مصاريف التشغيل بمبلغ 2 مليون ريال سعودي للعام 2019م. 

يعزى إجمالي الخسارة إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي من بداية عام 2017م مما نتج عنه تسويات اضافية اثرت بصورة رئيسة على ارتفاع تكاليف االنتاج 
الزراعي بمشروع الجوف ونتيجة لقرار ايقاف زراعة األعالف بنهاية عام 2018م وانخفاض المبيعات خالل عامي 2018م و2019م حيث بلغت إجمالي الخسارة 

التشغيلية مبلغ 10٬4 مليون ريال سعودي في عام 2017م، و2٬6 مليون ريال سعودي في العام 2018م. و7٬7 مليون ريال سعودي في العام 2019م.

تعزى مصاريف البيع والتسويق بصورة رئيسة للشركة السعودية للتبريد وشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة وهي تمثل مصاريف غير مباشرة ترتبط بمبيعات 
الشركة من المنتجات الغذائية، وقد انخفضت مصاريف البيع والتسويق في عام 2018م بنسبة 44٬4% مقارنة بعام 2017م كما انخفضت بنسبة 25٬7% في عام 

2019م مقارنة بعام 2018م وذلك إلقفال الفروع والتوقف عن التجارة في المواد الغذائية المستوردة وتخفيض أعداد الموظفين العاملين في إدارة المبيعات. 

تعزى المصاريف العمومية واإلدارية بصورة رئيسة للمصاريف المرتبطة بالمكتب الرئيسي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ، حيث شكلت المصاريف ذات 
العالقة بالمكتب الرئيسي 	57٬ %  و	٬		 %  و64٬2 %  من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية لألعوام 2017م، 2018م، 2019م على التوالي.

انخفضت صافي الخسارة التشغيلية بمبلغ 11٬8 مليون ريال سعودي وبنسبة ٬4	4 %  خالل العام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م ويعزى هذا االنخفاض بصورة 
رئيسة إلى انخفاض إجمالي الخسارة التشغيلية بمبلغ 7٬8 ماليين ريال سعودي، واالنخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بمبلغ 4 ماليين ريال سعودي. وفي 
عام 2019م ارتفعت الخسارة التشغيلية بمبلغ ٬9	 مليون ريال سعودي وبنسبة 25٬7 %  بالمقارنة مع العام 2018م ويعزى هذا إلى اهالك اآلالت والمعدات بالقطاع 

الزراعي.

نتج صافي الخسارة للعام 2017م والذي بلغ 27٬8 مليون ريال سعودي من صافي الخسارة التشغيلية بمبلغ 27٬1 مليون ريال سعودي بصورة رئيسة من انخفاض 
مبيعات القطاع الزراعي النخفاض الكميات المنتجة وانخفاض أسعار البيع وارتفاع تكاليف اإلنتاج نتيجة لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي وتحمل الشركة 
أعباء اضافية نتيجة قرار إيقاف زراعة األعالف بنهاية العام 2018م باإلضافة إلى انخفاض مبيعات القطاع الغذائي نتيجة النخفاض ايرادات التأجير والتخزين، 
وارتفاع مصاريف األتعاب المهنية واالستشارات الالزمة لتطبيق المعايير الدولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ودراسات زيادة راس المال بمبلغ ٬7	 مليون ريال 

سعودي وتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 1٬8 مليون ريال سعودي.

وفي العام 2018م، نتج صافي الخسارة بمبلغ 15 مليون ريال سعودي من صافي خسارة تشغيلية بمبلغ 15٬4 مليون ريال سعودي بصورة رئيسة نتيجة الرتفاع خسائر 
القطاع الزراعي.

وفي العام 2019م نتج صافي الخسارة للسنة بمبلغ 97٬8 مليون ريال سعودي ويعود بصورة رئيسة إلى تكوين مخصص للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال سعودي وتحقيق 
خسارة تشغيلية بمبلغ 	19٬ مليون ريال سعودي نتيجة مصاريف اهالك اآلالت والمعدات الزراعية بمبلغ 8٬8 مليون ريال سعودي وانخفاض مبيعات القطاع الزراعي 
نتيجة ايقاف الزراعة وعدم وجود انتاج نتيجة القرار الوزاري بإيقاف زراعة األعالف نهاية عام 2018م، كما تم تسجيل مصاريف أخرى بمبلغ 2٬8 مليون ريال 

سعودي نتيجة لتكوين مخصص هبوط موجودات ثابتة بمبلغ 1٬5 مليون ريال سعودي ومخصص هبوط مخزون بمبلغ 	1٬ مليون ريال سعودي.

42



مؤشرات األداء الرئيسية
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للقوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة  لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 

و2019م. 

مؤشرات األداء الرئيسية للقوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 3-7الجدول )

مؤشرات األداء الرئيسية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2019م2018م2017م
28.02940.721.6578.410.792	.	4مبيعات )ريال سعودي(

)	79٬%()6%( )8٬8	%( نمو المبيعات ) % (

)24.481	.19()	79.52	.15()76	.27.161(دخل تشغيلي )ريال سعودي(

)229٬7%( )7٬8	%( )62٬7%( هامش ربح تشغيلي ) % (

19.600.00019.600.0001.500.000المتوسط المرجح لعدد األسهم*

)65٬2()0٬77()1٬42(أرباح/)خسائر( لكل سهم )ريال سعودي(

88.426162.148.491151.071.126	.188إجمالي الموجودات )ريال سعودي(

)64٬8%( )8٬9%( )14٬6%( العائد على الموجودات ) % (

745.27015.789.261.	0.699.92911	1إجمالي حقوق الملكية )ريال سعودي(

)620٬4%( )12٬6%( )21٬1%(العائد على حقوق الملكية ) % (

00٬90	10٬	0٬نسبة المديونية

8٬6	0٬440٬4نسبة الدين إلى حقوق الملكية
المصدر: مستخلصة من القوائم المالية لمجموعة أنعام القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

نسبة المديونية: إجمالي المطلوبات/إجمالي الموجودات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: إجمالي المطلوبات المتداولة/إجمالي حقوق الملكية.

* بتاريخ 1	 ديسمبر 2019م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة من خالل إلغاء عدد 18.100.000 سهم من أسهم الشركة، إن هيكل التمويل في الشركة يعتمد على مصادر التمويل المتاحة 
لدى الشركة من إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات المتداولة والمطلوبات غير المتداولة كما هو موضح في الجدول التالي: 

هيكل التمويل للشركة 

ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2018م2017م

مراجعةمراجعةمراجعة
2.217.974	551	.52.108.44545.499قروض ذمم تجارية دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى

2.217.974	551	.52.108.44545.499إجمالي الدين
276.6721.049.4071.092.812نقد وما فى حكمه

196.000.000196.000.00015.000.000رأس المال

789.261-0	82.254.7-00.071	.65)أرباح( خسائر متراكمة

15.789.261 745.270.	11 0.699.929	1 إجمالي حقوق المساهمين

5	148.007.2 159.244.625 74	.182.808 رأس المال )حقوق المساهمين + إجمالي الدين(

		89٬%28٬57%28٬50%معدل االقتراض % = )إجمالي الدين/رأس المال(
المصدر: مستخلصة من القوائم المالية لمجموعة أنعام القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المبيعات

تحليل المبيعات وفقًا للقطاعات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م(: 4-7الجدول )

المبيعات

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 

2017م-2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
المركز الرئيسي:

  )29٬5%(  )	27٬%( )1٬7	%( 6	1.040.684711.287517.4تأجير مستودعات للغير

  )29٬5%(  )	27٬%( )1٬7	%( 6	1.040.684711.287517.4اإلجمالي

6٬2%1٬8%2٬4%نسبة إلى إجمالي المبيعات 

القطاع الغذائي:

)100%( )100%( )	97٬%( -047.450	4.8	1.7أغذية جافة
5٬8% )10٬5%( 25٬2%84.722.846	4.216.7825.278.2التأجير للغير - مستودعات

	26٬%6٬8%49٬5%20.7502.477.451	.1.552.4502التأجير للغير - سيارات

)2%( )5٬8%( 1٬9%87.200.297	7.504.0627.646.4اإلجمالي

85٬6%18٬8%	17٬%نسبة إلى إجمالي المبيعات 

مشروع الجوف:

)85٬9%( )97٬9%( )7%( 059.	269	9.	6	.2		28.	4.78	البرسيم

)85٬9%( )97٬9%( )7%( 059.	269	9.	6	.2		28.	4.78	اإلجمالي
8٬2%79٬4%	80٬%نسبة إلى إجمالي المبيعات 

)55٬9%( )	79٬%( )6%( 28.02940.721.6578.410.792	.	4المبيعات اإلجمالية
المصدر: القوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

شكلت مبيعات وإيرادات المركز الرئيسي نسبة 2٬4% و1٬2% و6٬6% من إجمالي مبيعات شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، كما شكلت مبيعات وايرادات 
أنعام الدولية  أنعام الدولية  الغذائية المحدودة نسبة 	17٬ %  و18٬8 %  و85٬6 %  من إجمالي مبيعات شركة مجموعة  للتبريد وشركة مجموعة  الشركة السعودية 
القابضة  في 2017م، 2018م، و2019م على التوالي. بالمقارنة، شكل مشروع الجوف نسبة 	80٬ %  و79٬5 %  و8٬2 %  من إجمالي مبيعات الشركة في 2017م، 2018م، 

و2019م على التوالي. 

في ظل قيام الشركة بإعادة هيكلة القطاع الغذائي وايقاف تجارة المواد الغذائية قامت الشركة بالتركيز على تأجير المستودعات والثالجات من خالل الشركة 
السعودية للتبريد وشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة حيث مثلت ايرادات التأجير من إجمالي إيرادات القطاع الغذائي نسبة 56٬2 %  وتأجير السيارات نسبة 
20٬7 %  والمواد الغذائية نسبة ٬1	2 %  لعام 2017م وفي العام 2018م مثلت ايرادات التأجير نسبة 69 %  وتأجير السيارات نسبة 0٬4	 %  والمواد الغذائية نسبة 
0٬6 % ، وفي العام 2019م بلغت ايرادات تأجير المستودعات نسبة 65٬6 %  وتأجير السيارات نسبة 4٬4	 %  وتم التوقف نهائيا عن التجارة في المواد الغذائية خالل 

عام 2019م. 

تحققت مبيعات مشروع الجوف بصورة رئيسة من البرسيم في عام 2017م، و2018م، و2019م، ونتيجة للقرار الوزاري بإيقاف زراعة األعالف بنهاية عام 2018م 
انخفضت مبيعات القطاع الزراعي من 4٬8	 مليون ريال سعودي إلى 2٬4	 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 7 %  وخالل عام 2019م ونتيجة ايقاف زراعة 

البرسيم بشكل نهائي وعدم وجود انتاج فقد بلغت المبيعات من مخزون سنوات سابقة 0.7 مليون ريال سعودي بانخفاض قدرة 97٬9 %  عن عام 2018م.
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تكلفة المبيعات
يوضح الجدول التالي التكلفة الموحدة لمبيعات شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة خالل األعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

تكلفة المبيعات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 5-7الجدول )

تكلفة المبيعات

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
القابضة:

)1٬9%( )0%( )٬7	%( 52	.626	5	.42626	.650استهالك

)1٬9%( )0%( )٬7	%( 52	.626	5	.42626	.650اإلجمالي

القطاع الغذائي:

)25٬7%( )51٬1%( 	1%		1.967.2	562.8974.025.01.	تكلفة التشغيل
)2٬4%( 10٬7%)14%( 8762.174.690.	1.96	2.284.41رواتب

)	24٬%( )2٬4	%( )15٬1%( 6	1.085.7	1.892.6901.606.50استهالك
9٬8%8٬7	%)٬1	1%( 9.876	458	.696.520605مصاريف أخرى

)15٬2%( )26%( )2٬8%( 5	76.067.5	6.5208.200.7	8.4اإلجمالي

مشروع الجوف:

)85٬2%( )98%( 	10٬%11.661.61212.866.184256.018تكلفة المواد الخام
)100%( )100%( )2٬4	%( -242.502.517	.700.	رواتب

)45٬8%( )٬8	5%( )6٬4	%( 89.6608.502.182	.418		.	28.90استهالك
2٬2	%)16٬6%( 109٬6%45.525724.246604.285	مصاريف أخرى

)54٬2%( )72٬8%( )22٬7%( 62.485	.4.482.6079	44.610.795اإلجمالي
)	45٬%( )62٬9%( )	19٬%( 72	.09.69716.056	.	697.6574.	5تكلفة المبيعات اإلجمالية

المصدر: معلومات االدارة والقوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م. 

انخفضت تكلفة البضاعة وتكاليف التشغيل بالقطاع الغذائي بمبلغ 2٬1 %  مليون ريال سعودي وبنسبة 51٬1% في عام 2019م، المتمثلة في تكلفة البضاعة المباعة 
وتكاليف تشغيل الثالجات المباشرة كالكهرباء والصيانة وتكاليف تشغيل الشاحنات من وقود وصيانة ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة نتيجة إليقاف التجارة 

في المواد الغذائية المجمدة واالعتماد على تقديم خدمات التخزين والنقل للغير.

انخفضت الرواتب بالقطاع الغذائي بنسبة 14 %  لعام 2018م نتيجة إلعادة هيكلة القطاع الغذائي في الشركة واقفال بعض الفروع واالقسام الخاصة بتجارة المواد 
الغذائية نتيجة لتحقيق خسائر بتجارة المواد الغذائية المجمدة وانخفاض اهالك الموجودات الثابتة بنسبة 15٬1 %  وانخفاض المصاريف االخرى بنسبة ٬1	1 %  مع 

ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 	1 %  نتيجة التركيز على تأجير المستودعات للغير وارتفاع مصاريف التشغيل للسيارات المؤجرة للغير خالل عام 2018م.

وخالل عام 2019م انخفضت تكلفة المبيعات االجمالية بالقطاع الغذائي بنسبة 26 %  نتيجة انخفاض تكلفة البضاعة وتكاليف التشغيل بنسبة 51٬1 %  بسبب إغالق 
الفروع الخاصة بتجارة المواد الغذائية وانخفاض االستهالك بنسبة 2٬4	 % نتيجة استهالك بعض الموجودات الثابتة بنسبة 100 % . 

انخفضت تكاليف مشروع الجوف بمبلغ 10٬1 مليون ريال سعودي للعام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م و25٬7 مليون ريال سعودي للعام 2019م بالمقارنة مع 
العام 2018م بنسبة 22٬7 %  و72٬8 %  على التوالي ويعزى إلى انخفاض االستهالك بمبلغ 10٬5 مليون ريال سعودي و9٬9 مليون ريال وبنسبة 6٬4	 %  و٬8	5 %  في 
عامي 2018م و2019م على التوالي نتيجة إلى ايقاف زراعة األعالف واستبعاد بعض الموجودات الثابتة، كما انخفضت الرواتب بمبلغ 1٬2 مليون ريال سعودي و2٬5 

مليون ريال سعودي بنسبة 2٬4	 %  و100 %  في عامي 2018م، 2019م على التوالي نتيجة ايقاف النشاط الزراعي وانهاء خدمات العاملين بالمشروع.

زادت تكلفة المواد الخام المتعلقة بمشروع الجوف بمبلغ 1٬2 مليون ريال سعودي وبنسبة 	10٬ %  في عام 2018م ويعزى هذا االرتفاع نتيجة لتطبيق المعايير الدولية 
للنشاط الزراعي لعام 2018م وايقاف النشاط الزراعي وفي عام 2019م، انخفضت تكلفة المواد الخام المرتبطة بمشروع الجوف بمبلغ 12٬6 مليون ريال سعودي 

وبنسبة 98 %  نتيجة توقف زراعة األعالف بمشروع الجوف وبسبب قرار ايقاف زراعة األعالف بنهاية عام 2018م.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

مصاريف البيع والتسويق
يوضح الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 6-7الجدول )

مصاريف البيع والتسويق

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019م ديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)15٬1%()22٬2%()7٬4%(	1.15	8814.	597.87955رواتب ومزايا أخرى

)88٬4%()	47٬%()97٬5%(0801.622.	121.567استهالك ممتلكات ومعدات
)100%()100%()56٬8%(-4645.818.	1بدالت سفر ونقل
)100%()100%(144٬9%-4.097	1.67مصاريف مرافق

)89٬6%()	8%()٬7	9%(470.	62	.20	20.66	أخرى

)5٬7	%()25٬7%()44٬4%(6.245	84	1.055.246587.2إجمالي مصاريف البيع والتسويق
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

تتمثل مصاريف البيع والتسويق إلى حد كبير بالمصاريف الخاصة بالشركة السعودية للتبريد وشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة وقد انخفضت هذه المصاريف 
بمبلغ 0٬5 مليون ريال سعودي وبنسبة 44٬4 %  للعام المالي 2018م بالمقارنة مع العام 2017م، و0٬15 مليون ريال سعودي وبنسبة 25٬7 %  للعام المالي 2019م 
بالمقارنة مع العام 2018م، وتعزى هذه االنخفاضات بصورة رئيسة إلى تقليص عمليات األنشطة المتعلقة باألغذية، والذي أدى إلى إغالق الفروع وانهاء خدمات 
حوالي 20 موظف خالل السنة، وإنخفاض الرواتب والمزايا األخرى الخاصة بإدارة المبيعات والتسويق وموظفي الفروع بنسبة 7٬4% عام 2018م بالمقارنة مع عام 
2017م وبنسبة 22٬2% عام 2019م مقارنة بعام 2018م وذلك بسبب أنهاء خدمات 20 موظف بعد عملية اقفال الفروع المتعلقة بنشاط األغذية المجمدة، وانخفاض 
استهالك ممتلكات ومعدات بنسبة 97٬5% عام 2018م مقارنة بعام 2017م وبنسبة 	47٬% عام 2019م مقارنة بعام 2018م كما انخفضت المصروفات األخرى بنسبة 

٬7	9% عام 2018م مقارنة بعام 2017م وبنسبة 	8% عام 2019م مقارنة بعام 2018م.

المصاريف العمومية واإلدارية 

المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م(: 7-7الجدول )

المصاريف العمومية واإلدارية

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)14٬4%( )2٬1	%( 7٬9%96.726.1124.570.128	1.8	6.2رواتب ومزايا

)5٬9%( )	8٬%( )٬4	%( 846.	091.18	.6.7671.291		.1استهالك ممتلكات ومعدات
)24٬6%( )28٬7%( )	20٬%( 7	57.768255.1	449.076إطفاء موجودات غير ملموسة

95٬1%59٬5%8٬6	1%419.1701.000.0001.595.010الهبوط في قيمة المخزون
---1.500.000--مخصص هبوط ممتلكات ومعدات وآالت

)54٬2%( )44٬7%( )62٬1%( 722.6651.412.102781.577.	أتعاب مهنية واستشارات
)46٬8%( )50٬2%( )٬1	4%( 	79.	5712	.6.716248	4مصاريف مرافق

)1٬9%( 4٬2	%)	28٬%( 000.	159.000114.00015بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
)42٬9%( )5٬8	%( )	49٬%( 9151.29097.080	298.2رسوم حكومية

)62٬4%( )84٬8%( )7%( 1.70929.5024.489	مصاريف سيارات
)100%( -)100%( --8.026	تسويق ودعاية وإعالن

)5٬2	%( -)100%( 750.000-1.788.555مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
--)8	%( -76.76947.574نفقات سفر

)44٬7%( )	72٬%( 10٬5%1228.596	747.971826.2أخرى

)15٬5%( )7٬9%( )22٬4%( 6.50212.204.24511.242.656	15.7إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م.
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تمثلت الرواتب والمزايا بصورة رئيسة في التعويض الذي يتم دفعه للموظفين العاملين في المركز الرئيسي، والشركة السعودية للتبريد، وشركة أنعام الدولية الغذائية 
المحدودة، ومشروع الجوف.

تعزى الزيادة في الرواتب والمزايا األخرى بمبلغ 0٬5 مليون ريال سعودي وبنسبة 7٬9 %  في عام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م بصورة رئيسة بسبب انهاء خدمات 
العاملين بالقطاع الزراعي نهاية عام 2018م وذلك لتوقف الزراعة مما تطلب دفع تعويضات إضافية من رواتب ومكافآت إضافية كتعويض عن ترك العمل للموظفين 

السعوديين لحين إيجاد وظائف وكذلك للموظفيين الغير سعوديين الذين غادروا المملكة.

ويعزى االنخفاض في الرواتب والمزايا األخرى بمبلغ 2٬2 مليون ريال سعودي وبنسبة 2٬1	 %  في عام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م بصورة رئيسة إلى انخفاض 
مصاريف الرواتب لمشروع الجوف الزراعي بسبب إنهاء خدمات الموظفين لتوقف النشاط الزراعي بالمشروع.

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة ٬4	 %  و	8٬ %  في 2018م و2019م على التوالي بسبب إغالق بعض الفروع الخاصة بنشاط تجارة المواد الغذائية.

تم تكوين مخصص هبوط في قيمة المخزون بمبلغ 0٬4 مليون ريال سعودي وبمبلغ 1 مليون ريال سعودي وبمبلغ 1٬6مليون ريال سعودي لألعوام 2017م و2018م 
و2019م على التوالي بسبب تكوين مخصص لمخزون قطع الغيار بمشروع الجوف الزراعي.

تمثلت األتعاب المهنية بصورة رئيسة في أتعاب االستشارات القانونية، ورسوم المراجعة. وقد طرأ انخفاض على األتعاب المهنية بمبلغ 	2٬ مليون ريال سعودي 
وبنسبة 62٬1 %  في العام 2018م، ويعزى هذا االنخفاض بصفة رئيسة إلى مصاريف تطبيق المعايير الدولية.

تم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بصورة رئيسة بسبب المستحقات المتأخرة المستحقة منذ زمن طويل على عمالء الشركة السعودية للتبريد 
وشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة بمبلغ 1٬8 مليون ريال سعودي خالل العام 2017م.

المصاريف التمويلية 

المصاريف التمويلية 

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)100٬0%( )100٬0%( )91٬7%(-)756.	4()525.144(مصاريف تمويلية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م.

تمثلت المصاريف التمويلية بصورة رئيسة في الرسوم المالية على معامالت المبيعات وإعادة التأجير بين شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة وشركة كرناف 
لالستثمار والتقسيط. حيث قامت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ببيع أرض ومبنى المكتب الرئيس لشركة كرناف لالستثمار والتقسيط بمبلغ 20 مليون ريال 

سعودي في حين أن قيمتها الدفترية كانت 14مليون ريال سعودي وذلك بموجب عقد ترتيب البيع وإعادة التأجير. 

انخفضت المصاريف التمويلية بمبلغ 0٬5 مليون ريال سعودي وبنسبة 91٬8 % للعام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م نتيجة سداد كامل القرض خالل عام 2018م.

إيرادات أخرى 

اإليرادات األخرى للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 8-7الجدول )

االيرادات األخرى

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م-2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
---8.456.420--تحصيل ديون معدومة

	215٬%	٬	44	%)71٬9%( 7	1.	0	.1.66865.0002	2ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
-)100%( --175.	8	-عموالت

-)	87٬	%( ٬7	45%)7.972	6(40.108222.090إيرادات/)مصاريف( أخرى - صافي
	510٬%1410٬1%146٬6%271.776670.26510.121.585مجموع اإليرادات األخرى

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م.

تتمثل الديون المعدومة في ذمم مدينة مشطوبة وتم استردادها خالل عام 2019م نتيجة الحصول على أراضي وعقارات مقابل ديون معدومة سابقاً وهذه الديون 
تم اعدامها على عمالء عام 2006م وكانت نتيجة بيع اغنام وتأجير بواخر من سنوات سابقة وتعثر العمالء في السداد ومن خالل مطالبة الشركة بحقوقها فقد 
توصلت إلى اتفاق مع العمالء على الحصول على تلك األراضي والعقارات واستغاللها في أنشطة الشركة، حيث أن تلك األراضي والعقارات تقع في منطقة تكثر فيها 
المستودعات بمدينة جدة، وهي عبارة عن قطعتي أرض تبلغ إجمالي مساحتيهما 6.959 متر مربع بمنطقة الخمرة. )ولمزيد من المعلومات عن األراضي المملوكة 

من قبل الشركة فضاًل راجع الجدول رقم )11-14( من القسم )11( )"المعلومات القانونية"(. 

تتمثل أرباح بيع الممتلكات واآلالت والمعدات خالل العام 2019م في بيع عدد من اآلالت والمعدات المتعلقة بإنتاج األعالف لمشروع الجوف نتيجة لتوقف الزراعة، 
وذلك لتوفير سيولة لدعم أعمال الشركة القائمة. 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الزكاة
قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن السنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م للهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( وحصلت على شهادة مقيدة صالحة حتى 0	 أبريل 

2020م.

استلمت الشركة القابضة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( بتاريخ 25 فبراير 2018م يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106.927.278 
ريال سعودي لألعوام من 1995م إلى 2011م. تم تكوين مخصص في القوائم المالية بمبلغ 88.552.906 ريال سعودي خالل العام 2019م، إضافًة لمبلغ المخصص 
المسجل في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م البالغ 72	.74	.18 ريال سعودي ليصبح إجمالي مبلغ المخصص المسجل في هذه 
القوائم المالية الموحدة مبلغ 106.927.278 ريال سعودي. قامت المجموعة بتاريخ 17 نوفمبر 2019م بتقديم اعتراض للهيئة على الربط الزكوي النهائي عن 
السنوات المذكورة وال يزال االعتراض قيد المراجعة من قبل الهيئة. لم يتم إصدار ربط زكوي لألعوام من 2012م إلى 2018م، مما قد ينتج عنه مطالبة بفروقات 

زكوية إضافية.

صافي خسارة السنة
انخفض صافي الخسارة للعام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م بمبلغ 12٬8 مليون ريال سعودي وبنسبة 46 % ، ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة إلى انخفاض 
خسارة القطاع الزراعي نتيجة النخفاض تكاليف االنتاج مما اثر على انخفاض تكلفة مبيعات األعالف وانخفاض خسائر التشغيل بالقطاع الغذائي نتيجة إليقاف 

تجارة المواد الغذائية والتركيز على تأجير المستودعات وتأجير سيارات النقل للغير.

ارتفع صافي الخسارة في العام 2019م بمبلغ 82٬8 مليون ريال سعودي وبنسبة 551٬6% ويعزى هذا االرتفاع بصورة رئيسة إلى تكوين مخصص للزكاة الشرعية 
بمبلغ 88٬6 مليون ريال سعودي وانخفاض مبيعات القطاع الزراعي كما تحمل المشروع اهالكات موجودات ثابتة بمبلغ 9٬8 ماليين ريال سعودي خالل العام مع 

عدم وجود انتاج او مبيعات، وارتفاع خسائر القطاع الغذائي خالل العام بمبلغ 1 مليون ريال سعودي نتيجة تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

قائمة المركز المالي المدققة   ---
يوضح الجدول التالي القوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

قائمة المركز المالي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و 2019م (: 9-7الجدول )

قائمة المركز المالي

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م-2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)8٬0%( )4٬5%( )11٬4%( 64144.927.958	.0	08.211151.8	.171موجودات غير متداولة

)40٬0%( )40٬5%( )9٬6	%( 168.	18.1276.14	.17.080.21510موجودات متداولة

)10٬5%( )6٬8%( )٬9	1%( 88.426162.148.491151.071.126	.188إجمالي الموجودات
	59٬%190٬6%)12٬7%( 2.217.974	551	.52.108.44545.499مطلوبات متداولة

)25٬9%( 5٬5%)48%( 891.	06.	866.	5.580.0522.90مطلوبات غير متداولة
٬1	5%179٬5%)16٬1%( 5.281.865	2211.	57.688.49748.40إجمالي المطلوبات

)65٬2%( )86٬1%( )	1%( 745.27015.789.261.	0.699.92911	1حقوق ملكية المساهمين

)10٬5%( )6٬8%( )٬9	1%( 88.426162.148.491151.071.126	.188إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة  للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م.

انخفضت إجمالي الموجودات بمبلغ 26٬2 مليون ريال سعودي وبنسبة ٬9	1 %  كما في 1	 ديسمبر 2018م بالمقارنة مع العام المالي 2017م، ويعزى هذا االنخفاض 
بصورة رئيسة لالنخفاضات التي طرأت على الموجودات غير المتداولة بمبلغ 19٬5 مليون ريال سعودي منها االنخفاض في مشروع الجوف الزراعي بمبلغ 16٬6 

مليون ريال سعودي )اطفاء نباتات مثمرة بمبلغ 6٬6 مليون ريال سعودي واستهالك موجودات ثابتة بمبلغ 10 مليون ريال سعودي(.

أيضاً انخفضت إجمالي الموجودات بمبلغ 11٬1 مليون ريال سعودي وبنسبة 6٬8 %  كما في 1	 ديسمبر 2019م بالمقارنة مع العام 2018م ويعزى هذا االنخفاض 
بصورة رئيسة لإلنخفاض في الموجودات غير المتداولة بمبلغ 6٬9 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض موجودات ثابتة بمشروع الجوف بمبلغ 14 مليون ريال سعودي 
منها موجودات مباعة بمبلغ 7٬4 مليون ريال سعودي، واستهالكات خالل العام بمبلغ 9٬8 مليون ريال سعودي، بالجهة المقابلة تمت زيادة الموجودات الغير متداولة 
بالمركز الرئيسي بمبلغ 8٬5 ريال سعودي نتيجة الحصول على أراضي وعقارات مقابل ديون معدومة سابقاً وهذه الديون تم اعدامها على عمالء عام 2006م بمبلغ 
8٬5 مليون ريال سعودي، وكانت نتيجة بيع اغنام وتأجير بواخر من سنوات سابقة وتعثر العمالء في السداد ومن خالل مطالبة الشركة بحقوقها فقد توصلت إلى 
اتفاق مع العمالء على الحصول على تلك األراضي والعقارات واستغاللها في أنشطة الشركة الخاصة بالمستودعات، حيث ان موقع تلك األراضي والعقارات في 

منطقة تكثر فيها المستودعات بمدينة جدة، وانخفاض الموجودات الغير متداولة بشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة بمبلغ 1٬4 مليون ريال سعودي.
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الموجودات غير المتداولة
يوضح الجدول التالي إجمالي الموجودات غير المتداولة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

إجمالي الموجودات غير المتداولة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 10-7الجدول )

الموجودات غير المتداولة

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض( كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م-2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)٬5	2%( )22٬8%( )24٬2%( 1.475.5691.117.801862.664موجودات غير ملموسة - صافي

---946.000946.000946.000عقارات استثمارية
)7٬9%( )4٬4%( )	11٬%( 119.294.	14	168.886.642149.766.56ممتلكات وآالت ومعدات

)8٬0%( )4٬5%()11٬4%( 64144.927.958	.0	08.211151.8	.171إجمالي الموجودات غير المتداولة
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

وقد انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 11٬4 %  كما في العام 2018م مقارنة بالعام 2017م، وبنسبة 4٬6 %  كما في العام 2019م مقارنة بالعام 2018م على 
التوالي، بسبب اإلهالك واإلطفاء السنوي.

قامت الشركة باإلستعانة بشركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري "خبير تثمين معتمد" برقم ترخيص 1210000219 و92	1210000 لتقدير القيمة العادلة 
للعقارات اإلستثمارية ألرض ينبع والتي بلغت 10	 ألف ريال سعودي مقارنة بقيمتها الدفترية البالغة 150 ألف ريال وقد تم إستخدام القيمة السوقية كأساس 

لتقدير القيمة العادلة. 

قامت الشركة باإلستعانة بشركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري "خبير تثمين معتمد" لتقدير القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية ألرض الجبيل والتي بلغت 
	1٬ مليون ريال سعودي مقارنة بقيمتها الدفترية البالغة 796 ألف ريال سعودي وقد تم إستخدام القيمة السوقية كأساس لتقدير القيمة العادلة. 

ممتلكات وآالت ومعدات
يوضح الجدوالن التاليان صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات ومجمع االهالك لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 

و2019م.

الممتلكات والمعدات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 11-7الجدول )

الممتلكات والمعدات

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
4٬7%9٬6%-2.02296.688.442	2.02288.2	88.2أراضي*
)7٬9%( )7٬8%( )7٬9%( 4	19.064.87517.550.05516.181.6مباني**

)22٬8%( )25٬9%( )19٬5%( 8.860	1.1	96	.52.195.07041.995معدات وآالت زراعية وري***
)24٬8%( )26٬6%( )٬1	2%( 050.619.		94.154.25	99.5	.5شاحنات وسيارات
)48٬9%( )	46٬%( )51٬4%( 6	19.6	4	0594.7		.1.224أثاث ومفروشات

)100%( -)100%( --	0.70	5.5نباتات مثمرة
---	240.10	240.10	240.10أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

)	7٬%( )٬4	%( )11٬1%( 147.619.294	171.886.642152.766.56اإلجمالي
22٬5%50%-)4.500.000()000.000.	()000.000.	(مخصص هبوط الموجودات

)7٬9%( )4٬4%( )	11٬%( 119.294.	14	168.886.642149.766.56إجمالي الموجودات الثابتة - صافي
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.
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جدول مجمع اهالك الممتلكات والمعدات

ريال سعودي

زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي المركب 2019م2018م2017م
2019م2018م

مراجعةمراجعةمراجعة
	6٬2%6٬11%4	.6%4	26.947.7	1	.96	.25	881.49.	2مباني

	5٬9%1٬98%	10.0%117.178.182	74.	114.90	104.429.75معدات وآالت زراعية وري

0٬01%)7٬04%(7.58%5.970		.	45.5681	.4.60214		.	1شاحنات وسيارات

5٬10%2٬82%7.44%42	.4789.545.	8.640.6629.28أثاث ومفروشات

)100%()100%(25.51%-	9.561.46	1.521.470	نباتات مثمرة

)4٬16%()	17٬9%(	11.9%490.565167.007.228.	181.807.98020إجمالي مجمع االهالك 
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

تتمثل األراضي في أراضي الشركة بجدة وأراضي الشركة بمنطقة الجوف وأراضي الثالجات والمستودعات المركزية بجدة وقد ارتفع إجمالي االراضي بمبلغ 8٬5 
مليون ريال سعودي بنسبة 9٬6 %  في العام 2019م نتيجة حصول الشركة على اراضي مستودعات مقابل ديون معدومة من سنوات سابقة. 

* لدى الشركة عدد )7( قطع أراضي زراعية بمنطقة الجوف تبلغ مساحتها 15٬2مليون متر مربع بقيمة 4٬1 مليون ريال سعودي، وكذلك أرض بحي الخمرة بمدينة 
جدة تبلغ مساحتها 197.555 متر مربع بقيمة 	2 مليون ريال سعودي ليس لها صك ملكية، هذه القطع ليست مسجلة باسم الشركة وهي من ضمن األراضي التي 
آلت للشركة وقت الدمج عام 1995م. كما يشتمل بند الممتلكات واآلالت والمعدات على أرض ومبنى بمبلغ 20 مليون ريال سعودي كضمان وفقاً إلتفاقية التمويل 
مع شركة كرناف لإلستثمار والتقسيط وتم تسجيل الصك باسم الرئيس التنفيذي لشركة كرناف لالستثمار والتقسيط بحيث يتم إعادة الملكية للشركة حال سداد 
جميع األقساط، وقد قامت الشركة بسداد كافة األقساط المتبقية مع مبلغ الفوائد وحتى تاريخ هذه النشرة جاري العمل على إنهاء إجراءات نقل ملكية األرض إلى 
شركة مجموعة أنعام القابضة. )لمزيد من المعلومات عن األراضي المملوكة للشركة فضاًل راجع قسم )العقارات المملوكة من الشركة - جدول رقم 11-14 القسم 

رقم )11( )المعلومات القانونية(. 

قامت المجموعة بتقييم المشروع الزراعي بالجوف من قبل مقيم معتمد لدى هيئة المقيميين السعوديين )شركة ري ماكس للتقييم العقاري( وفقاً للقيمة السوقية 
بمبلغ  والمعدات  واآلت  اآلبار  لتشغيل  الالزمة  والتجهيزات  االنشاءات  من  عليها  وما  لألرض  العادلة  القيمة  كانت  وقد  البيع  حالة  في  للتحقق  القابلة  العادلة 
70.150.000 ريال سعودي. بلغت صافي القيمة الدفترية لموجودات مزرعة الجوف بتاريخ 1	/2019/12م مبلغ 70.260.679 ريال سعودي كما أن لدى الشركة 
بالقوائم المالية الموحدة مخصص هبوط في قيمة االالت والمعدات بمبلغ 4٬5 مليون ريال سعودي لمواجهة أي إنخفاض متوقع في قيمة االالت والمعدات الخاصة 

بزارعة األعالف. 

** تتضمن المباني تحسينات على مباني مستأجرة بقيمة 5٬5مليون ريال سعودي )2019م: 5٬5 مليون ريال سعودي( على مباني الثالجات الخاصة بالقطاع الغذائي 
بمدينة جدة. 

*** لم تقم المجموعة بدراسة الهبوط في قيمة الموجودات المتعلقة مباشرة بالتشغيل واإلنتاج حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )6	( "الهبوط في 
القيمة". 

ويعزى المبنى بصورة رئيسة للمكتب الرئيس ومستودع التبريد في مدينة جدة. وباإلضافة إلى ذلك، اشتملت المباني أيضا على مكاتب، وورش، ومستودعات، ومباني 
سكنية لمشروع الجوف. وقد انخفضت القيمة الدفترية للمباني بسبب االستهالك السنوي.

تعزى معدات وآالت الزراعة والري لعمليات اإلنتاج الزراعي في مشروع الجوف. انخفضت صافي القيمة الدفترية لهذه المعدات واآلالت بمبلغ 10٬2 مليون ريال 
سعودي وبنسبة 19٬5 %  كما في العام 2018م مقارنة بالعام 2017م بسبب مصروف االهالك وبيع بعض االالت والمعدات الخاصة بزراعة االعالف نتيجة إيقاف 
الزراعة. كما انخفضت صافي القيمة الدفترية للمعدات واآلالت الزراعية بمبلغ 10٬9 مليون ريال سعودي وبنسبة 25٬9 %  كما في العام 2019م بالمقارنة بالعام 

2018م، بسبب االستهالك للسنة واستبعاد وبيع بعض الموجودات المتعلقة بزراعة البرسيم لتوقف الزراعة. 

تمثلت الشاحنات والسيارات بصفة رئيسة في الشاحنات المستخدمة في العمليات اللوجستية والتأجير في شركة مجموعة أنعام الدولية الغذائية المحدودة إضافة 
إلى استخدامها في مشروع الجوف. وقد انخفض صافي القيمة الدفترية بمبلغ 1٬2 مليون ريال سعودي وبنسبة ٬1	2 %  كما في العام 2018م بالمقارنة مع العام 
2017م، ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة لمصروف االستهالك، كما انخفضت صافي القيمة الدفترية للشاحنات والسيارات بمبلغ 1٬1 مليون ريال سعودي 

وبنسبة 26٬6 % ، بسبب مصروف االستهالك باإلضافة إلى استبعاد وبيع السيارات الغير مستغلة في تجارة المواد الغذائية المجمدة ومشروع الجوف.

انخفضت صافي القيمة الدفترية للنباتات المثمرة بمبلغ 5٬5 مليون ريال سعودي وبنسبة 100 %  كما في العام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م نتيجة لتوقف زراعة 
األعالف بمشروع الجوف.
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الموجودات المتداولة
يوضح الجدول التالي الموجودات المتداولة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م. 

الموجودات المتداولة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 12-7الجدول )

الموجودات المتداولة

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض( كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 

2017م - 2019م ديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
98٬7%4٬1%	279٬%276.6721.049.4071.092.812نقد وما في حكمه

)41٬1%( )٬5		%( )47٬8%( 6.621	241.7	.	5.006.8852.61ذمم مدينة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة 

أخرى
1.270.969988.662668.219 )%22٬2( )%	2٬4( )%27٬5(

)49٬9%( )	٬	5%( )46٬2%( 42.645.516	10.525.6895.666.7مخزون

)40٬0%( )40٬5%( )9٬6	%( 168.	18.1276.14	.17.080.21510إجمالي الموجودات المتداولة
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

انخفض إجمالي الموجودات المتداولة بمبلغ 6٬8 مليون ريال سعودي وبنسبة 9٬6	 %  كما في العام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م، ويعزى هذا االنخفاض بصورة 
رئيسة النخفاض المخزون بمشروع الجوف الزراعي وانخفاض الذمم المدينة بالقطاع الغذائي، كما انخفضت إجمالي الموجودات المتداولة بمبلغ 4٬1 مليون 
ريال سعودي وبنسبة 40٬5 %  كما في العام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م، ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة النخفاض المخزون بمشروع الجوف الزراعي 

وانخفاض الذمم المدينة بالقطاع الغذائي بسبب قرار إيقاف زراعة األعالف.

النقد وما في حكمه
يوضح الجدول التالي النقد وما في حكمه لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

النقد وما في حكمه للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 13-7الجدول )

 النقد وما في حكمه

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019م ديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)17٬8%( )	76٬%( 	185٬%61	.548	71.519204.0نقد في الصندوق
125٬6%٬5	2%12٬1	%721.044.451	.845	205.15نقد لدى البنوك

98٬7%4٬1%	279٬%276.6721.049.4071.092.812النقد واألرصدة لدى البنوك
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

ارتفعت أرصدة النقد وما في حكمه بمبلغ 1 مليون ريال سعودي وبنسبة 279 %  كما في العام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م، ويعزى هذا االرتفاع بصورة رئيسة 
إلى قيام الشركة باالتفاق مع شركة بركات لألغذية على توزيع عصائر مجمدة مقابل عموالت للشركة مما أدى إلى تحسن السيولة، وينص هذا االتفاق مع شركة 
بركات لألغذية بدولة االمارات العربية المتحدة على أن تقوم الشركة بتوزيع منتجات العصائر المجمدة في المملكة وذلك عن طريق تحمل شركة بركات كافة 
المصروفات المتعلقة بتوزيع منتجات العصائر من استئجار مستودعات واستخدام شاحنات شركة مجموعة أنعام في النقل عبر مدن المملكة وتتحمل شركة بركات 
كافة المصروفات على المنتجات الخاصة بها باإلضافة إلى دفع عمولة للشركة قدرها 10% من قيمة المبيعات مقابل إدارة وبيع المنتجات على أن تحصل الشركة 

على 25% من صافي األرباح المحققة من بيع تلك المنتجات وقد انتهت االتفاقية بتاريخ 1	 مايو 2019م. 
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الذمم المدينة التجارية - صافي
يوضح الجدول التالي الذمم المدينة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة  - صافي كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

الذمم المدينة التجارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 14-7الجدول )

الذمم المدينة التجارية

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019م ديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)62٬5%()86٬0%(0٬6%860.4741.941.849.	779.1441.	1إجمالي مبلغ العميل

)84٬7%()98٬2%(28٬2%)205.228()11.247.150()8.772.259(ناقص: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

)41٬1%()٬5		%()47٬8%(6.621	241.7	.	5.006.8852.61صافي الذمم المدينة
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

انخفض صافي الذمم المدينة بمبلغ 2٬4 مليون ريال سعودي وبنسبة 47٬8 %  كما في العام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م، ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة 
لتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالقطاع الغذائي وفي العام 2019م تم إعدام الديون.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - صافي
يوضح الجدول التالي المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة - صافي كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 

و2019م.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م(: 15-7الجدول )

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)22٬8%( )٬4	1%( )1٬1	%( 720.190496.141429.464مصاريف مدفوعة مقدما 

)1٬1	%( -)52٬5%( 150.		150.				69.8دفعات مقدمة للموردين
)28٬0%( )27٬9%( )28٬1%( 14205.605	.96.668285	سلف وعهد الموظفين

)100%( )100%( 106٬5%-84.278174.057أخرى
إجمالي مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة 

)27٬5%( )2٬4	%( )22٬2%( 1.270.969988.662668.219أخرى

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى بنسبة 22٬2 %  كما في العام 2018م مقارنة بالعام 2017م، وبنسبة 2٬4	 %  كما في العام 2019م 
مقارنة بالعام 2018م.

يعزى انخفاض المصاريف المدفوعة مقدما بنسبة 1٬1	 %  كما في العام 2018م مقارنة بالعام 2017م، ونسبة ٬4	1 %  كما في العام 2019م مقارنة بالعام 2018م، 
بصورة رئيسة إلى انخفاض مصاريف التأمين الطبي والتأمين على السيارات ومصاريف رسوم تجديد االقامات ورخص العمل نتيجة إلى إغالق بعض الفروع في 

القطاع الغذائي وتوقف النشاط الزراعي.
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المخزون - صافي
يبين الجدول التالي المخزون لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة - صافي، كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م. 

المخزون للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 16-7الجدول )

المخزون

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)100%()100%(65٬4	1%-9.118	6.7905	مواد غذائية مجمدة

)	٬	%( )0٬7%( )5٬9%( 65.448	.		88.25	.	602.279.	قطع غيار ومواد مستودع
)66٬9%( )0٬8%( )89%( 10	.02	04.874	2.766.778مدخل إنتاج - بذور ومبيدات حشرية

)100%( )100%( )65٬1%( -	55.70	88	.1.020مواد تعبئة وتغليف
)19٬2%( )9٬7%( )28%( 64.149	.640.9062.620.1672.	أعالف

)26٬2%( )	16٬%( )4٬9	%( 1.907	11.067.1417.208.1156.0إجمالي المخزون قبل المخصص
81٬9%16٬2%184٬7%)81	.1.791()81	.1.541()541.452(ناقص: مخصص مخزون بطئ الحركة

---)1.595.010(--ناقص: مخصص هبوط في قيمة أعالف

)49٬9%( )	٬	5%( )46٬2%( 42.645.516	10.525.6895.666.7إجمالي المخزون
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

انخفض مخزون بند المواد الغذائية المجمدة في عام 2019م بنسبة 100% وذلك بسبب إنتهاء اتفاقية بيع وتوزيع العصائر المجمدة مع شركة بركات لألغذية خالل 
عام 2019م. كما إنخفض مخزون مواد تعبئة وتغليف الخاصة بإنتاج االعالف بالجوف في عام 2019م بنسبة 100% وذلك نتيجة إلى توقف زراعة وإنتاج االعالف 

وفقاً للقرار الوزاري رقم 66 القاضي بإيقاف زراعة األعالف الخضراء بنهاية عام 2018م. 

وبشكل عام انخفض إجمالي المخزون بنسبة 46٬2 %  كما في العام 2018م مقارنة بالعام 2017م، ونسبة 	٬	5%  كما في العام 2019م مقارنة بالعام 2018م.

يعزى انخفاض مخزون القطاع الزراعي بنسبة 4٬9	 %  كما في العام 2018م مقارنة بالعام 2017م، ونسبة 	16٬ %  كما في العام 2019م مقارنة بالعام 2018م على 
التوالي، بسبب انخفاض مخزون األعالف باإلضافة إلى تكوين مخصص لمخزون قطع الغيار بطيئة الحركة نتيجة إيقاف زراعة االعالف بنهاية عام 2018م.

مطلوبات متداولة
يوضح الجدول التالي إجمالي المطلوبات المتداولة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

المطلوبات المتداولة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 17-7الجدول )

مطلوبات متداولة

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر 

السنوي المركب

2017م-2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م2018م2017م
)10٬0%( )14%( )5٬9%( 7118.864.446.	0	.10.945.72110ذمم دائنة تجارية

)	11٬%( )7٬1%( )15٬2%( 5.968.9595.060.1594.698.550مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
)0٬2%( )	0٬%( )0٬1%( 11.727.700	11.770.50411.761.11توزيعات ومستحقات المساهمين

142%481٬9%0٬6%72106.927.278	.74	.0918	.	18.26مخصص الزكاة
)100%( -)100%( --5.159.952الجزء المتداول من القرض طويل األجل

	59٬%190٬6%)12٬7%( 2.217.974	551	.52.108.44545.499إجمالي المطلوبات المتداولة
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

انخفضت المطلوبات المتداولة بمبلغ 6٬6 مليون ريال سعودي وبنسبة 12٬7 %  كما في العام 2018م مقارنة بالعام 2017م، ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة 
لسداد القرض قصير األجل خالل العام 2018م. كما ارتفعت المطلوبات المتداولة بمبلغ 86٬7 مليون ريال سعودي وبنسبة 190٬6 %  كما في العام 2019م، ويعزى 

هذا االرتفاع لتكوين مخصص الزكاة الشرعية بمبلغ 88 مليون ريال سعودي.

انخفضت الذمم الدائنة التجارية للعام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م بسبب سداد الموردين.
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مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
يوضح الجدول التالي المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

المصاريف المستحقة وأرصدة دائنة أخرى للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م(: 18-7الجدول )

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاضكما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)41٬9%( )0٬5	%( )51٬5%( 2.277.6621.105.659768.240مصاريف مستحقة
0٬0%--2.560.0002.560.0002.560.000غرامات مستحقة

)100%( -)100%( --65	.87	ذمم دائنة لشراء موجودات ثابتة
16٬1%)٬5	7%( 408٬5%69.75198.000	72.719دفعات مقدمة من العمالء

-)86٬2%( -5.02918.571	1-ضريبة قيمة مضافة مستحقة
6٬7	%40٬9%2٬6	%9	7.	889.7201.25	671.21أخرى

)	11٬%( )7٬1%( )15٬2%( 5.968.9595.060.1594.698.550إجمالي المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

تمثل إجمالي المصاريف المستحقة بصورة رئيسة في رواتب مستحقة الدفع، وإجازات مستحقة الدفع، وتأمينات اجتماعية، ورسوم خدمات مستحقة الدفع، ورسوم 
تدقيق مستحقة الدفع، وتكاليف حضور اجتماعات مجلس اإلدارة. وقد انخفض إجمالي المصاريف المستحقة بمبلغ 0٬9 مليون ريال سعودي وبنسبة 15٬2 %  
كما في العام 2018م بالمقارنة بالعام 2017م، وانخفضت المصاريف المستحقة بمبلغ 	0٬ مليون ريال سعودي وبنسبة 7٬1 %  كما في العام 2019م، ويعزى هذا 
االنخفاض بصورة رئيسة إلى إغالق بعض الفروع بالنشاط الغذائي وتوقف زراعة األعالف بمشروع الجوف الزراعي وتخفيض العاملين مما أدى إلى انخفاض 

المصاريف ذات العالقة من رواتب وبدالت االجازات وتذاكر السفر.

تعزى الغرامات المستحقة لرسوم جمركية تتعلق بفترة سبقت العام 2017م، وكانت مستحقة الدفع من قبل الشركة السعودية للتبريد لمصلحة الجمارك السعودية 
في ميناء جدة اإلسالمي. وقد تم فرض هذه الغرامة على شحنة استوردتها الشركة من الدجاج البرازيلي خالل العام 	200م، والتي نصحت مصلحة الجمارك 
الشركة السعودية التبريد المحدودة بالحصول على موافقتها قبل بيعها. لكن الشركة قامت ببيع الدجاج بدون موافقة مصلحة الجمارك السعودية التي قامت على 
أثر ذلك بفرض غرامتين على الشركة السعودية التبريد، األولى بمبلغ 5٬1 مليون ريال سعودي تم تسجيلها في عام 2011م، والثانية بمبلغ 4٬5 مليون ريال سعودي 
)مقابل المطالبة بمبلغ  تم تسجيلها في عام 2015م، وتدفع الشركة السعودية التبريد لمصلحة الجمارك في الوقت الحالي مبلغ 70.000 ريال سعودي شهرياً 
5٬1 مليون ريال سعودي(، و60.000 ريال سعودي شهرياً )مقابل المطالبة بمبلغ 4٬5 مليون ريال سعودي( شهرياً وذلك منذ عام 2011م، و	201م على التوالي، 
ونظرا لمواجهة الشركة صعوبات في مستوى السيولة فقد تقدمت بطلب إلى مصلحة الجمارك بخطاب رقم 27/ش س ت/2020 بتاريخ 1441/06/15هـ )الموافق 
2020/02/09م( إلعادة جدولة المبلغ المتبقي، وهو 2٬56 مليون ريال سعودي إبتداء من عام 2021م وما زال الطلب تحت الدراسة حتى تاريخ صدور هذه النشرة، 
وبناء على خطة الشركة المقترحة للسداد فإنه من المتوقع تسوية هاتين المطالبتين تسوية كاملة مع نهاية عام 2021م. وتمثل الغرامات المستحقة رصيدا مستحق 
الدفع لمصلحة الجمارك السعودية من الغرامتين المشار إليهما أعاله واللتين فرضتا من قبل مصلحة الجمارك، هذا وال يوجد أي غرامات أخرى تخص هذا البند 

حتى تاريخ اصدار هذه النشرة.

إنخفض بند المصاريف المتستحقة الخاص بضريبة القيمة المضافة في عام 2019م بنسبة 86٬2% بالمقارنة بالعام 2018م وذلك بسبب انخفاض مبيعات االعالف 
الخضراء حيث أن الضريبة المستحقة الواردة في القوائم المالية تمثل الضريبة المستحقة على مبيعات الربع الرابع من عام 2019م. 
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توزيعات ومستحقات المساهمين
يوضح الجدول التالي توزيعات ومستحقات المساهمين لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

توزيعات ومستحقات المساهمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 19-7الجدول )

توزيعات ومستحقات المساهمين

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)0٬0%( -)0٬0%( 2.128.2182.127.6172.127.617فائض تخصيص األسهم
)	0٬%( )0٬5%( )0٬2%( 7940.292	946.782945.2أرباح لم تتم المطالبة بها

)	0٬%( )0٬5%( )0٬1%( 9.166	25.165.0875.1		.5.172أسهم بيعت بالمزاد
0٬0%--74.187	74.187	74.187	شيكات للمساهمين لم تصرف

)0٬0%( )0٬1%( -15	.	2.915.8622.915.8622.91فائض لم تتم المطالبة به من زيادة رأس المال
0٬0%--	12.		2	12.		2	12.		2كسور نتجت عن تخفيض رأس المال

)0٬2%( )	0٬%( )0٬1%( 11.727.700	11.770.50411.761.11إجمالي توزيعات ومستحقات المساهمين
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

ظل فائض تخصيص األسهم معلقا منذ عام 1982م، وهو الوقت الذي طرحت فيه شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لالكتتاب العام. وقد نتج هذا الفائض 
عن اكتتاب المساهمين في عدد أكبر من األسهم التي تم تخصيصها فعليا وقت الطرح العام. ولذلك، ظل لدى شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة  رصيد نقدي 
فائض لهؤالء المستثمرين، وقد أعلنت الشركة على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والصحف المحلية عدة مرات للمساهمين بضرورة مراجعة الشركة 

لصرف تلك المبالغ، وتقوم الشركة بصرف مبالغ سنوياً للمساهمين الذين يقومون بمراجعة الشركة لهذا الغرض.

وتتعلق أرباح األسهم التي لم يطالب بها المساهمين حتى اآلن بصورة رئيسة باألرباح التي لم تدفع، وتتمثل هذه األرباح باألرباح التي تم اعتمادها من الجمعية العامة 
للمساهمين عن عامي 1986م و1987م.

وتتعلق األسهم التي بيعت بالمزاد بالطرح العام لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في عام 1997م، حيث لم يتم اإليفاء من قبل المساهمين الرئيسين آنذاك 
بالتزامهم في المساهمة بنسبة 50 %  المتبقية بعد اإليداع األولي. وعليه، قامت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ببيع تلك األسهم بالمزاد. لكن المساهمين 
الذين ساهموا بالقسط األول لم يقوموا بتقديم أية مطالبات ذات عالقة من الشركة السترداد هذه األموال، والتي ظلت هذه الدفعات بسببها مستحقة الدفع 
للمساهمين وقد أعلنت الشركة عدة مرات للمساهمين بمراجعة الشركة لصرف تلك المبالغ، وتقوم الشركة بصرف مبالغ سنوياً للمساهمين الذين يقوموا بمراجعة 
الشركة لهذا الغرض، وال توجد لدى الشركة أي خطة واضحة لغرض إعادة هذه المبالغ لمستحقيها غير اإلعالن بشكل دوري لهذا الغرض من خالل موقع السوق 

المالية السعودية "تداول".

تشير شيكات المساهمين التي لم يتم صرفها إلى الشيكات التي أصدرتها الشركة لصالح بعض المساهمين لتسديد المبالغ المستحقة لهم.

يتعلق فائض زيادة رأس المال عام 2012م والذي لم تتم المطالبة به بالنقد الذي تمت المساهمة به وقت إصدار حقوق األولوية. فقد ساهم بعض المساهمين نقدا، 
بالرغم من أن ذلك لم يكن ضروريا، وهو مستحق الدفع لهم.

تعزى كسور األسهم التي نتجت عن تخفيض رأس المال بصورة رئيسة لتخفيض رأس المال في عام 2007م، حيث تم إلغاء عدد 10 أسهم لكل 11 سهم مملوكة من 
المساهمين. لكن اإلدارة أوضحت أن بعض المساهمين يمتلكون أسهما ال تقبل القسمة على العدد 11، مثال 1000 سهم، في هذه الحالة، كان يجب إعادة المبلغ 

النقدي للمساهمين، لم يقم البعض من المساهمين بتحصيل النقد حتى العام المالي 2015م.

الزكاة 
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( عن السنوات من 1995م إلى 2017م على أساس القوائم المالية الموحدة وتم الحصول 

على شهادة مقيدة.

قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن السنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م للهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( وحصلت على شهادة مقيدة صالحة حتى 0	 أبريل 
2020م.

استلمت الشركة القابضة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( بتاريخ 25 فبراير 2018م يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106.927.278 
ريال سعودي لألعوام من 1995م إلى 2011م. تم تكوين مخصص في القوائم المالية بمبلغ 88.552.906 ريال سعودي خالل العام 2019م، إضافًة لمبلغ المخصص 
المسجل في القوائم المالية للسنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م البالغ 72	.74	.18 ريال سعودي ليصبح إجمالي مبلغ المخصص المسجل في هذه القوائم 
المالية الموحدة مبلغ 106.927.278 ريال سعودي. قامت المجموعة بتاريخ 17 نوفمبر 2019م بتقديم اعتراض للهيئة العامة للزكاة والدخل على الربط الزكوي 
النهائي عن السنوات المذكورة وال يزال االعتراض قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. لم يتم إصدار ربط زكوي لألعوام من 2012م إلى 2018م، مما 
قد ينتج عنه مطالبة بفروقات زكوية إضافية، ولمزيد من المعلومات عن مخاطر استحقاقات الزكاة الرجاء مراجعة القسم )2( )عوامل المخاطرة( الفقرة الفرعية 

رقم )2-1-29( "المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتلمة".
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التزام التأجير التمويلي
يتعلق التزام التأجير التمويلي بصفقة بيع وإعادة تأجير بين شركة كرناف لالستثمار والتقسيط وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة . باعت الشركة ممتلكات وهي 
عبارة عن أرض ومبنى الثالجات المركزية لشركة كرناف لالستثمار والتقسيط بواقع 20 مليون ريال سعودي وقيمة دفترية بمبلغ 14 مليون ريال سعودي بموجب 
ترتيب البيع وإعادة التأجير. وقد تم تصنيف اتفاقية التأجير كتأجير تمويلي لمدة خمس سنوات مقابل إجمالي دفعات تأجير بمبلغ 	27٬ مليون ريال سعودي، تدفع 
من خالل 60 قسطا متساويا بواقع 0٬5 مليون ريال سعودي لكل قسط وذلك ابتداء من شهر ديسمبر 2011م وقد تم سداد كامل المبلغ المستحق خالل عام 2018م 
وجارى نقل ملكية االراضي والعقارات المرهونة لصالح شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وحتى تاريخ اصدار هذه النشرة لم يتم انهاء إجراءات نقل الملكية.

المطلوبات غير المتداولة
يوضح الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

المطلوبات غير المتداولة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 20-7الجدول )

المطلوبات غير المتداولة

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 

2017م - 2019م ديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م2018م2017م
)25٬9%( 5٬5%)48%( 891.	06.	866.	5.580.0522.90التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)25٬9%( 5٬5%)48%( 891.	06.	866.	5.580.0522.90إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

انخفضت المطلوبات غير المتداولة بواقع 2٬7 مليون ريال سعودي وبنسبة 48 %  كما في العام 2018م بالمقارنة مع العام 2017م، ويعزى هذا االنخفاض بصورة 
رئيسة إلى انهاء خدمات العاملين بمشروع الجوف الزراعي نتيجة لقرار ايقاف زراعة األعالف.

التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل عند انتهاء عقود خدماتهم.

يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية والمستقبلية 
وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.

تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية. يتم وضع هذه االفتراضات بعد 
استشارة الخبير االكتواري وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات. يقوم الخبير 

االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.

يتم االعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر، تحدد المجموعة مصروف 
الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للسنة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس التزامات المنافع المحددة عند بداية السنة وصافي 
االلتزامات المحددة فيها بعد األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل السنة والمدفوعات لاللتزامات. يتم االعتراف بمصروف 

الفائدة الصافي والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. 

حقوق المساهمين
يوضح الجدول التالي حقوق المساهمين لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كما في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

حقوق المساهمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 21-7الجدول )

حقوق المساهمين

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م2018م2017م
)	72٬%( )	92٬%( -196.000.000196.000.00015.000.000رأس المال

-)101٬0%( 26%789.261)0	82.254.7()00.071	.65(أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

)65٬2%( )86٬1%( )	1%( 745.27015.789.261.	0.699.92911	1حقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.
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رأس المال
يبلغ رأسمال شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة  196 مليون ريال سعودي موزعة على 19٬6 مليون سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت 
قرر  الموافق 1	 ديسمبر 2019م  األولى  بتاريخ 5 جمادي  المنعقد  العادية  العامة غير  الجمعية  إجتماع  وبناًء على  لكل سهم. وخالل ديسمبر 2019م،  سعودية 
المساهمون إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 10 نوفمبر 2019م والبالغة 181 مليون ريال سعودي وتخفيض رأس المال بذلك المبلغ ليبلغ رأس مال شركة مجموعة 

أنعام الدولية القابضة 15 مليون ريال سعودي موزعة على 1٬5 مليون سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت سعودية.

ولدى شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة شركة جوهرية تساهم بتوفير إيرادات للشركة من النشاط الغذائي في النقل والتخزين وهي شركة أنعام الدولية الغذائية 
وبلغ راس مالها 500.000 ريال بنهاية عام 2018م موزعة على 500 حصة نقدية متساوية القيمة وبلغت الخسائر المتراكمة ٬49	 مليون ريال سعودي خالل نفس 
العام ومثلت ما نسبته 698% من رأس المال. وخالل عام 2019م وطبقاً ألحكام المادة 181 من نظام الشركات قرر الشركاء باالجماع استمرار الشركة وذلك بإقفال 
الخسائر المتراكمة في حساب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، حيث إعتمدت الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين بتخفيض رأس مال الشركة القابضة 

بالخسائر المتراكمة للشركة وشركاتها التابعة، وأصبح رصيد الخسائر المتراكمة لشركة أنعام الدولية الغذائية صفر كما بتاريخ 1	/2019/12م. 

اإلحتياطي النظامي 
أقرت الجمعية العامة غير العادية األربعون بتاريخ 8/02/09	14هـ )الموافق 2016/11/09م( الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات 
الصادر في 7	14هـ/2015م. لذا تم تعديل اإلحتياطي النظامي ليصبح 0	% من رأس المال، وتجدر األشارة هنا إلى أن الشركة متوقفة عن تكوين اإلحتياطي 

النظامي لحين تغطية الخسائر المتاركمة. 

أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(
بتاريخ 10 نوفمبر 2019م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 181 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي وتكوين مخصص للزكاة 
باإلضافة إلى خسائر السنة المنتهية في 1	 ديسمبر2017م وخسارة السنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2018م بسبب وجود العديد من الصعوبات التشغيلية أدت إلى 
انخفاض المبيعات وزيادة تكاليف النشاط. باإلضافة إلى قرار التوقف عن زراعة األعالف الخضراء نهائياً بتاريخ 1440/2/25هـ )الموافق 	2018/11/0م( حسب 

قرار مجلس الوزراء رقم )66(. 

خالل ديسمبر 2019م، وبناًء على إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 5 جمادي األولى الموافق 1	 ديسمبر 2019م قرر المساهمون إطفاء الخسائر 
المتراكمة من خالل تخفيض رأس المال بذلك المبلغ.

قائمة التدفقات المالية   ---
يوضح الجدول التالي قائمة التدفق النقدي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لألعوام المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 22-7الجدول )

قائمة التدفق النقدي

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م2018م2017م
)50٬8%( )70٬9%( )17%( 9042.526.150.	10.456.1618.67صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)	41٬%( )	10٬%( )61٬5%( )2		.2.449()1.826	2.7()7.102.152(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
)91٬4%( )99٬4%( ٬1	1%)	41.		()	4	.5.169()4.569.726(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

-)94٬4%( )٬6	16%( 405.	54	772.7)1.215.717(صافي التدفق النقدي
)16٬1%( 	279٬%)81٬5%( 89276.6721.049.407	.1.492النقد االفتتاحي وما في حكمه

98٬7%4٬1%	279٬%276.6721.049.4071.092.812النقد الختامي وما في حكمه
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

نتج صافي التدفق النقدي المستخدم بمبلغ 1٬2 مليون ريال سعودي خالل العام 2017م بصورة رئيسة عن النقد الذي استخدم في األنشطة االستثمارية بواقع 7٬1 
مليون ريال سعودي، وصافي النقد المستخدم في نشاط التمويل بواقع 4٬6 مليون ريال سعودي وقد تم تمويل هذا المبلغ بصورة رئيسة من خالل النقد االفتتاحي 

وما في حكمه والنقد المتولد من األنشطة التشغيلية خالل السنة.

ارتفع صافي التدفق النقدي المستخدم من 1٬2 مليون ريال سعودي في العام 2017م إلى 0٬8 مليون ريال سعودي للعام 2018م، ويعزى هذا االرتفاع بصورة رئيسة 
إلى التدفق النقدي الوارد بمبلغ 8٬7 مليون ريال من األنشطة التشغيلية خالل العام 2018م، وتعزى هذه الزيادة إلى استخدام 5٬2 مليون ريال سعودي من النقد في 

األنشطة التمويلية واستخدام مبلغ 2٬7 مليون ريال سعودي في األنشطة االستثمارية خالل السنة.

انخفض صافي التدفق النقدي من 0٬8 مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى 	4 ألف ريال سعودي عام 2019م، ويعزى هذا االنخفاض بصورة رئيسة إلى التدفق 
النقدي الوارد بمبلغ 2٬5 مليون ريال من األنشطة التشغيلية خالل العام 2019م، ويعزى هذا االنخفاض إلى استخدام 		 الف ريال سعودي من النقد في األنشطة 

التمويلية واستخدام مبلغ 2٬4 مليون ريال سعودي في األنشطة االستثمارية خالل السنة.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة من األنشطة التشغيلية لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 

و2019م.

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م (: 23-7الجدول )

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

ريال سعودي
معدل النمو زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019مديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م2018م2017م
)42٬1%( )7٬6	%( )46٬2%( )9.202.896()014.	14.75()27.414.744(خسارة السنة

)41٬2%( )48%( )٬5		%( 8	99.7	.21.916.90511		6.		2.9	إستهالكات ممتلكات وآالت ومعدات
)24٬6%( )28٬7%( )	20٬%( 7	57.768255.1	449.076إطفاء موجودات غير ملموسة

)100%( )100%( 8٬6	1%-419.1701.000.000الهبوط في قيمة المخزون
	215٬%	٬	44	%)71٬9%( )7	1.	0	.2()65.000()1.668	2(أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)٬7	2%( )64٬4%( ٬6	6%62	.65.145486	.4.4091	8مخصص مكافأة نهاية الخدمة
)100%( )100%( )91٬67%( -756.	525.1444مصاريف تمويلية

)100%( -)100%( --1.788.555مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
)6٬9%( )575٬4%( )118٬2%( 	876.70)98	.184(9	1.012.4ذمم مدينة تجارية

)70٬4%( ٬5	1%)	92٬%( 	20.44	07	.668.252282.	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
-)21٬7%( )٬2	8	%( 021.218.	858.955.	)62.798	.1(مخزون

-124٬2%)606%( )9.265	1.4()642.010(126.876ذمم دائنة تجارية
)4٬0	( )60٬2( 9٬4%)61.609	()908.800()0.806	8(مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)100%( )100%( )91٬66%( -)756.	4()525.144(مصاريف تمويلية مدفوعة
التزامات مكافأة نهاية الخدمة المسددة 

للموظفين
)642.	55()	.415.017()526.544(%4	1٬6 )84٬6( )9٬5(

)100%( )100%( )52٬7%( -)7	8.9	1()878.	29(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)50٬8%( )70٬9%( )17%( 9042.526.150.	10.456.1618.67صافي النقد من األنشطة التشغيلية
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

بلغ صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية خالل 2017م و2018م 10٬4 مليون ريال سعودي، و8٬7 مليون ريال سعودي على التوالي بنسبة انخفاض قدرها 
17% وذلك بالرغم من الخسائر التي تكبدتها الشركة خالل هذه السنوات. يعزى معظم النقد الذي تم الحصول عليه خالل العام 2017م إلى تخفيض موجودات راس 
المال العامل )مصاريف مدفوعة مسبقاً وذمم مدينة أخرى(، وزيادة مطلوبات راس المال العامل )خصوصاً الذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة ومطلوبات 
متداولة أخرى(. وخالل عام 2018م نتجت الزيادة في النقد من االنخفاض في موجودات رأس المال العامل )ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً( إضافة 
إلى دمج التعديالت غير النقدية وهي عبارة عن االستهالك وإطفاء موجودات غير ملموسة مع صافي الدخل، فقد انخفض استهالك الممتلكات واالالت والمعدات 
عام 2018م مقارنة بعام 2017م بنسبة ٬5		% كما انخفض إطفاء موجودات غير ملموسة عام 2018م مقارنة بعام 2017م بنسبة 	20٬% كما ارتفع الهبوط في 
قيمة المخزون عام 2018م عن عام 2017م بنسبة 8٬2	1% نتيجة زيادة المخزون الراكد بمشروع الجوف وانخفضت مصاريف التمويل بنسبة 91٬67% عام 2018م 

مقارنة بعام 2017م نتيجة االنتهاء من سداد قرض شركة كرناف بداية من عام 2018م.

ويعزى هذا  بلغت %70٬9،  بنسبة  العام 2018م  مع  بالمقارنة  ريال سعودي  مليون  إلى 2٬5  التشغيلية  األنشطة  من  المتولد  النقد  انخفض  العام 2019م،  خالل 
االنخفاض إلى االنخفاض في صافي الدخل المتحقق خالل السنة. وقد تم تعويض هذا االنخفاض من خالل تخفيض مطلوبات رأس المال العامل )خصوصاً الذمم 
الدائنة التجارية التي انخفضت عام 2019م بنسبة 124٬2% مقارنة بعام 2018م وذلك بسبب إيقاف زراعة االعالف بالجوف عام 2018م وسداد أرصدة الموردين 
والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى التي انخفضت بنسبة 60٬2% عام 2019م مقارنة بعام 2018م بسبب إيقاف زراعة األعالف الخضراء بالجوف 
وسداد مستحقات العاملين من رواتب واجازات وتذاكر سفر مستحقة عن عام 2019م بالمقارنة مع عام 2018م(. وقد انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 50٬8% من عام 2017م إلى عام 2019م. 
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التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة  لألعوام المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 

و2019م. 

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م(: 24-7الجدول )

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

ريال سعودي
معدل النمو زيادة )انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

2017م - 2019م ديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م

٬6	%210٬1%)65٬4%( )	51.	8.67()2.796.826()8	8.086.0(شراء ممتلكات وآالت ومعدات
---1.500.000--مخصص هبوط ممتلكات وآالت ومعدات

119٬1%7168%)٬4	9%( 88665.0004.724.181.	98متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)	41٬%( )	10٬%( )61٬5%( )2		.2.449()1.826	2.7()7.102.152(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

نتج صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية للعام 2017م والعام 2018م بصورة رئيسة من شراء ممتلكات ومعدات مشروع الجوف وقد انخفض صافي 
النقد المستخدم في األنشطة االستمثارية عام 2018م بنسبة 61٬5% مقارنة بعام 2017م وتم تحقيق صافي النقد الذي تم الحصول عليه من األنشطة االستثمارية 
بصورة رئيسية من مبيعات ومعدات واآلت األعالف بمشروع الجوف بمبلغ 4٬7 مليون ريال سعودي حيث ارتفع بند متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات بنسبة 

7176% في عام 2019م بالمقارنة مع عام 2018م، وذلك بسبب إيقاف نشاط زراعة االعالف وبيع كامل المعدات واالالت الخاصة بالنشاط. 

نتج صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية للعام 2019م عن تحصيل ديون معدومة من سنوات سابقة باالستحواذ على أراضي وعقارات ومستودعات 
بجدة. وارتفع بند شراء ممتلكات وآالت ومعدات بحوالي مبلغ 5٬9 مليون ريال سعودي وبنسبة 210٬1% مقارنة بعام 2018م وذلك بسبب تحويل رصيد العمالء 

المتعثرين عن السداد إلى بند أراضي وعقارات مقابل تسوية رصيد السنوات السابقة. 

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة من األنشطة التمويلية لألعوام المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 

و2019م. 

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م(: 25-7الجدول )

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

ريال سعودي
معدل النمو  زيادة/)انخفاض(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 

2017م - 2019م ديسمبر 2019مديسمبر 2018م2019م 2018م2017م
)100%( )100%( 182٬2%-)5.159.952()1.828.164(قروض طويلة األجل

)100%( -)100%( --)2.724.982(التزامات تأجير تمويلي
42%255٬8%)٬4	4%( )	٬41		()91	.9()16.580(توزيعات ومستحقات مساهمين

)91٬4%( )99٬4%( ٬1	1%)	٬41		()	4	.5.169()4.569.726(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
المصدر: القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، و2019م.

نتج صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية للعامين 2017م و2018م بصورة رئيسية من سداد القروض طويلة األجل باإلضافة إلى التزامات التأجير التمويلي 
لشركة كرناف لالستثمار والتقسيط. وقد ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية عام 2018م مقارنة بعام 2017م بنسبة ٬1	1% وانخفض عام 2019م 
مقارنة بعام 2018م بنسبة 99٬4% حيث قامت الشركة بسداد جميع األقساط بنسبة 182٬2% عام 2018م مقارنة بعام 2017م وال يوجد أقساط قروض طويلة االجل 
مستحقة عام 2019م، كما أن النقد المستخدم في سداد التزامات تأجير تمويلي انخفض عام 2018م وعام 2019م بنسبة 100% مقارنة بعام 2017م لسداد كافة 
االلتزامات كما أن توزيعات ومستحقات المساهمين عن أرباح سنوات سابقة ورد فائض االكتتابات وأسهم مباعة في المزاد انخفض في عام 2018م بنسبة ٬4	%4 
مقارنة بعام 2017م وارتفع المبلغ المدفوع عام 2019م بنسبة 255٬8% مقارنة بعام 2018م، وبلغت معدل النمو السنوي المركب النخفاض صافي النقد المستخدم 

في األنشطة التمويلية 91٬4% من عام 2017م إلى 2019م. 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية    	

صافي متحصالت الطرح   1--
سيبلغ إجمالي متحصالت الطرح مبلغ تسعون مليون )90.000.000( ريال سعودي، سيدفع منها حوالي تسعة ماليين وخمسمائة ألف )9.500.000( ريال سعودي 
كمصاريف للطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، والمستشار القانوني، ومتعهد التغطية، باإلضافة إلى مصاريف التسويق، ومصاريف الطباعة 
والتوزيع، ومصاريف اإلعالن المتعلقة بالطرح. وعليه، سيبلغ صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم المصروفات المذكورة حوالي ثمانون مليون وخمسمائة ألف 

)80.500.000( ريال سعودي، والذي تعتزم الشركة استخدامه لتمويل جزء كبير من خطتها إلعادة هيكلة أنشطتها التشغيلية واالستثمارية.

استخدام متحصالت الطرح   2--
تنوي الشركة إعادة هيكلة أنشطتها لتشمل الفئات التالية:

الخدمات اللوجستية لقطاع األغذية. 	
األنشطة الزراعية. 	
االستثمارات في أصول مدرة للدخل.  	

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ملتزمة بالفقرة الفرعية )ب( من المادة )55( في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية بموجب القرار رقم 	-	12-2017 وتاريخ 9/04/09	14هـ )الموافق 2017/12/27م( بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/0	 
وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-104-2019 وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 0	/2019/09م(، تنص على أنه يجب 
على الُمصدر اإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة 5% أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أفِصح عنه في 

نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه بذلك. 

الخدمات اللوجستية لقطاع األغذية 2-1--
تمتلك الشركة حالياً ثالجات تجميد مركزية بسعة إجمالية تبلغ 4.550 طبلية تم تخصيصها جميعها لعمالء الشركة من قطاع التجزئة. ونظراً لتقادم البُنى التحتية 

لهذه الثالجات فإن معدل اإلشغال الحالي يبلغ 50% فقط في المواسم ذات الطلب المنخفض و75% في المواسم التي يرتفع فيها الطلب.

ستقوم الشركة بتخصيص مبلغ اثنان مليون وخمسمائة ألف )2.500.000( ريال سعودي لتحسين ثالجات التجميد التي تمتلكها حالياً وذلك بإضافة مولدات كهرباء، 
أجهزة ضغط، باإلضافة إلى نظام الحرائق والمعدات األخرى.

األنشطة الزراعية 2-2--
امتداداً لخبرة الشركة في قطاع تربية المواشي، تخطط الشركة لدخول هذا القطاع مجدداً وذلك من خالل استثمار مبلغ قدره خمسة ماليين وخمسمائة ألف 
)5.500.000( ريال سعودي لشراء قطيع من المواشي بعدد 5000 رأس. وتخطط الشركة ايضاً استثمار مبلغ ثالثة مليون )000.000.	( ريال سعودي إلجراء 

تحسينات على آبار المياه في مزارع الشركة التي تمتلكها في منطقة البسيطاء بالجوف.

االستثمارات في أصول مدرة للدخل 2-3--
تنوي الشركة استثمار مبلغ قدره ثالثة عشر مليون وخمسمائة ألف )500.000.	1( ريال سعودي لتطوير جزء من أرضها الواقعة في منطقة الخمرة بمدينة جدة 

وانشاء مستودع مواد جافة. وتخطط الشركة تطوير مساحة إجمالية من األرض تبلغ 20 ألف متر مربع وانشاء مستودع بسعة سبع وحدات تخزين.

 باإلضافة إلى ذلك تخطط الشركة لتخصيص مبلغ خمسين مليون )50.000.000( ريال من متحصالت االكتتاب للقيام بعملية استحواذ على أنشطة تجارية.

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح: 

استخدام صافي متحصالت الطرح )بآالف الرياالت((: 1-8الجدول )

جدول استخدام صافي متحصالت الطرح )بآالف الرياالت(

المجموع

2.500تكلفة تحسينات الثالجات 
5.500شراء قطيع مواشي

000.	تحسينات مياه اآلبار
500.	1تطوير جزء من أرض الخمرة بإقامة مستودعات جافة

50.000استحواذ على أعمال تجارية قائمة مدرة للدخل
6.000رأس المال العامل

9.500تكاليف الطرح
90.000اإلجمالي

المصدر: إدارة شركة أنعام.
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وسيتم تمويل جميع األنشطة المذكورة أعاله من خالل متحصالت االكتتاب وذلك حسب الجدول التالي:

الجدول الزمني الستخدام صافي متحصالت الطرح )بآالف الرياالت( (: 2-8الجدول )

الجدول الزمني الستخدام صافي متحصالت الطرح )بآالف الرياالت(

2020م
الربع الرابع

2021م
الربع األول

2021م
الربع الثاني

2021م
الربع الثالث

2021م
المجموعالربع الرابع

2.5002.500تكلفة تحسينات الثالجات

5.5005.500شراء قطيع مواشي

000.	000.	تحسينات مياه اآلبار

تطوير جزء من أرض الخمرة بإقامة مستودعات 
جافة

1	.50015.000

25.00025.00050.000استحواذ على أعمال تجارية قائمة مدرة للدخل

1.5001.5001.5001.5006.000رأس المال العامل

9.5008.000تكاليف الطرح

41.5004.5001.50017.50025.00090.000اإلجمالي
المصدر: إدارة شركة أنعام.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

إفادات الخبراء    	
قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في الصفحات )د( و)هـ(، من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وإفادتهم في هذه النشرة، 

ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. 

إن جميع المستشارين والعاملين لديهم أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة بما قد يؤثر على استقالليتهم كما في 
تاريخ نشر هذه النشرة.
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اإلقرارات    		
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي: 

بخالف ما ورد في األقسام التالية: - 1

انقطاع االعمال - رقم )4-11(.أ- 
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )"وزارة البلديات"( - رقم )11-9-6(. ب- 
المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدر أسهم - رقم )11-14(.ت- 

عن توقف المجموعة بزراعة األعالف الخضراء في عام 2018م بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )66( والذي يقضي بالتوقف عن زراعة األعالف الخضراء قبل 
حلول 1440/02/25هـ )الموافق 	2020/11/0م( لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أّي شركة من شركاته التابعة يمكن أن يؤثر أو قد أثر تأثيراً 

ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ )12( شهراً األخيرة. 

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أّي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث - 1
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 

بخالف ما ورد في القسم )2-1-21( "مخاطر تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة وشركاتها التابعة 50% من رأس المال" فيما يتعلق بتخفيض رأس - 2
مال الشركة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أّي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث 
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني 

حتى اعتماد نشرة اإلصدار. 
بخالف ما ورد في القسم رقم )2-1-42( "مخاطر تعامالت األطراف ذان العالقة" من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم - 	

أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر أو في أّي من شركاته التابعة. 
لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. - 4
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المعلومات القانونية   		

تأسيس الشركة   11-1
وتاريخ  	  )40	00	507	( رقم  التجاري  السجل  بموجب شهادة  تأسست  عامة سعودية  القابضة هي شركة مساهمة  الدولية  أنعام  شركة مجموعة 

1402/09/07هـ )الموافق 1982/06/29م( الصادرة من مدينة جدة، والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 0	/05/	144هـ )الموافق 2021/11/05م(.
تأسست الشركة في العام 1401هـ )1980م( تحت االسم التجاري )الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي( وتم قيدها في السجل التجاري بمدينة  	

الرياض بالرقم )5168	( وتاريخ 1401/09/07هـ )الموافق 1980/12/07م( وبرأسمال قدره )100.000.000( مئة مليون ريال. 
تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )856( وتاريخ 12/	0/	140هـ )الموافق 1982/12/27م( وذلك بعد زيادة راس  	

مال الشركة من )100.000.000( مئة مليون ريال إلى )500.000.000( خمسمائة مليون ريال.
قيمتها االسمية 00	.	118.45 ريال  	 اكتتب المؤسسون في مليوني سهم قيمتها االسمية 200 مليون ريال سعودي منها 		1.1845 سهماً عينياً 

سعودي تمثل صافي أصول والتزامات الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي )شركة ذات مسؤولية محدودة( كما في 1402/10/11هـ )الموافق 
1	/1982/07م(، و815.467 سهماً نقدياً قيمتها االسمية 81.546.700 ريال سعودي، وقد دفع المساهمون ما نسبته 50% من قيمتها االسمية قبل 
انعقاد الجمعية التأسيسية. وقد تم طرح باقي اسهم راس المال والبالغة 	 مليون سهم لالكتتاب العام وبلغ مجموع األسهم التي اكتتب فيها الجمهور 

2.999.926 سهم دفع المكتتبين ما نسبته 50% من قيمة األسهم المكتتب بها أي بمبلغ 40.			.185 ريال سعودي. 
أدرجت أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول" في يناير 1994م. 	
المكيرش( في الشركة  	 العادية( على دمج شركة )ناصر المحمد  العامة )غير  بتاريخ 1415/10/26هـ )الموافق 27/	1995/0م( وافقت الجمعية 

وبناء عليه تم زيادة راس مال الشركة إلى )1.200.000.000( مليار ومائتان مليون ريال؛ وقد تم نقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الرياض 
إلى جدة، وتغيير اسم الشركة من )الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي( ليصبح شركة )المواشي المكيرش المتحدة( وقد صدرت موافقة وزارة 
التجارة على عملية االندماج والتعديالت المقترحة بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1415/12/02هـ )الموافق 1995/05/02م(. وبناء عليه تم 
قيد الشركة في السجل التجاري بمدينة جدة بالرقم الجديد )	507	00	40( مع االحتفاظ بنفس تاريخ السجل القديم 1402/09/07هـ )الموافق 

1982/06/29م(.
أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األساسي بعد موافقة المساهمين في الجمعيات العامة )غير العادية( وفيما يلي أبرز التغييرات: 	

تعديل اسم الشركة

بتاريخ 27/	1995/0م وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على تعديل اسم الشركة من الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي ليصبح - 1
شركة )المواشي المكيرش المتحدة(.

بتاريخ 2006/12/17م وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على تعديل اسم الشركة من شركة )المواشي المكيرش المتحدة( إلى )شركة - 2
مجموعة أنعام الدولية القابضة(.

تعديل رأس المال

تم تعديل المادة )7( من النظام األساسي الخاصة برأسمال الشركة عدة مرات على النحو التالي:

تعديل القيمة األسمية للسهم - تم التعديل مرتين وفق االتي:- 1

الجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة في 1418/10/12هـ )الموافق 1998/02/09م( وافقت على تجزئة السهم لتصبح القيمة األسمية 50  	
ريال للسهم. وبذلك أصبح عدد األسهم المصرح بها )24.000.000( أربعة وعشرون مليون سهماً وبرأس مال قدره )1.200.000.000( مليار 

ومئتان مليون ريال سعودي.

الجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة في 1427/11/26هـ )الموافق 2006/12/17م( وافقت على تعديل القيمة األسمية للسهم لتصبح 10  	
رياالت للسهم الواحد، وبالتالي أصبح عدد أسهم الشركة 120 مليون سمهاً وبرأس مال )1.200.000.000( مليار ومائتان مليون ريال سعودي. 

بتاريخ 1428/09/06هـ )الموافق 2007/09/18م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على تخفيض راس المال وذلك ألطفاء الخسائر - 2
المتراكمة من )1.200.000.000( مليار ومئتان مليون ريال إلى )109.000.000( مائة وتسعة مليون ريال وبنسبة تغير )	90.8%( وبالتالي تخفيض 
عدد أسهم الشركة من )120.000.000( مائة وعشرون مليون سهم إلى )10.900.000( عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم، وبنسبة تخفيض تساوي 

سهماً واحداً لكل )11( سهم.
بتاريخ 12/22/		14هـ )الموافق 2012/11/07م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على زيادة راس المال من )109.000.000( - 	

مائة وتسعة مليون ريال إلى )196.000.000( مائة وستة وتسعون مليون ريال وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من )10.900.000( عشرة مليون 
وتسعمائة ألف سهم إلى )19.600.000( تسعة عشر مليون وستمائة ألف سهم، وذلك من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )87.000.000( 
ريال بسعر طرح يبلغ 10 رياالت للسهم الواحد. وقد تم التصويت على تعديل المواد ذات الصلة بالنظام األساسي )المادة السابعة المتعلقة بزيادة 

راس المال والمادة الثامنة المتعلقة باالكتتاب باالسهم(.
بتاريخ 1441/05/05هـ )الموافق 1	/2019/12م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض راس المال - 4

من )196.000.000( مائة وستة وتسعين مليون ريال إلى )15.000.000( خمسة عشر مليون ريال أي الغاء عدد )18.100.000( ثمانية عشر مليون 
ومائة الف سهم وبمعدل تخفيض )5	.92( سهم لكل 100 سهم وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )19.600.000( سهم إلى )1.500.000( 
سهم وذلك إلطفاء خسائر الشركة المتراكمة بقيمة )181( مليون ريال الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي وتكوين 
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مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى ؛ حيث أن تطبيق معيار النباتات المثمرة عام 2017م ترتب عليه خسائر إضافية بلغت 25 مليون ريال 
سعودي، وتطبيق المعايير الدولية على مخزون المنتجات الزراعية وتقييمها بالقيمة العادلة عام 2017م ترتب عليه خسائر إضافية بمبلغ 1٬9 مليون 
ريال سعودي، وتكوين مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال سعودي عام 2019م حسب الربط المستلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل. وقد 

تم التصويت على تعديل المواد )7 و8( من النظام األساسي وفقاً لذلك.

تحديث النظام األساسي

موافقة الجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة في 1/07/02	14هـ )الموافق 2010/06/14م( على تعديل المواد التالية من النظام األساسي:- 1

المادة )	( من النظام األساسي والخاصة بأغراض الشركةأ- 
إضافة مادة جديدة تحمل الرقم )4( من النظام األساسي والخاصة بالمشاركة واالندماجب- 
المادة )4( والخاصة بمدة الشركة وتعديل رقمها ليصبح )6( ت- 
إضافة مادة جديدة تحمل الرقم )9( والخاصة باألسهم الممتازةث- 
تعديل المادة )18( والخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة لتصبح رقمها )19(ج- 
تعديل المادة )20( والخاصة بصالحية رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وإلغاء المادة رقم )21( الخاصة بتعيين سكرتير المجلس لدمجها ح- 

بالمادة )20( 
تعديل المادة )22( والخاصة باجتماعات مجلس اإلدارة 	- 
تعديل المادة )	2( والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس لتصبح بعد التعديل رقمها )25( د- 
إضافة مادة جديدة تحمل الرقم )46( والخاصة بأرباح األسهم الممتازة ذ- 
إضافة مادة جديدة تحمل رقم )47( والخاصة بحل الشركة وتصفيتها ر- 
إضافة باب للنظام يحمل اسم اللجان وذلك باألرقام )50(، )51(، )52( ز- 
الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام األساسي للشركة وفقاً للتعديالت أعالهس- 

الجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة في 8/02/09	14هـ )الموافق 2016/11/09م( وافقت على تحديث النظام األساسي تماشياً مع أحكام نظام - 2
الشركات.

الجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة في 1441/05/05هـ )الموافق 1	/2019/12م( وافقت على تعديل المواد 7-8 )كما هو مبين في البند 6 - 	
أعاله من الفقرة الفرعية 9-1( و18 )بشطب العبارة التي تحتها خط "إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً 
في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس"( وأضافت الجمعية بدال عنها )"على أن يكون ممن 

تتوافر فيهم الخبرة والكفاية"( من النظام األساسي.

اسم الشركة   11-2
تم تعديله مرتين وفقاً للتالي: 	

بتاريخ 27/	1995/0م وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على تعديل اسم الشركة من الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي  	
ليصبح شركة )المواشي المكيرش المتحدة(.

بتاريخ 2006/12/17م وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على تعديل اسم الشركة من شركة )المواشي المكيرش المتحدة( إلى  	
)شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة(، مقيدة في السجل التجاري لشركة المساهمة بمدينة جده. 

وتشير بيانات شهادة السجل التجاري والنظام األساسي إلى االسم التجاري الحالي. 	

أغراض الشركة   11-3
وفق شهادة السجل التجاري والمادة )	( من النظام االساسي، يجوز للشركة القيام باألنشطة االتية:  	

إدارة الشركات التابعة لها، او المشاركة في إدارة الشركات التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها. 	

استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية. 	

امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها. 	

تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها. 	

امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغاللها  	
وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.

تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.  	
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

مدة الشركة   11-4
نصت المادة )6( السادسة من النظام األساسي على أن تكون مدة الشركة )99( تسعاً وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل  	

التجاري. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل. 
تشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1500/01/28هـ )الموافق 2076/12/25م(. 	

رأس المال  11-5
بلغ رأس المال كما بتاريخ نشر هذه النشرة )15( مليون ريال مقسم إلى 1٬5 سهم )مليون وخمسمائة ألف سهم أسمي( متساوية القيمة، قيمة كل منها  	

10 )عشرة رياالت سعودية( وجميعها أسهم عادية. 
بتاريخ 1441/04/07هـ )الموافق 2019/12/04م( أوصى المجلس بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )75( مليون ريال  	

ليصبح رأس المال بعد الزيادة )90.000.000( ريال. 
وبتاريخ 1441/06/15هـ )الموافق 2020/02/09م( تم تعديل توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )90(  	

مليون ريال بدالً من )75( مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة )105.000.000( ريال وهي مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات 
المختصة )هيئة السوق المالية "الهيئة" وشركة السوق المالية "تداول" ووزارة التجارة( والمساهمين في الجمعية العامة )غير العادية(. ويجب الحصول 
على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل )6( ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية 

العامة )غير العادية( خالل تلك الفترة، ُعدت موافقة الهيئة ملغاة.

مجلس اإلدارة   --11
تشكيل المجلس 1---11

بتاريخ 1427/11/26هـ )الموافق 2006/12/17م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على تعديل المادة )15( من النظام األساسي  	
وتخفيض عدد أعضاء مجلس االدارة ليكون )5( خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات.

بتاريخ 14/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/22م( انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ  	
2018/11/28م ولمدة ثالث سنوات وتنتهي في 2021/11/27م، وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة الحالية من السادة التالية أسمائهم:

أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2018/11/22م (: 1-11الجدول )

أعضاء مجلس اإلدارة

صفة العمرالجنسيةالمنصباالسم
تاريخ العضويةالعضوية**

التمثيل/
اسم 

المَمثل

األسهم المملوكة

غير مباشر
نسبةإجماليمباشر

نواف بن عبد اهلل بن 
تركي آل سعود 

غير تنفيذي/غير 56سعوديالرئيس
مستقل

0٬005%76-76-2018/11/28م

م/حسان سعد فرحان 
اليماني*

نائب الرئيس - 
العضو المنتدب

تنفيذي/غير 62سعودي
مستقل 

0٬005%76-76-2018/11/28م

د. وليد جميل محمد 
علي قطان*

غير تنفيذي/	6سعوديعضو
مستقل

0٬015%229-229-2018/11/28م

غير تنفيذي/46سعوديعضو رائد محمد عبد كاتي
مستقل

0٬005%76-76-2018/11/28م

محمد عبد الرحمن 
صالح عطار

غير تنفيذي/67سعوديعضو 
مستقل

0٬005%2018/11/287676م

5	0٬0%		5		5اإلجمالي
المصدر: الشركة.

*يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة ابتداءاً من 2012/11/28م.
**وفق الئحة حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضواً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقاضى راتباً منها لقاء ذلك.

بالنسبة "للعضو غير التنفيذي" فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتباً منها عدا مكافأة العضوية عن  	
المجلس واللجان. 

وفق الئحة حوكمة الشركات فأن العضو المستقل: هو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه  	
أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها فيما يلي: 

أن يكون مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة  	
مع من يملك هذه النسبة. 

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. 	

--



أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 	

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 	

أن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 	

أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة.  	

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. 	

أن يعمل او كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كالمحاسبين  	
القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.

ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 	

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن )200.000( ريال او 50% من مكافآته  	
في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة او أي من لجانه ايهما أقل. 

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة او منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة )أصبحت الزامية ابتداءاً من دورة مجلس إدارة  	
الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 2019/01/01م(.

ان يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. 	

بتاريخ 20/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/28م( عقد مجلس اإلدارة اجتماعه رقم )261( وقرر تعيين سمو األمير/نواف بن عبد اهلل بن تركي آل  	
سعود رئيساً لمجلس اإلدارة وتعيين المهندس/حسان سعد اليماني - الرئيس التنفيذي- نائباً للرئيس.

بتاريخ 1	/2018/12م تقدم سمو األمير/نواف بن عبد اهلل بن تركي آل سعود باستقالته من منصب رئيس مجلس اإلدارة على ان يبقى عضوا فيه،  	
وقد وافق مجلس اإلدارة باجتماعه رقم )262( بتاريخ 0	/1440/04هـ )الموافق 2019/01/06م( على طلب االستقالة وتم تعيين األستاذ/محمد عبد 
الرحمن صالح عطار رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ 2019/01/06م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي والتي تنتهي في 2021/11/27م وعليه 

تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة الحالي للشركة وفقاً للتالي: 

أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2019/01/06م (: 2-11الجدول )

أعضاء مجلس اإلدارة 

التمثيل/تاريخ العضويةصفة العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
اسم المَمثل

األسهم المملوكة

غير مباشر
نسبةإجماليمباشر

محمد عبد الرحمن 
صالح عطار 

غير تنفيذي/67سعوديالرئيس
مستقل

0٬005%76--76--2018/11/28م

م/حسان سعد فرحان 
اليماني**

 نائب الرئيس - 
العضو المنتدب

تنفيذي/غير 62سعودي
مستقل

0٬005% 76--76--2018/11/28م

غير تنفيذي/	6سعوديعضود. وليد جميل قطان**
مستقل

0٬015%229--229--2018/11/28م

غير تنفيذي/46سعوديعضو رائد محمد عبد كاتي
مستقل

0٬005%76--76--2018/11/28م

نواف بن عبد اهلل بن 
تركي ال سعود*

غير تنفيذي/غير 56سعوديعضو 
مستقل

0٬005%76--76--2018/11/28م

5	0٬0%		5--		5اإلجمالي
المصدر: الشركة.

* بالنسبة لعضو المجلس سمو األمير/نواف بن عبداهلل بن تركي آل سعود فإن شقيقه سمو األمير/مشعل بن عبد اهلل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود يشغل منصب مدير عام في شركتين تابعتين للمجموعة "الشركة السعودية 
للتبريد" و"شركة أنعام الدولية الزراعية" مما قد ينفي عنهم صفة العضو المستقل.

** يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة ابتداءاً من 2012/11/28م.

الشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة الحوكمة حيث تبين أن عدد أعضاء المجلس ال يقل عن )	( ثالثة وال يزيد على )11( أحد عشر عضو. 

وفق المادة )16( من الئحة الحوكمة ينبغي أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيي ن وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين  	
عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس )أيهما أكثر(. باستثناء، العضو المنتدب )المهندس/حسان اليماني(، إن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة 
هم من غير التنفيذيين؛ وثالثة أعضاء تعتبرهم الشركة مستقلين وهم: الدكتور/وليد جميل قطان واألستاذ/محمد عبدالرحمن صالح عطار واألستاذ/
رائد عبداهلل كاتي. وبالنسبة لسمو األمير/نواف بن عبداهلل بن تركي آل سعود فإن شقيقه سمو األمير/مشعل بن عبد اهلل بن تركي بن عبد العزيز 

آل سعود يشغل منصب مدير عام في شركتين تابعتين للمجموعة فهو سيعتبر بالتالي عضو غير مستقل.

--



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر 2---11

وفقاً للمادة )21( من النظام األساسي للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز أن يعين عضواً منتدباً وال يجوز الجمع  	
بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أميناً لسر المجلس. 

الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة لناحية التعيين االلزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس اإلدارة على التعيين في هذه المناصب  	
وفقاً للتالي: 

تاريخ قرارات تعيين )رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، أمين السر( (: 3-11الجدول )

تاريخ قرار ات تعيين رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، أمين السر 

اسم الشخص المعينتاريخ قرار المجلس او الجمعية بالتعيينالمنصب
محمد عبد الرحمن صالح عطار0	/1440/04هـ )الموافق 2019/01/06م( محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )262(رئيس المجلس

م/حسان سعد فرحان اليماني*20/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/28م( محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )261(نائب الرئيس 

صالح عمر محمد الخير20/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/28م( محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )261(أمين السر
المصدر: القرارات اإلدارية التي اطلع عليها المستشار القانوني.

* يشغل منصب الرئيس التنفيذي بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )196( 1/01/16	14هـ )الموافق 	2009/12/2م( وقد وافق مجلس اإلدارة باجتماعه رقم )270( بتاريخ 1441/06/25هـ.

تبدأ من 2020/01/01م مع  التنفيذ لمدة خمس سنوات  الرئيس  والمكافآت، على تجديد عقد  الترشيحات  )الموافق 2020/02/19م( وبناء على توصية لجنة 
الموافقة على ان يشمل العقد فترة ادارته للشركة عن العام 2019م.

تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في المادة )19( من النظام األساسي كما تم تفصيل صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين  	
السر في المادة )21( من النظام األساسي. ويتولى أمين سر المجلس المهام والصالحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة. 

مكافآت المجلس 3---11

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة لعام 2018م والذي تمت الموافقة  	
عليه من قبل الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م( على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا؛ كما تضمن التقرير المذكور على بيان ما قبضه 
أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ويشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس 

وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو منذ تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
نصت المادة )20( من النظام األساسي على ان تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة )46( من  	

النظام األساسي للشركة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه بحيث يجوز، في حال حققت الشركة أرباح، تخصيص نسبة ال تزيد عن 
)10%( لمكافاة مجلس اإلدارة بشرط اال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )500.000 ريال( 

خمسمائة ألف ريال، وعلى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل.
وقد بلغت قيمة نفقات أعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في 1	/2018/12م مبلغ وقدره )114.000( مائة وأربعة عشر ألف ريال ومبلغ )000.	15(  	

مائة وثالثة وخمسون ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 1	/2019/12م.

اجتماعات المجلس 4---11

وفق المادة )22( الثانية والعشرين من النظام األساسي، يجتمع مجلس االدارة )4( أربع مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة  	
خطية ويجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد او الفاكس او االيميل وذلك قبل التاريخ المحدد لالجتماع بأسبوع على األقل ويجب على رئيس المجلس 

ان يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
وفق تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 1	/2018/12م فقد حقق المجلس الحد األدنى من اجتماعاته خالل العام حيث بلغ عدد اجتماعات  	

المجلس )6( اجتماعات وخالل العام 2019م عقد المجلس عدد )7( اجتماعات.

لجان المجلس  5---11
لدى مجلس اإلدارة لجنتين تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:

لجنة المراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من )	( ثالثة أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة )العادية( المنعقدة بتاريخ 14/	1440/0هـ  	
)الموافق 2018/11/22م( وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 2021/11/27م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

األستاذ/محمد عبد الرحمن صالح عطار )رئيس اللجنة(.- 1
الدكتور/وليد جميل محمد علي قطان )عضو(.- 2
األستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي )عضو(.- 	

قبل  	 من  قبولها  وتم  المراجعة  لجنة  من  باستقالته  الرحمن صالح عطار  عبد  األستاذ/محمد  المراجعة  لجنة  رئيس  تقدم  بتاريخ 2019/01/06م 
مجلس اإلدارة باجتماعه رقم )262( بتاريخ 0	/1440/04هـ )الموافق 2019/01/06م( وتسري االستقالة من تاريخ 2019/01/06م. وعليه تم تعيين 

--



األستاذ/أحمد طارق عبد الرحمن مراد عضوا في لجنة المراجعة بدال من العضو المستقيل وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/01/06م وحتى نهاية دورة 
المجلس بتاريخ 2021/11/27م.

وعليه، تتشكل لجنة المراجعة الحالية من األعضاء التالية أسمائهم: 	

األستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي - عضو مستقل - )رئيس اللجنة(.- 1
األستاذ/أحمد طارق عبد الرحمن مراد - من خارج المجلس - )عضو(.- 2
الدكتور/وليد جميل محمد علي قطان - عضو مستقل - )عضو(.- 	

بتاريخ 1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م( اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين تعيين األستاذ/احمد طارق عبد الرحمن مراد كعضو  	
في لجنة المراجعة.

تم إقرار الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 14/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/22م(. 	
	  )5( اللجنة  للشركة. وقد عقدت  المالية  السنة  اجتماعات خالل   )4( اجتماعاتها عن  تقل  اال  دورية على  رئيسها بصفة  بدعوة من  اللجنة  تجتمع 

اجتماعات خالل العام 2018م و)5( اجتماعات خالل العام 2019م.

لجنة المكافآت والترشيحات

تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ثالثة )	( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة بموجب القرار  	
رقم )261( المؤر	 في 20/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/28م( وتبدأ دورة اللجنة مع بداية دورة المجلس بتاريخ 2018/11/28م وتنتهي بتاريخ 

2021/11/27م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

الدكتور/وليد جميل محمد علي قطان )رئيساً(.- 1
سمو األمير نواف بن عبد اهلل بن تركي آل سعود )عضو(.- 2
األستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي )عضو(.- 	

بتاريخ 1	/2018/12م تقدم سمو األمير/نواف بن عبد اهلل بن تركي آل سعود باستقالته من لجنة المكافآت والترشيحات وتم قبولها من قبل مجلس  	
اإلدارة بتاريخ 0	/1440/04هـ )الموافق 2019/01/06م( على ان تسري من تاريخ قبولها. وقد عين مجلس اإلدارة في نفس االجتماع األستاذ/محمد 
عبد الرحمن صالح عطار عضوا بديل عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ نهاية دورة المجلس في 2021/11/27م، وبناء عليه تم 

إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

الدكتور/وليد جميل محمد علي قطان )رئيساً(.- 1
األستاذ/محمد عبد الرحمن صالح عطار )عضو(.- 2
األستاذ/رائد محمد عبد اهلل كاتي )عضو(.- 	

بتاريخ 9/04/01	14هـ )الموافق 2017/12/19م( تم إقرار الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة العادية.  	
تجتمع اللجنة بصفة دورية كل )6( أشهر على األقل أي بمعدل اجتماعين خالل السنة المالية للشركة وقد عقدت اللجنة اجتماعين )2( خالل العام  	

2018م و )2( اجتماعين خالل العام 2019م.

--



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الموافقات والتراخيص الحكومية التي حصلت عليها الشركة  --11
حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.  	
توضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة: 	

الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة(: 4-11الجدول )

الموافقات والتراخيص التي حصل عليها الشركة

صاحب الغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصالترخيص

مالحظةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

قيد الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة 

1402/09/7هـ	507	00	40
)الموافق 

1982/06/29م(

0	/05/	144هـ
)الموافق 

	2022/01/0م(

وزارة التجارة* 
- مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جدة
شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 
الصناعية

إلتزاماً بأحكام نظام 
السجل التجاري 

استخرجت الشركة 
شهادة عضوية

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

8/06/02	14هـ 9	114
)الموافق 

01/	2017/0م(

	05/0/	144هـ 
)الموافق 

2021/12/07م(

الغرفة التجارية 
الصناعية بمدينة 

جدة

شهادة الزكاة 
والدخل

لتمكين الشركة من 
مراجعة جميع الجهات 

الحكومية وإنهاء 
معامالتها لديها.

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

1441/08/02هـ1110571750
)الموافق 

26/	2020/0م(

1442/09/18هـ
)الموافق 

0	/2021/04م(

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل 

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة القيمة 

المضافة

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

	/8/12	14هـ	0010156610000	
)الموافق 

2017/08/25م(

الهيئة العامة للزكاة تصدر لمرة واحدة
والدخل 

شهادة تقييم كيان 
الشركة

تقييم كيان الشركة 
وفقاً لبرنامج نطاقات 

حيث تشير إلى ان 
الشركة في النطاق 
البالتيني )صغيرة 

فئة ب( 

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

1441/08/02هـ -
)الموافق 

26/	2020/0م(

إدارة الخدمات -
االلكترونية 

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية**

لإلفادة بأن الشركة شهادة سعودة
ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

	1441/11/2هـ16	20002007014
)الموافق 

2020/07/14م(

1442/02/27هـ
)الموافق 

2020/10/14م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية**

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

1441/12/06هـ 926522		
)الموافق 

2020/07/27م(

1442/01/06هـ 
)الموافق 

2020/08/25م(***

المؤسسة العامة 
للتأمينات 

االجتماعية 

فروع الشركة

قيد الشركة في سجل السجل التجاري 
الشركات التجارية.

فرع شركة أنعام 
الدولية القابضة

02/1/		14هـ0220290	40
)الموافق 

2011/12/26م(

02/1/	144هـ
)الموافق 

2021/09/08م(

وزارة التجارة - 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
جدة

قيد الشركة في سجل السجل التجاري 
الشركات التجارية.

فرع شركة 
مجموعة أنعام 

الدولية القابضة

02/1/		14هـ0220292	40
)الموافق 

2011/11/26م(

02/1/	144هـ
)الموافق 

2021/09/08م(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جدة 
شهادات أخرى

-1



الموافقات والتراخيص التي حصل عليها الشركة

صاحب الغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصالترخيص

مالحظةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

شهادة تسجيل 
عالمة تجارية

قيد العالمة التجارية 
الخاصة بالشركة 

لتأمين الحماية 
القانونية لها

شركة مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

01/15/		14هـ8		107	14
)الموافق 

2011/12/10م(

1451/07/28هـ
)الموافق 

2029/12/05م(

الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني.
* تم تعديل مسمى "وزارة التجارة واالستثمار" لتصبح "وزارة التجارة".

** تم تعديل مسمى "وزارة العمل والتنمية االجتماعية" لتصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية".
*** تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أقصى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

الشركات التابعة الجوهرية  --11
لدى الشركة )5( خمس شركات تابعة تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية )ويشار اليها مجتمعة بالمجموعة(، وفيما يلي تفاصيل عن هذه الشركات:

الشركات التابعة 

رأس المال كما في الشركة التابعة
2019/12/31م 

مجموعة 
أنعام الدولية 

القابضة

الشركة 
السعودية 
للتبريد 

المحدودة 

شركة أنعام 
الدولية 
الزراعية 

شركة أنعام 
الدولية 

لالستثمار 

شركة أنعام 
الدولية 
المالية 

شركة أنعام 
الدولية 
الغذائية 

نسبة الملكيةنسبة الملكيةنسبة الملكيةنسبة الملكيةنسبة الملكيةنسبة الملكية
الشركات العاملة

شركة أنعام الدولية 
الغذائية المحدودة

-50%50%---500 ألف ريال سعودي

مشروع الجوف )تم 
تأسيسه كفرع لشركة 

مجموعة أنعام الدولية 
القابضة(

 % 100

الشركات المتوقفة عن 
مزاولة أي نشاط تشغيلي
الشركة السعودية للتبريد 

المحدودة
---10%-90 % 19٬5 مليون ريال سعودي 

شركة أنعام الدولية 
الزراعية المحدودة 

--15%85 % 1 مليون ريال سعودي 

شركة أنعام الدولية 
المالية المحدودة 

--1%99 % 1 مليون ريال سعودي 

شركة أنعام الدولية 
لالستثمار المحدودة 

-1%99 % 1 مليون ريال سعودي 

المصدر: الشركة 

شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة 1---11

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة في العام 2007م كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري "شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة"، ووفقاً لشهادة السجل  	
التجاري تقوم الشركة باألنشطة التالية )البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة، البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، مخازن المواد الغذائية المبردة، 

مخازن المواد الغذائية المجمدة(. 
تأسست الشركة لمدة )99( تسعاً وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 1527/01/24هـ )الموافق  	

	0/	0/	210م(. يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة 
وذلك بقرار من الشركاء. 

يبلغ راس مال الشركة مبلغ قدره )500.000( خمسمائة ألف ريال مقسم إلى )500( خمسمائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف  	
ريال المملوكة من شركة أنعام الدولية المالية بنسبة )50%( وشركة أنعام الدولية لالستثمار بنسبة )50%(، ويدير الشركة مجلس مديرين مكون من 
ثالثة مدراء هم )حسان اليماني ومهند الحربي وإبراهيم العسيري( تم تعيينهم من قبل الشركاء بموجب القرار الصادر بتاريخ 2019/01/20م ولهم 

كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس. 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

تجدر االشارة إلى ان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تملك الشركة بشكل غير مباشر كونها تملك نسبة )99%( في الشركتين وهما الشركاء  	
الوحيدين في شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة )شركة أنعام الدولية المالية وشركة أنعام الدولية لالستثمار(.

التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة
يُبيِّن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة(:

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة((: 5-11الجدول )

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة

صاحب الغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصالترخيص

مالحظةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

قيد الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية

شركة أنعام 
الدولية الغذائية 

المحدودة

1428/01/24هـ0166809	40
)الموافق

2007/02/12م(

01/24/	144هـ
)الموافق

2021/09/01م(

وزارة التجارة* 
- مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جدة
شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 
الصناعية

التزاماً بأحكام نظام 
السجل التجاري 

استخرجت الشركة 
شهادة عضوية

شركة أنعام 
الدولية الغذائية 

المحدودة

8/02/02	14هـ 117882
)الموافق 

2016/11/02م(

01/24/	144هـ 
)الموافق 

2021/09/02م(

الغرفة التجارية 
الصناعية بمدينة 

جدة

شهادة الزكاة 
والدخل

لتمكين الشركة 
من مراجعة جميع 
الجهات الحكومية 
وإنهاء معامالتها 

لديها.

شركة أنعام 
الدولية الغذائية 

المحدودة

1441/08/04هـ1110914845
)الموافق

28/	2020/0م(

1442/09/18هـ
)الموافق

0	/2021/04م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة 
القيمة المضافة

شركة أنعام 
الدولية الغذائية 

المحدودة

	/8/12	14هـ	0009948520000	
)الموافق

2017/08/25م(

الهيئة العامة تصدر لمرة واحدة
للزكاة والدخل

شهادة تقييم كيان 
الشركة

تقييم كيان الشركة 
وفقاً لبرنامج نطاقات 

حيث تشير إلى ان 
الشركة في النطاق

)االخضر متوسط - 
صغيرة فئة ب(

شركة أنعام 
الدولية الغذائية 

المحدودة

1441/08/02هـ
)الموافق

26/	2020/0م(

إدارة الخدمات --
االلكترونية 

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية**

لإلفادة بأن الشركة شهادة سعودة
ملتزمة بنسبة 

التوطين المطلوبة 
منها وفق برنامج 

نطاقات

شركة أنعام 
الدولية الغذائية 

المحدودة

1441/12/05هـ20002007026280
)الموافق

2020/07/26م(

09/	1442/0هـ
)الموافق

2020/10/26م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية**

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

شركة أنعام 
الدولية الغذائية 

المحدودة

1442/01/05هـ4171919	
)الموافق

2020/08/24م(

1442/02/05هـ
)الموافق

2020/09/22م(***

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

ترخيص مزاولة ترخيص بلدية
نشاط تجاري

شركة أنعام 
الدولية الغذائية

02/01/		14هـ9	598	9111	
)الموافق

2011/12/26م(

1442/02/1هـ
الموافق

2020/09/18م

وزارة الشئون 
البلدية والقروية

شهادة تسجيل 
عالمة تجارية

قيد العالمة التجارية 
الخاصة بالشركة 

لتأمين الحماية 
القانونية لها

شركة أنعام 
الدولية الغذائية

01/15/		14هـ57	107	14
)الموافق

2011/12/10م(

1451/07/28هـ
)الموافق

2029/12/05م(

الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني.
*تم تعديل مسمى "وزارة التجارة واالستثمار" لتصبح "وزارة التجارة".

**تم تعديل مسمى "وزارة العمل والتنمية االجتماعية" لتصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية".
*** تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أقصى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 
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شركة أنعام الدولية لالستثمار  2---11

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة في العام 2007م كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري "شركة أنعام الدولية لالستثمار"، ووفقاً لشهادة السجل التجاري  	
للشركة تقوم الشركة بأنشطة )شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وانشطة البيع على الخارطة(، تأسست الشركة لمدة )99( تسعاً وتسعين سنة 

ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 1526/11/29هـ )الموافق 01/09/	210م(. 
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من  	

الشركاء. 
يبلغ راس مال الشركة مبلغ قدره )1.000.000( مليون ريال مقسم إلى )1000( ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال، وهي  	

مملوكة من شركة أنعام الدولية المالية بنسبة )1%( وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بنسبة )99%(. ويدير الشركة مجلس مديرين مكون من 
ثالثة مدراء هم )حسان اليماني ومعتز البستاني ومهند الحربي( تم تعيينهم من قبل الشركاء بموجب القرار الصادر بتاريخ 2019/06/16م ولهم كافة 

الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.

التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بشركة أنعام الدولية لالستثمار:
يُبيِّن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة:

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية لالستثمار( (: 6-11الجدول )

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة أنعام الدولية لالستثمار

نوع 
تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضالترخيص

الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد
مالحظةالمصدرة

السجل 
التجاري

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية

شركة أنعام الدولية 
لالستثمار

1427/11/29هـ5	01657	40
)الموافق 

2006/12/20م(

1442/11/29هـ 
)الموافق 

2021/07/09م(

وزارة التجارة* 
- مكتب السجل 

التجاري 
بجدة

شهادة الزكاة 
والدخل

لتمكين الشركة 
من مراجعة جميع 
الجهات الحكومية 
وإنهاء معامالتها 

لديها

شركة أنعام الدولية 
لالستثمار

1441/08/02هـ 1110567747
)الموافق 

26/	2020/0م(

1442/09/18هـ 
)الموافق 

0	/2021/04م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل 

شهادة تسجيل 
بضريبة 
القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة 
القيمة المضافة

شركة أنعام الدولية 
لالستثمار

24/	9/0	14هـ	0010085980000	
)الموافق 

2017/12/12م(

الهيئة العامة تصدر لمرة واحدة 
للزكاة والدخل 

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني
تم تعديل مسمى "وزارة التجارة واالستثمار" لتصبح "وزارة التجارة".

** تم تعديل مسمى "وزارة العمل والتنمية االجتماعية" لتصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية".

الشركة السعودية للتبريد  3---11

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة في العام 	197م كشركة تضامنية وتم تحويلها في العام 1985م إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري "الشركة  	
السعودية للتبريد"، ووفقاً لشهادة السجل التجاري للشركة تقوم الشركة بأنشطة )تجارة الجملة في المواد الغذائية: البان واجبان ومشتقات الحليب 
بأنواعها  المركزية  المستودعات  واستثمار  واستئجار  وإدارة  تملك  وفواكه،  وحلوى وخضار  وزيوت وسمن صناعي وسكاكر  واسماك وطيور  ولحوم 
في  وتنتهي  التجاري  السجل  في  قيدها  تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ  ميالدية  سنوات  عشر   )10( لمدة  الشركة  تأسست  والجافة(،  والمبردة  المجمدة 

11/07/	144هـ )الموافق 2022/06/06م(. 
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من  	

الشركاء. يبلغ راس مال الشركة مبلغ قدره )19.500.000( تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف ريال مقسم إلى )19500( حصة متساوية القيمة، قيمة 
كل حصة )1000( ألف ريال، وهي مملوكة من شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بنسبة )90%( وشركة أنعام الدولية الزراعية بنسبة )10%(. ويدير 

الشركة مدير عام )سمو األمير/مشعل بن عبد اهلل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود( وله كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بالشركة السعودية للتبريد
يُبيِّن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة:

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )الشركة السعودية للتبريد( (: 7-11الجدول )

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة السعودية للتبريد

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصالترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

السجل 
التجاري

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية

الشركة السعودية 
للتبريد

11/8/	9	1هـ )الموافق0007971	40
	12/0/	197م(

0	/1442/05هـ 
)الموافق 

2021/01/14م(

وزارة التجارة* 
- مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جدة
شهادة الزكاة 

والدخل
لتمكين الشركة 

من مراجعة جميع 
الجهات الحكومية 
وإنهاء معامالتها 

لديها

الشركة السعودية 
للتبريد 

	1441/08/0هـ )الموافق 1110802481
27/	2020/0م(

1442/09/18هـ 
)الموافق 

0	/2021/04م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل 

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة 
القيمة المضافة

الشركة السعودية 
للتبريد

25/	9/0	14هـ )الموافق	0029141510000	
	2017/12/1م(

الهيئة العامة تصدر لمرة واحدة 
للزكاة والدخل 

شهادة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

الشركة السعودية 
للتبريد

1442/01/19هـ )الموافق 952	5	4	
2020/09/07م(

1442/02/19هـ 
)الموافق 

2020/10/07م(***

المؤسسة العامة 
للتأمينات 

االجتماعية 

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني.
*تم تعديل مسمى "وزارة التجارة واالستثمار" لتصبح "وزارة التجارة".

**تم تعديل مسمى "وزارة العمل والتنمية االجتماعية" لتصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية".
***تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أقصى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

شركة أنعام الدولية المالية  4---11

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة في العام 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري "شركة أنعام الدولية المالية"، ووفقاً لشهادة السجل التجاري  	
للشركة تقوم الشركة بأنشطة )البيع بالجملة ألجهزة ولوازم الكيماويات والمختبرات، تجارة التجزئة في السلع الشخصية في األسواق الكبيرة، شراء 
وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وانشطة البيع على الخارطة(، تأسست الشركة لمدة )99( تسعاً وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها 

في السجل التجاري وتنتهي في 1526/11/29هـ )الموافق 01/09/	210م(. 
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من  	

الشركاء. ويبلغ راس مال الشركة مبلغ قدره )1.000.000( مليون ريال مقسم إلى )1000( ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف 
ريال، وهي مملوكة من شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بنسبة )99%( وشركة أنعام الدولية لالستثمار بنسبة )1%(. ويدير الشركة مجلس مديرين 
مكون من ثالثة مدراء هم )حسان اليماني ومعتز البستاني ومهند الحربي( تم تعيينهم من قبل الشركاء بموجب القرار الصادر بتاريخ 2019/06/16م 

ولهم كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.

التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بشركة أنعام الدولية المالية:
يُبيِّن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة:

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية المالية( (: 8-11الجدول )

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة أنعام الدولية المالية

صاحب الغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصالترخيص

الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد
مالحظةالمصدرة

قيد الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية

شركة أنعام 
الدولية المالية

1427/11/29هـ 		01657	40
)الموافق 

2006/12/20م(

1442/11/29هـ 
)الموافق

2021/07/09م(

وزارة التجارة* 
-مكتب السجل 

التجاري 

شهادة الزكاة 
والدخل

لتمكين الشركة من 
مراجعة جميع الجهات 

الحكومية وإنهاء 
معامالتها لديها

شركة أنعام 
الدولية المالية

1441/08/02هـ 1110591784
)الموافق 

26/	2020/0م(

1442/09/18هـ 
)الموافق 

0	/2021/04م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل 
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التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة أنعام الدولية المالية

صاحب الغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصالترخيص

الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد
مالحظةالمصدرة

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة القيمة 

المضافة

شركة أنعام 
الدولية المالية

9/04/15	14هـ 	0070641550000	
)الموافق 

2018/01/02م(

الهيئة العامة تصدر لمرة واحدة
للزكاة والدخل 

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني.
* تم تعديل مسمى "وزارة التجارة واالستثمار" لتصبح "وزارة التجارة".

شركة أنعام الدولية الزراعية  5---11

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة في العام 1982م كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري "شركة أنعام الدولية الزراعية"، ووفقاً لشهادة السجل التجاري  	
للشركة تقوم الشركة بأنشطة )تجارة الجملة في المحاصيل الزراعية: حنطة - حبوب - ارز ذرة دخن - تمور سكر - خضار وفواكه(، تأسست الشركة 

لمدة )10( عشر سنوات ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 1442/10/17هـ )الموافق 2021/05/29م(. 
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من  	

الشركاء. يبلغ راس مال الشركة مبلغ قدره )200.000( مائتين ألف ريال مقسم إلى )2000( الفين حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )100( 
مائة ريال، وهي مملوكة من شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بنسبة )85%( وشركة أنعام الدولية لالستثمار بنسبة )15%(. ويدير الشركة مدير 
عام )سمو األمير/مشعل بن عبد اهلل تركي عبد العزيز آل سعود( - وهو أ	 لعضو مجلس اإلدارة سمو األمير نواف بن عبداهلل تركي عبدالعزيز آل 

سعود - وله كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.

التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بشركة أنعام الدولية الزراعية:
يُبيِّن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة:

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الزراعية( (: 9-11الجدول )

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة أنعام الدولية الزراعية

صاحب الغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/رقم الترخيصالترخيص

مالحظةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

قيد الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية

شركة أنعام 
الدولية 
الزراعية

1402/10/18هـ 5281	00	40
)الموافق 

1982/08/08م(

1442/05/29هـ 
)الموافق 

	2021/01/1م(

وزارة التجارة* 
- مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جدة
شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 
الصناعية

التزاماً بأحكام نظام 
السجل التجاري 

استخرجت الشركة 
شهادة عضوية 

شركة أنعام 
الدولية 
الزراعية

8/06/09	14هـ 2777	
)الموافق 

08/	2017/0م(

1442/06/01هـ 
)الموافق 

2021/01/14م(

الغرفة التجارية 
الصناعية بمدينة 

جدة

شهادة الزكاة 
والدخل

لتمكين الشركة من 
مراجعة جميع الجهات 

الحكومية وإنهاء 
معامالتها لديها

شركة أنعام 
الدولية 
الزراعية

	1441/08/0هـ 1110802489
)الموافق 

27/	2020/0م(

1442/09/18هـ 
)الموافق 

0	/2021/04م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل 

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة القيمة 

المضافة

شركة أنعام 
الدولية 
الزراعية

	9/05/1	14هـ 	0029142550000	
)الموافق 

0	/2018/01م(

الهيئة العامة تصدر لمرة واحدة
للزكاة والدخل 

قائمة فروع 
المكلف:

- فرع شركة 
أنعام الدولية 

الزراعية
المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني.

* تم تعديل مسمى "وزارة التجارة واالستثمار" لتصبح "وزارة التجارة".

باإلضافة إلى اإلقرارات المشار لها في الفقرة 11-15 من هذا القسم، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة وشركاتها التابعة قد استخرجت كافة  	
التراخيص والموافقات والشهادات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك؛ وليس لديها وشركاتها التابعة أية فروع خارج السعودية وال تملك 

الشركة وشركاتها التابعة أية أسهم أو حصص في شركات أخرى )سواء داخل السعودية أو بالخارج( باستثناء ما تم ذكره أعاله. 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

التابعة   --11 وشركاتها  الشركة  على  الحكومية  الجهات  تفرضها  التي  المستمرة  االلتزامات 
بصفتها "صاحب الترخيص" 

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة وشركاتها التابعة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة  1---11

رقم  	 شهادة  بموجب  الرئيسي  المقر  حيث  جدة  مدينة  في  التجاري  السجل  إدارة  لدى  التسجيل  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة 
)	507	00	40( وتاريخ 1402/09/07هـ )الموافق 1982/06/29م( والتي تنتهي صالحيتها في 0	/05/	144هـ )الموافق 	2022/01/0م(. 

الشركة ملتزمة بأحكام نظام الشركات المتعلقة بعمل الشركات القابضة في المملكة فهي تملك أكثر من نصف رأس مال الشركات )سواء أكانت شركة  	
مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة( كما أنها تسيطر على إدارة تلك الشركات حيث يتم إدارتها من قبل مجلس مديرين يتكون من رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي وعضو اخر من مجلس اإلدارة باستثناء شركتين تابعتين وهما )الشركة السعودية للتبريد وشركة أنعام الدولية الزراعية( 

ويتم إدارتهما من قبل مدير عام )سمو األمير/مشعل بن عبد اهلل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود(.
بتاريخ 2016/11/09م تم تحديث النظام األساسي تماشياً مع نظام الشركات الجديد. وتم اعتماد النسخة الحالية من النظام األساسي من قبل  	

إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ 1441/06/18هـ )الموافق 2020/02/12م( وقد تم نشرها في الموقع االلكتروني للسوق )تداول( وذلك 
بتاريخ  العادية(  )غير  العامة  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  وموافقة  األساسي  النظام  مسودة  على  التجارة  وزارة  من  مسبقة  موافقة  أخذ  بعد 
1441/05/05هـ )الموافق 1	/2019/12م(. لم تلتزم الشركة بالتعديالت الجديدة التي أدخلت على نظام الشركات بموجب المرسوم الملكي رقم 
)م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م( لناحية المدة الزمنية المطلوبة لنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وايداع الوثائق المالية 
)المادتين 0	 و45 من النظام األساسي( وتعديل المدد الزمنية لتصبح قبل )21( يوم بدالً من )10( ايام من الموعد المحدد النعقاد الجمعية وإضافة 

إمكانية توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة. 
لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم )8		107	14( تحت الفئة )29( وهي إحدى فئات العالمات  	

التجارية والتي تندرج تحتها منتجات )اللحوم والدواجن(؛ وبالنسبة للشركات التابعة، يوجد لدى شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة عالمة تجارية 
تم تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم )57	107	14( تحت الفئة )29( وهي إحدى فئات العالمات التجارية والتي تندرج تحتها 
منتجات )اللحوم والدواجن(، وسيمكن ذلك الشركة وشركتها التابعة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها 
الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية. وبالنسبة للشركات التابعة األخرى 

لم يتم تسجيل أية ماركة أو عالمة أو اسم تجاري كعالمة تجارية حتى تاريخ نشر هذه النشرة.
كما ان الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة للمقر الرئيسي بموجب الشهادة رقم  	

)9	114( وتاريخ 8/06/02	14هـ )الموافق 01/	2017/0م( وتنتهي صالحيتها في 	05/0/	144هـ )الموافق 2021/12/07م( ولفروعها. 
التزمت الشركات التابعة بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى غرفة التجارة والصناعة وذلك وفقاً للتالي:  	

شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة: مسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة بموجب شهادة رقم )0166809	40( وتاريخ 1428/01/24هـ - 1
)الموافق 2007/02/12م( والتي تنتهي صالحيتها في 01/24/	144هـ )الموافق 2021/09/01م(. كما ان الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري 
لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة بموجب الشهادة رقم )117882( وتاريخ 8/02/02	14هـ )الموافق 2016/11/02م( 

وتنتهي صالحيتها في 01/24/	144هـ )الموافق 2021/09/02م(.
شركة أنعام الدولية الزراعية: مسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة بموجب شهادة رقم )5281	00	40( وتاريخ 1402/10/18هـ )الموافق - 2

1982/08/08م( والتي تنتهي صالحيتها في 1442/05/29هـ )الموافق 	2021/01/1م(. كما ان الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية 
استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة بموجب الشهادة رقم )777	2( وتاريخ 8/06/09	14هـ )الموافق 08/	2017/0م( وتنتهي 

صالحيتها في 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.
1427/11/29هـ - 	 وتاريخ   )40	01657	5( رقم  شهادة  بموجب  جدة  مدينة  في  التجاري  السجل  في  مسجلة  لالستثمار:  الدولية  أنعام  شركة 

)الموافق 2006/12/20م( والتي تنتهي صالحيتها في 1442/11/29هـ )الموافق 2021/07/09م(. كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري 
لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة بموجب الشهادة رقم )814	11( بناريخ 1428/01/01هـ )الموافق 2007/01/20م( 

وتنتهي صالحيتها في 1442/11/29هـ )الموافق 2021/07/09م( 
شركة أنعام الدولية المالية: مسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة بموجب شهادة رقم )		01657	40( وتاريخ 1427/11/29هـ )الموافق - 4

2006/12/20م( والتي تنتهي صالحيتها في 1442/11/29هـ )الموافق 2021/07/09م(. كما ان الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية 
استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة بموجب الشهادة رقم )815	11( بتاريخ 1428/01/01هـ )الموافق 2007/01/20م( وتنتهي صالحيتها 

في 1442/11/29هـ )الموافق 2021/07/09م(. 
الشركة السعودية للتبريد: مسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة بموجب شهادة رقم )0007971	40( وتاريخ 11/08/	9	1هـ )الموافق - 5

	12/0/	197م( والتي تنهي صالحيتها في 0	/1442/05هـ )الموافق 2021/01/14م(. كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية 
استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة بموجب الشهادة رقم )	154( بتاريخ 1401/01/25هـ )الموافق 	1980/12/0م( وتنهي صالحيتها 

في 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/15م(. 

باستثناء )شركة أنعام الدولية الزراعية والشركة السعودية للتبريد(، تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركات التابعة نسبة 50% من رأس مالها وكانت تخضع ألحكام 
المادة 181 من نظام الشركات التي تلزم اتخاذ إجراءات استثنائية عند تجاوز الخسائر المتراكمة للشركات التابعة نسبة 50% وكما بتاريخ 0	/2020/06م ال يوجد 

شركات تابعة تخضع ألحكام المادة 181 من نظام الشركات. 

--



ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات التابعة بنظام الشركات على النحو التالي: 	

نبذة عن الشركات التابعة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال واإلجراءات المتخذة من قبلها(: 10-11الجدول )

نبذة عن الشركات التابعة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال واإلجراءات المتخذة من قبلها 

اإلجراءات المتخذة من قبل الشركةالخسائر المتراكمةالشركة التابعة
شركة أنعام الدولية 
الغذائية المحدودة

كما في 1	/2019/12م تم اطفاء الخسائر 
المتراكمة، على حساب الشركة القابضة وال 

توجد خسائر متراكمة حاليا. 

قامت الشركة القابضة بتخفيض رأس المال بتاريخ 1	/2019/12م إلطفاء الخسائر المتراكمة 
للشركة القابضة وشركاتها التابعة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية. كما قدمت الشركة قرار 

الدعم واالستمرارية الصادر عن الشركاء وتم تقديم نسخة عنه إلى وزارة التجارة. 
شركة أنعام الدولية 

لالستثمار
كما في 1	/2019/12م تم اطفاء الخسائر 

المتراكمة، على حساب الشركة القابضة وال 
توجد خسائر متراكمة حاليا.

قامت الشركة القابضة بتخفيض رأس المال بتاريخ 1	/2019/12م إلطفاء الخسائر المتراكمة 
للشركة القابضة وشركاتها التابعة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية. كما قدمت الشركة قرار 

الدعم واالستمرارية الصادر عن الشركاء وتم تقديم نسخة عنه إلى وزارة التجارة.
شركة أنعام الدولية 

المالية
كما في 1	/2019/12م تم اطفاء الخسائر 

المتراكمة، على حساب الشركة القابضة وال 
توجد خسائر متراكمة حاليا.

قامت الشركة القابضة بتخفيض رأس المال بتاريخ 1	/2019/12م بالخسائر المتراكمة للشركة 
القابضة وشركاتها التابعة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية. كما قدمت الشركة قرار الدعم 

واالستمرارية الصادر عن الشركاء وتم تقديم نسخة عنه إلى وزارة التجارة.
المصدر: الشركة

بتاريخ 2019/11/25م تم اعالم الشركاء في الشركات التابعة بتجاوز الخسائر المتراكمة 50% وذلك من قبل مراجع الحسابات.  	
فيما يخص عن الفترات المالية السابقة خالل 2017م-2018م، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركات التابعة 50% من رأس المال وحيث قامت  	

الشركة بأتباع اإلجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات والتي يتوجب تطبيقها متى بلغت الخسائر المتراكمة 50% من رأس مال 
الشركة. كما قدمت الشركة لوزارة التجارة قرار الدعم واالستمرارية الصادر عن الشركاء. 

قامت المجموعة بتحديث عقود تأسيسها تماشياً مع نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ  	
7/1/28	14هـ )الموافق 2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 7/07/25	14هـ )الموافق 2016/5/2م( والمعدل بالمرسوم الملكي 
رقم )م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م(. بإستثناء الشركة السعودية للتبريد والتي جاري العمل عن تحديث عقد تأسيسها. 

باستثناء ما تم ذكره في قسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

االلتزمات المستمرة حسب وزارة النقل 2---11
لدى شركة أنعام الدولية الغذائية عقود خدمات نقل للبضائع براً )المجمدات والمبردات( بواسطة الشاحنات المملوكة لها، والشركة ملتزمة باللوائح المنظمة لنشاط 
نقل البضائع على الطرق البرية الصادر بقرار معالي وزير النقل رقم )1-41-221( وتاريخ 1441/05/07هـ، فقد حصلت الشركة على بطاقات تشغيل صادرة من 

هيئة النقل العام لكل مركبة بناء على الجدول التالي:

تفاصيل المعلومات األساسية في بطاقة الشتغيل 

تاريخ انتهاء البطاقةتاريخ اصدار البطاقةنوع النشاطرقم بطاقة التشغيلاسم المنشأة
	1/1/	144هـ	1442/1/1هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*718581	704شركة أنعام الدولية الغذائية 1
1442/6/22هـ1441/6/22هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*7018894	87مجموعة أنعام الدولية القابضة2
1442/6/19هـ1441/6/19هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*6986554884مجموعة أنعام الدولية القابضة	
1442/6/18هـ1441/6/18هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*9456958477مجموعة أنعام الدولية القابضة4
1442/6/11هـ1441/6/11هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*2981	02021107020شركة أنعام الدولية الغذائية 5
1442/6/19هـ1441/6/19هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*2122040492شركة أنعام الدولية الغذائية 6
1442/6/19هـ1441/6/19هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*6771901	25شركة أنعام الدولية الغذائية7
1442/6/19هـ1441/6/9هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*	699188605شركة أنعام الدولية الغذائية8
1442/8/17هـ9/9/1	14هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*0202110702189684شركة أنعام الدولية الغذائية 9
1442/8/17هـ9/9/1	14هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*	020211070218968شركة أنعام الدولية الغذائية10
1442/8/17هـ9/9/1	14هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*0202110702189682شركة أنعام الدولية الغذائية11
1442/6/29هـ1441/6/29هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*1422805		8شركة أنعام الدولية الغذائية 12
1442/6/26هـ1441/6/26هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*5644	64962شركة أنعام الدولية الغذائية	1
1442/6/22هـ1441/6/22هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*8	702920	1شركة أنعام الدولية الغذائية14
1442/7/14هـ	1441/7/1هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*95	46	4958شركة أنعام الدولية الغذائية15
	1442/10/1هـ1441/10/12هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*5	02021107021185شركة أنعام الدولية الغذائية16
	/1442/12هـ1441/12/2هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*9	02021107021176شركة أنعام الدولية الغذائية 17
1442/4/19هـ1441/4/19هـمركبة نقل تعمل بدون أجر*072788	828شركة أنعام الدولية الغذائية18

المصدر: الشركة.
* مركبة نقل تعمل بدون أجر: يجب على الشخص الذي يعمل في نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الخاصة، الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص دون أجر لكل مركبة نقل. أي أن المركبة تعمل لصالح الشركة دون تأجيرها للغير.

--



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل  3---11

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء السنة  	
المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز 
)001015661	( وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم )1110571750( وتاريخ 1441/08/02هـ )الموافق 26/	2020/0م( وهي 

صالحة حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 0	/2021/04م(.
الضريبي  	 الرقم  تحت  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  مسجلة  وهي  التنفيذية  والئحته  المضافة  القيمة  ضريبة  بنظام  ملتزمة  الشركة 

)	0010156610000	( بموجب شهادة صدرت بتاريخ 	8/12/0	14هـ )الموافق 2017/08/25م(.
الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة( ملتزمة بنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي مسجلة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي  	

المميز )000994852	( وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم )1110914845( وتاريخ 1441/08/04هـ )الموافق 28/	2020/0م( 
وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 0	/2021/04م(. وفق تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019م، 
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من 1995م - 2017م على أساس القوائم المالية الموحدة وتم الحصول على شهادة مقيدة. كما قدمت 
إقرارها عن العام 2018م وحصلت على شهادة مقيدة صالحة حتى 0	/2021/04م. وبتاريخ 2018/02/25م استلمت الشركة خطاب يتضمن المطالبة 
بسداد فروقات زكوية بمبلغ )106.927.278( ريال لألعوام 1995م - 2011م. تم تكوين مخصص من قبل الشركة بمبلغ )88.552.906( ريال خالل 
عام 2019م إضافة إلى المبلغ المخصص سابقاً والمبين في القوائم المالية عن عام 2018م والبالغ )72	.74	.18( ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه 
وفق القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019م مبلغ )106.927.278( ريال. هذا وقد قدمت الشركة اعتراض على الربط الزكوي 
النهائي عن السنوات السابقة بتاريخ 2020/01/09م واليزال االعتراض قيد المراجعة من الهيئة العامة للزكاة والدخل كما بتاريخ نشر هذه النشرة. 

لم يتم إصدار ربط زكوي نهائي لألعوام من 2012م إلى 2018م مما قد ينتج عنه مطالبة بفروقات زكوية إضافية. 
الضريبي  	 الرقم  تحت  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  مسجلة  وهي  التنفيذية  والئحته  المضافة  القيمة  ضريبة  بنظام  ملتزمة  الشركة 

)	0009948520000	( بموجب شهادة صدرت بتاريخ 	8/12/0	14هـ )الموافق 2017/08/25م(.
الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية لالستثمار( ملتزمة بنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي مسجلة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز  	

26/	2020/0مم(  )الموافق  1441/08/02هـ  وتاريخ   )1110567747( بالرقم  2019م  عام  حتى  زكاة  على شهادة  وقد حصلت   )	001008598	(
وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 0	/2021/04م( كما ان الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي 
مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي )	0010085980000	( بموجب شهادة صدرت بتاريخ 24/	9/0	14هـ )الموافق 

2017/12/12م(.
الشركة التابعة )الشركة السعودية للتبريد( وفرعها ملتزمة بنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي مسجلة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي  	

المميز )002914151	( وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم )1110802481( وتاريخ 	1441/08/0هـ )الموافق 27/	2020/0م( 
وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 0	/2021/04م( كما ان الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي 
مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي )	0029141510000	( بموجب شهادة صدرت بتاريخ 25/	9/0	14هـ )الموافق 

	2017/12/1م(. 
الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية المالية( ملتزمة بنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي مسجلة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز  	

)007064155	( وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم )1110591784( وتاريخ 1441/08/02هـ )الموافق 26/	2020/0م( وهي 
وهي  التنفيذية  والئحته  المضافة  القيمة  ضريبة  بنظام  ملتزمة  الشركة  ان  كما  0	/2021/04م(  )الموافق  1442/09/18هـ  تاريخ  حتى  صالحة 
مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي )	0070641550000	( بموجب شهادة صدرت بتاريخ 9/04/15	14هـ )الموافق 

2018/01/02م(. 
الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الزراعية( وفرعها ملتزمة بنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي مسجلة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي  	

المميز )002914255	( وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم )1110802489( وتاريخ 	1441/08/0هـ )الموافق 27/	2020/0م( 
وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 0	/2021/04م( كما ان الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي 
مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي )	0029142550000	( بموجب شهادة صدرت بتاريخ 	9/05/1	14هـ )الموافق 

0	/2018/01م(. 

باستثناء ما تم ذكره في قسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بأنظمة الضريبة 
والدخل واللوائح التنفيذية والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  4---11

تم فتح ملف لدى الوزارة )مكتب العمل( بالرقم الموحد )9-29		1( وفقاً لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة  	
تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/01/05هـ )الموافق 2020/08/24م( لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )	19٬2%( وهي مصنفة ضمن خدمات الزراعية وصيد االسماك والطيور وتقع 

في النطاق البالتيني صغيرة فئة )ب(.

--



يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة كما في 2020/08/24م: 	

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين (: 11-11الجدول )

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين 

المجموع اعداد الموظفين غير السعوديين اعداد الموظفين السعوديين المرجع الجهة
25 2	 2 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية
25 21 4 شهادة نطاقات نطاقات
22 22 ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات - مقيم
25 -- - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي تم االطالع عليها من قبل المستشار القانوني.
* الشركة ملتزمة باألنظمة ذات الصلة بالموظفين والعمال لديها ال سيما نظام العمل ونظام االقامة ونظام التأمينات االجتماعية حيث تتطابق اعداد العمالة المسجلة في الجوازات ومكتب العمل باستثناء فرق بسيط )موظف واحد( 

بين اعداد الموظفين )الغير سعوديين( المسجلين في الجوازات ومكتب العمل وأولئك المسجلين في التأمينات ويعود السبب في ذلك إلى أن الموظف ابن مواطنه وهو على كفالة والدته وتنطبق عليه الشروط.
* يوجد تباين بأعداد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات االجتماعية وغير مسجلين في نطاقات عدد )2( موظفين، ويرجع ذلك لكونهم من مستفيدي نظام )ساند( نظام التعطل عن العمل بعد جائحة كورونا. 

لدى الشركة أيضاً رقم استقدام -700 )	701147506( وفق ما هو مبين في السجل التجاري.  	
)الموافق  	 7/02/11	14هـ  وتاريخ   )452( الصادر  برقم  العمل  مكتب  قبل  من  معتمدة   )HR Manual( داخلية  عمل  تنظيم  الئحة  الشركة  لدى 

	2015/11/2م(. 

بالنسبة للشركات التابعة:

شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )9-114046( وفقاً  	
لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/01/05هـ )الموافق 2020/08/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة 
منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )19.15%( وهي مصنفة ضمن خدمات تجارة الجملة والتجزئة )المواد - األغذية - األثاث والسلع الزراعية( وتقع 

في النطاق االخضر - صغير فئة )ب(. لدى الشركة أيضاً رقم استقدام -700 )7001559926( وفق ما هو مبين في السجل التجاري. 
يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة وفرعها كما في 2020/08/24م: 	

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين بشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة (: 12-11الجدول )

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين بشركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة

المجموع اعداد الموظفين غير السعوديين اعداد الموظفين السعوديين المرجع الجهة
42 	8 4 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية
47 	8 9 شهادة نطاقات نطاقات
	8 	8 ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات - مقيم
42 - - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني.
* الشركة ملتزمة باألنظمة ذات الصلة بالموظفين والعمال لديها ال سيما نظام العمل ونظام االقامة ونظام التأمينات االجتماعية حيث تتطابق اعداد العمالة المسجلة في الجوازات ومكتب العمل باستثناء فرق بسيط )موظف واحد( 

بين اعداد الموظفين )الغير سعوديين( المسجلين في الجوازات ومكتب العمل وأولئك المسجلين في التأمينات ويعود السبب في ذلك إلى أن الموظف ابن مواطنة.
* يوجد تباين بأعداد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات االجتماعية وغير مسجلين في نطاقات )5( موظفين، ويرجع ذلك لكونهم من مستفيدي نظام )ساند( نظام التعطل عن العمل بعد جائحة كورونا. 

الشركة السعودية للتبريد: كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لدى الشركة موظف واحد غير سعودي في الشركة كما في 2020/09/07م. 	
لم يتم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( لكل من شركة أنعام الدولية لالستثمار وشركة أنعام الدولية المالية  	

وشركة أنعام الدولية الزراعية حيث لم يتم توظيف أي عامل في هذه الشركات. 

باستثناء ما تم ذكره في قسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بنظام العمل والالئحة 
التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 5---11

تم فتح ملفات للشركة وشركاتها التابعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفقاً للتالي: 	

الشركة القابضة المركز الرئيسي بجدة: رقم االشتراك )100006146(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين - 1
وتاريخ   )	4169772( رقم  االجتماعية  التأمينات  لشهادة  وفقاً  وذلك  المهنية  األخطار  بفرع  االشتراك  السعوديين  لغير  وبالنسبة  السعوديين 

1442/01/05هـ )الموافق 2020/08/24م( والتي تنتهي بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(. 
شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة: رقم االشتراك )502994255(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين - 2

وتاريخ   )	4171919( رقم  االجتماعية  التأمينات  لشهادة  وفقاً  وذلك  المهنية  األخطار  بفرع  االشتراك  السعوديين  لغير  وبالنسبة  السعوديين 
1442/01/05هـ )الموافق 2020/08/24م( والتي تنتهي بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(. 

--



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

السعوديين - 	 للمشتركين  المهنية  واألخطار  المعاشات  فرعي  في  مشتركة  الشركة   .)11011	609( االشتراك  رقم  للتبريد:  السعودية  الشركة 
وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك وفقاً لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )952	5	4	( وتاريخ 1442/01/19هـ 

)الموافق 2020/09/07م( والتي تنتهي بتاريخ 1442/02/19هـ )الموافق 2020/10/07م(.

لم يتم تسجيل الشركات التابعة في التأمينات االجتماعية وهي شركة أنعام الدولية لالستثمار وشركة أنعام الدولية المالية وشركة أنعام الدولية  	
الزراعية حيث لم يتم توظيف أي عامل في هذه الشركات. 

تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أقصى( وهي  	
قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 

بلغت قيمة االشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن عام 2018م مبلغا وقدره )0	451.2( ريال. بينما بلغت قيمة االشتراكات  	
المسددة عن الشركة وشركاتها التابعة خالل العام 2019م مبلغ )8	25.5	( ريال سعودي.

نظام التعطل عن العمل )ساند(:  	

التزمت الشركة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفقاًً للمرسوم الملكي رقم )م/18( بتاريخ 12/	5/0	14هـ )الموافق 2014/01/14م( والقاضي بالموافقة 
على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "نظام ساند". ووفقاً لألمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات 
فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل )ساند(، ووفقاً لألمر الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثالثة أشهر إضافية على أن تكون 
نسبة الدعم بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين في المنشآت األكثر تضرراً من الجائحة و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت األقل تضرراً 
لتحقيق االستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، فقد قدمت كل من الشركة "مجموعة أنعام الدولية القابضة" والشركة التابعة "شركة أنعام 

الدولية الغذائية المحدودة" على اول طلب للدعم بتاريخ 2020/04/09م وقد حصلت على الدعم بنسبة 50% من العاملين السعوديين في كل من الشركتين. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )"وزارة البلديات"( ----11

الفقرة الفرعية )11-10-2( من هذا القسم. يجب  	 لدى الشركة مكاتب وعقارات مملوكة منها تمارس من خاللها انشطتها وفق ما هو مبين في 
استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والمنشآت التجارية حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية تتطلب الوثائق التالية: 
صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األساسي( وصورة من عقد اإليجار او صك الملكية وصورة من فسح البناء للمبنى أو المحل 
التجاري والمستودع وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة 

التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.
باستثناء شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة، لم تستخرج الشركة وشركاتها التابعة رخصة بلدية وتصريح السالمة الالزمة لفتح مكاتبها ومنشاتها  	

الغذائية ومستودعاتها وثالجاتها، وهي غير ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني حتى تاريخ نشر هذه النشرة، ولمزيد من 
التفاصيل الرجاء االطالع على القسم الفرعي رقم )2-1-27( من قسم رقم )2( عوامل المخاطرة "مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص 

والشهادات".

تخضع أعمال بعض الشركات التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة - الشركة السعودية للتبريد - أنعام الدولية الزراعية( لنظام الغذاء  	
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 6/01/06	14هـ )الموافق 0	/2014/10م( وذلك خالل كافة المراحل التي يمر بها الغذاء من اإلنتاج 
األولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، 
وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، الخ. وال يجوز ألي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة العامة للغذاء والدواء 
وترخيص زراعي )لنشاط زراعة األعالف الخضراء(؛ وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، لم يتم التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ولم يتم الحصول 
على ترخيص زراعي علماً أن نشاط الزراعة والتجارة باألعالف وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وخدمات التخزين والتأجير تتطلب ذلك. 

هذا وتجدر اإلشارة باستمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في ممارسة االختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في نظام الغذاء التي كانت  	
تتوالها قبل نفاذه - إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك االختصاصات، وذلك وفًقا للترتيبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء 

رقم )470( بتاريخ 5/12/26	14هـ. 
كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 7/02/25	14 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )66( والذي يقضي بالتوقف عن زراعة األعالف الخضراء قبل حلول  	

1440/02/25هـ وبناءاً عليه توقفت المجموعة عن زراعة األعالف.

باستثناء ما تم ذكره في قسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"( من هذه النشرة، ال يوجد أي مخالفات على الشركة وشركاتها التابعة في البلدية أو الدفاع المدني.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية ----11

تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج  	
ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات 
تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية  الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضاً 

الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية. وبتاريخ 2016/08/28م،  	

أعلنت الشركة في موقع تداول عن التزامها بذلك. 
كما تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة الشركات المساهمة العامة فقد صدرت بتاريخ 	8/01/2	14هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس هيئة  	

السوق المالية رقم )1-0	1-2016م( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
50% فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، حيث تم تعديل مسماها لتصبح "اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في 
السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها"، وتم العمل بها ابتداء من تاريخ 8/07/25	14هـ )الموافق 2017/04/22م(، والتي 

تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو اكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فوراً.
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وقد حددت المادة )5( اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس  	
المال على النحو اآلتي: 

اإلفصاح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، على أن يتضمن اإلعالن مقدار - 1
الخسائر المتراكمة وتسبتها من رأس المال، واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع اإلشارة في اإلعالن إلى انه سيتم تطبيق 
هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية 

تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية. 
تضيف السوق عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق االلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% من رأس مالها فور - 2

صدور اإلعالن المشار إليه في الفقرة )1( أعاله من هذه المادة. 
مع مراعاة أحكام المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات، يجب على الشركة بعد إعالنها بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس - 	

مالها اإلعالن عن اآلتي: 

العامة )غير  	 العادية( لالجتماع، وتاريخ آخر يوم النعقاد الجمعية  العامة )غير  تاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية 
العادية( لمعالجة الخسائر المتراكمة. 

توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة )غير العادية( حيال خسائرها المتراكمة فور صدورها، إما بزيادة رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل  	
الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساسي. 

تاريخ آخر يوم إلتمام عملية االكتتاب في زيادة راس المال لمعالجة الخسائر المتراكمة - حيثما ينطبق.  	
قامت الشركة بتاريخ 2019/09/25م باإلعالن عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 	92٬% من رأس المال.  	
بتاريخ 1	/2019/12م وافقت الجمعية العامة )الغير عادية( للمساهمين على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة وذلك إلطفاء الخسائر  	

المتراكمة. 
بتاريخ 2020/02/25م أعلنت الشركة عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.  	
وبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات، يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة.  	

ملخص بأهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة(: 13-11الجدول )

ملخص بأهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة

المادة من 
الئحة 
حوكمة 
الشركات

الجهة التفصيل
التعليقالمسؤولة

يحقق 9/ب بما  األسهم  أرباح  توزيع  بشأن  واضحة  اإلدارة وضع سياسة  يجب على مجلس 
مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة األساس.

بتاريخ مجلس اإلدارة اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة   - ملتزمة 
1	/2017/12م

توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع االلكتروني 8/أ
للشركة

الشركة مجلس اإلدارة قامت  2018/09/12م  بتاريخ   - ملتزمة 
المجلس  لعضوية  الترشح  باب  فتح  عن  باإلعالن 
ارفاق  وتم  2018/11/28م  من  تبدأ  جديدة  لدورة 

نموذج السير الذاتية للمرشحين على الموقع.
الجمعية العامة تشكيل لجنة المراجعة5/12 و54

للمساهمين
من  المراجعة  لجنة  أعضاء  تعيين  تم   - ملتزمة 
بتاريخ   )	7( رقم  )العادية(  العامة  الجمعية  قبل 

14/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/22م(. 
تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة - الئحة عمل لجنة 54/ج

المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد 
اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها 

بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة 
للمساهمين

من  المراجعة  لجنة  الئحة  اعتماد  تم   - ملتزمة 
بتاريخ   )	7( رقم  )العادية(  العامة  الجمعية  قبل 

14/	1440/0هـ )الموافق 2018/11/22م(. 

الجمعية العامة الموافقة على القوائم المالية لعام 2018م6/12
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( رقم )8	( 
بتاريخ  المنعقد  اجتماعها  في  المالية  القوائم  على 

1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م(. 
الجمعية العامة الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2018م7/12

للمساهمين
ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( رقم )8	( 
بتاريخ  المنعقد  اجتماعها  في  المالية  القوائم  على 

1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م(. 
وتغييرهم، 9/12 و81 تعيينهم،  وإعادة  مكافآتهم،  وتحديد  الشركة،  حسابات  مراجعي  تعيين 

والموافقة على تقاريرهم.
الجمعية العامة 

للمساهمين
ملتزمة - تم التعيين من قبل الجمعية العامة )العادية( 
رقم )8	( على القوائم المالية في اجتماعها المنعقد 
بتاريخ 1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م(.

الموعد 	1/د قبل  أعمالها  وجدول  ومكان  العامة  الجمعية  انعقاد  موعد  عن  اإلعالن  نشر 
بواحد وعشرين يوماً على األقل في الموقع االلكتروني للشركة.

غير ملتزمة - النظام األساسي يشير لمدة نشر 10 مجلس اإلدارة
أيام 
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ملخص بأهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة

المادة من 
الئحة 
حوكمة 
الشركات

الجهة التفصيل
التعليقالمسؤولة

الدعوة النعقاد 14/ج الموقع اإللكتروني للشركة - عند نشر  االتاحة للمساهمين من خالل 
الجمعية  أعمال  جدول  ببنود  المتعلقة  المعلومات  على  الحصول   - العامة  الجمعية 
العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة 

المراجعة.

ملتزمة.مجلس اإلدارة

سياسـة 2/22 وضـع  منها:  عليها  العام  واإلشراف  الداخلية  للرقابة  وضوابط  أنظمة  وضع 
مكتوبـة لمعالجة حاالت "تعـارض المصـالح" الفعلية والمحتملـة لكـل مـن أعضاء مجلس 
الشـركة  أصـول  استخدام  إساءة  ذلك  ويشمل  والمساهمين،  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. والتأكد 
بإعـداد  الصـلة  ذات  األنظمـة  ذلـك  في  بما  والمحاسبية،  المالية  األنظمة  من سالمة 
التقـارير المالية. والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس وإدارة المخـاطر، 
وذلـك بوضع تصـور عـام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة 
إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف 
ذات الصلة بالشركة والمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

ملتزمة - تم اعتماد السياسة من قبل مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة
بتاريخ 	9/04/1	14هـ )الموافق 1	/2017/12م(.

اإلدارة، 22/	 مجلـس  فـي  للعضـوية  ومحـددة  واضحة  وإجراءات  ومعـايير  سياسـات  وضـع 
ووضـعها موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

العامة  الجمعية 
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( رقم )5	( 
على الئحة عمل مجلس اإلدارة في اجتماعها المنعقد 
بتاريخ 9/04/01	14هـ )الموافق 2017/12/19م(. 
لم تلتزم الشركة بمبدأ الفصل بين المناصب لناحية 
والعضو  المجلس  رئيس  نائب  منصبي  بين  الجمع 

المنتدب.
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة، 4/22

ويجب أن تغطي -بشكل خاص- اآلتي:
األنظمة  	 تقرها  التي  انتهاك حقوقهم  المصالح في حالة  تعويض أصحاب  آليات 

وتحميها العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. 	
وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء والمـوردين والمحافظـة علـى  	

سـرية المعلومـات المتعلقة بهم.

بتاريخ مجلس اإلدارة اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة   - ملتزمة 
	9/04/1	14هـ )الموافق 1	/2017/12م(.

والتزامها 5/22 واللوائح  باألنظمة  الشركة  تقيد  تضمن  التي  واإلجراءات  السياسات  وضع 
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد 

اإلدارة التنفيذية بها.

بتاريخ مجلس اإلدارة اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة   - ملتزمة 
	9/04/1	14هـ )الموافق 1	/2017/12م(

22/	1 و50 
و60 و60/أ 

و64

وصالحياتها  اللجنة  مدة  فيها  يحدد  بقرارات  عنه  منبثقة  متخصصة  لجان  تشكيل 
تسمية  التشكيل  قرار  يتضمن  أن  على  عليها،  المجلس  رقابة  وكيفية  ومسؤولياتها، 
اللجان  هذه  وأعمال  أداء  تقييم  مع  وواجباتهم،  وحقوقهم  مهامهم  وتحديد  األعضاء 

وأعضائها.

ولجنة مجلس اإلدارة المراجعة  لجنة  تعيين  )تم   - ملتزمة 
اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  والمكافآت  الترشيحات 
رقم )261( بتاريخ 2018/11/28م، وتم إعادة تشكيل 
اللجان في اجتماع مجلس اإلدارة رقم )262( وتاريخ 

0	/1440/04هـ )الموافق 2019/01/06م(. 
عدم جواز الجمع بين منصب رئيس المجلس وعضوية لجنة المراجعة وتجوز مشاركة 51

رئيس المجلس في عضوية اللجان األخرى من دون أن يسمح له بترأسها.
ملتزمة - 

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام 	1/2
واالختصاصات والمسؤوليات المُوكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.

بتاريخ مجلس اإلدارة اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة   - ملتزمة 
9/05/21	14هـ )الموافق 2018/02/07م(.

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية 	2/2
وجدول يوضح تلك الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس اإلدارة أن 

يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

بتاريخ مجلس اإلدارة اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة   - ملتزمة 
9/05/21	14هـ )الموافق 2018/02/07م(.

التعيين من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي.25 ملتزمة - تم 
1/01/16	14هـ )الموافق 	2009/12/2م(.

في 5/26 للنظر  اإلدارة  مجلس  إلى  ورفعها  للشركة  والوظيفية  التنظيمية  الهياكل  وضع 
اعتمادها.

للمجموعة مجلس اإلدارة التنظيمي  الهيكل  اعتماد  تم   - ملتزمة 
بتاريخ  اإلدارة  مجلس  من  بقرار  2020م  للعام 

1441/10/26هـ 
اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت 10/26

المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم.
باجتماعه مجلس اإلدارة اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة   - يوجد 

)الموافق  9/05/21	14هـ  بتاريخ   )56( رقم 
2018/02/07م(.

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها 	4
التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من 

العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخرين.

يوجد - معتمدة من قبل مجلس اإلدارة باجتماعه رقم مجلس اإلدارة
)255( وتاريخ 	9/04/1	14هـ 1	/2017/12م.
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ملخص بأهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة

المادة من 
الئحة 
حوكمة 
الشركات

الجهة التفصيل
التعليقالمسؤولة

55/ب/4 
و74

المعتمد مجلس اإلدارةتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.  الداخلي  المرجع  عمل  عقد   - يوجد 
القرار  على  بناء  وذلك  التنفيذي.  الرئيس  قبل  من 
 	2( بالرقم  التنفيذي  الرئيس  عن  الصادر  اإلداري 
)الموافق  	8/02/2	14هـ  وتاريخ  ت/2016(  ر 

	2016/11/2م(.
60/ب 
و64/ب

عمل  الئحة   - اإلدارة  مجلس  من  اقتراح  على  بناء   - للشركة  العامة  الجمعية  تصدر 
وخطة  وإجراءات  ضوابط  الالئحة  هذه  تشمل  أن  على  والترشيحات  المكافآت  لجنة 
ومدة عضويتهم،  ترشيحهم،  وكيفية  أعضائها،  اختيار  وقواعد  ومهامها،  اللجنة،  عمل 

ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. 

العامة  الجمعية 
للمساهمين

الترشيحات  لجنة  عمل  الئحة  إقرار  تم  ملتزمة- 
والمكافآت من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها 
رقم )5	( المنعقد بتاريخ 9/04/01	14هـ )الموافق 

2017/12/19م(.
مجلس 1/61 أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسة  بإعداد  والترشيحات  المكافآت  لجنة  تقوم 

اإلدارة  مجلس  إلى  ورفعها  التنفيذية،  واإلدارة  المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة 
للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة، عل أن يراع في تلك السياسة اتباع 

معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

العامة  الجمعية 
للمساهمين

العامة  الجمعية  قبل  من  معتمدة   - ملتزمة 
بتاريخ  المنعقد   )	5( رقم  باجتماعها  العادية 

9/04/01	14هـ )الموافق 2017/12/19م(.

وظائف 65/	 وشغل  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المطلوبة  والمؤهالت  للقدرات  وصف  إعداد 
اإلدارة التنفيذية.

المكافآت  لجنة 
والترشيحات

بتاريخ  العامة  الجمعية  من  معتمدة   - ملتزمة 
9/04/01	14هـ )الموافق 2017/12/19م(.

ملتزمة - تم اإلعالن بتاريخ 2018/02/12م.مجلس اإلدارةنشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع االلكتروني للشركة.68

عن 84 اإلبالغ  أو  شكواهم  تقديم  في  المصالح  أصحاب  يتبعها  إجراءات  أو  سياسات 
الممارسات المخالفة

ملتزمة مجلس اإلدارة

باجتماعه مجلس اإلدارةسياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية86 اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة   - يوجد 
رقم )256( وتاريخ 2018/02/07م.

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح 89
الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية

ملتزمة - معتمدة من قبل مجلس اإلدارة باجتماعه مجلس اإلدارة
رقم )256( وتاريخ 2018/02/07م.

ملتزمةمجلس اإلدارةنشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع االلكتروني للشركة91/ب

ملتزمة - معتمدة من مجلس في اجتماعه رقم )256( مجلس اإلدارةقواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية94
وتاريخ 9/05/21	14هـ )الموافق 2018/02/07م(.

المصدر: قرارات مجلس اإلدارة ومحاضر الجمعيات العامة للمساهمين والسياسات واللوائح التي اطلع عليها المستشار القانوني. 

باستثناء ما تم ذكره في قسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"( من هذه النشرة، ال يوجد أي مخالفات على الشركة وشركاتها التابعة.

-3



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

العقود الجوهرية   11-11
عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة 11-11-1

باستثناء المكافآت السنوية ألعضاء المجلس ورواتب كبار الموظفين، ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء  	
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أقاربهم. 

عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية  11-11-2

العقارات المملوكة من الشركة 

تمتلك الشركة عدد )55( مشروع زراعي في بسيطا بمنطقة الجوف، منها عدد )48( قطعة تم إصدار صكوك ملكية لها من كتابة العدل باسم الشركة  	
وباقي عدد )7( قطع جاري العمل على نقل ملكيتها للشركة، ويوضح الجدول أدناه رقم 11-14 تفاصيل هذه العقارات حسب النوع واسم المالك 

والمساحة. 
تمتلك الشركة عقار عبارة عن ثالجة ومستودعات ومكاتب بجدة تم رهنها لشركة كرناف المالية مقبال قرض للشركة تم سداده بالكامل وجاري العمل  	

إلفراغ الصك باسم الشركة بعد تحديث بيانات الصك لدى أمانة جدة إلصدار صك إلكتروني. 
تمتلك الشركة عدد )2( قطع أراضي بمنطقة الخمرة بجدة، األولى بموجب صك رسمي مسجل باسم الشركة صادر من كتابة العدل والثانية بموجب  	

مستندات تملك باسم الشركة من تاريخ دمج شركة المواشي وشركة المكيرش منذ العام 1995م، وكال األرضين بحوزة الشركة ومقام عليها ورش 
ومستودعات ومكاتب الصيانة سكن العاملين وال توجد عليها أي منازعة وجاري العمل مع الجهات الرسمية لمنح الشركة صك باألرض. 

تمتلك الشركة وشركاتها التابعة عدد من العقارات واالنشاءات بموجب صكوك نظامية صادرة عن كتابة العدل في المملكة، ولمزيد من التفاصيل حول  	
ملكية تلك العقارات الرجاء االطالع على الجدول ادناه: 

تفاصيل العقارات المملوكة من قبل الشركة(: 14-11الجدول )

تفاصيل العقارات المملوكة من قبل الشركة 

نوع م
المساحة - المالكرقم الصك/العقدالموقعالعقار

مالحظاتدونم/م2 

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 51 من أرض1
المخطط رقم 2	5/27

شركة أنعام 52
القابضة

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 25 من أرض2
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 55
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 50 من أرض	
المخطط رقم 2	5/27

شركة أنعام 56
القابضة

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم ب/1 من أرض4
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 58
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم ب/2 من أرض5
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 59
أنعام الدولية 

2000 دونم

األرض الواقعة بسيطاء ذات الرقم 42 من أرض6
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 60
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم ب/1 من أرض7
المخطط رقم 2	27

شركة مجموعة 44	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 4 من أرض8
المخطط رقم 2	27

شركة مجموعة 45	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 5 من أرض9
المخطط رقم 2	27

شركة مجموعة 46	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 6 من أرض10
المخطط رقم 2	27

شركة مجموعة 47	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 7 من أرض11
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 48	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 8 من أرض12
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 49	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 9 من أرض	1
المخطط رقم 2	27

شركة مجموعة 50	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 2	5/87 من أرض14
المخطط رقم 10

شركة مجموعة 51	
أنعام الدولية

1800 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 11 من أرض15
المخطط رقم 2	5/57

شركة مجموعة 52	
أنعام الدولية

1700 دونم
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تفاصيل العقارات المملوكة من قبل الشركة 

نوع م
المساحة - المالكرقم الصك/العقدالموقعالعقار

مالحظاتدونم/م2 

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 12 من أرض16
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 	5	
أنعام الدولية 

القابضة

60	1 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 	1 من أرض17
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 54	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 14 من أرض18
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 55	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 15 من أرض19
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 56	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 17 من أرض20
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 58	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 18 من أرض21
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 59	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 19 من أرض22
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 60	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 20 من أرض	2
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 61	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 2	5/27 من أرض24
المخطط رقم 21

شركة مجموعة 62	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 22 من أرض25
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 	6	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 	2 من أرض26
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 64	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 24 من أرض27
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 65	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 26 من أرض28
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 66	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 27 من أرض29
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 67	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 28 من أرض0	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 68	
أنعام الدولية

1700دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 29 من أرض1	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 69	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 0	 من أرض2	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 70	
أنعام الدولية

1700 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 		 من أرض		
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 71	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 4	 من أرض4	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 72	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 5	 من أرض5	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 	7	
أنعام الدولية

1000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 6	 من أرض6	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 74	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 8	 من أرض7	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 76	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 9	 من أرض8	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 77	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 40 من أرض9	
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 78	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 41 من أرض40
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 79	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 	4 من أرض41
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 80	
أنعام الدولية

00	1 دونم
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

تفاصيل العقارات المملوكة من قبل الشركة 

نوع م
المساحة - المالكرقم الصك/العقدالموقعالعقار

مالحظاتدونم/م2 

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 44 من أرض42
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 81	
أنعام الدولية 

القابضة

00	1 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 45 من أرض	4
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 82	
أنعام الدولية

00	1 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 46 من أرض44
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 	8	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 48 من أرض45
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 84	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 49 من أرض46
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 85	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 	5 من أرض47
المخطط رقم 2	5/27

شركة مجموعة 86	
أنعام الدولية

2000 دونم

األرض الواقعة ببسيطاء ذات الرقم 55 من أرض48
المخطط رقم 2	5/27

شركة أنعام الدولية 87	
القابضة

2000 دونم

األرض الواقعة بينبع ذات الرقم 67	 س.ع أرض49
من المخطط المعتمد برقم 1/25/4/ت في 

89	5/1 هـ الواقع في مخطط أ/	1 بحي الربوة

شركة مجموعة 241705006824
أنعام الدولية 

القابضة

644.76 متر 
مربع

شركة أنعام الدولية 400األرض الواقعة بجدة، بترمينأرض50
المالية المحدودة 

9.987 متر 
مربع

وهي نفس األرض التي تم رهنها لشركة 
كرناف وجاري نقل ملكيتها إلى شركة 

مجموعة أنعام الدولية القابضة.
شركة مجموعة 20218010217	 جدة-الواديأرض51

أنعام الدولية 
القابضة

	2.99 متر 
مربع

شركة مجموعة 149	2022800	جدة - الواديأرض52
أنعام الدولية 

القابضة

 	.966.92
متر مربع 

المصدر: الصكوك التي تم االطالع عليها من قبل المستشار القانوني.

تفاصيل العقارات المملوكة من قبل الشركة )جاري تعديل أسم المالك( 

نوع م
الموقعالعقار

رقم 
الصك/
العقد

المساحة - المالك
مالحظاتدونم/م2 

األرض رقم 64 أرض1
الواقعة بغرب 

المزارع في 
الجبيل

شركة المواشي 27
المكيرش المتحدة

الدولية 400 متر مربع أنعام  مجموعة  شركة  إلى  المالك  اسم  تعديل  على  العمل  جاري 
القابضة.

األرض رقم 66 أرض2
الواقعة بغرب 

المزارع في 
الجبيل

شركة المواشي 29
المكيرش المتحدة

400 متر مربع 

األرض رقم 	6 أرض	
الواقعة بغرب 

المزارع في 
الجبيل

شركة المواشي 26
المكيرش المتحدة

400 متر مربع

األرض رقم 65 أرض4
الواقعة بغرب 

المزارع في 
الجبيل

شركة المواشي 28
المكيرش المتحدة

400 متر مربع

األرض الواقعة أرض5
بالخمرة في 
جنوب جدة 

شركة المواشي 17
الكيرش المتحدة 

197.000 متر 
مربع

هذه األرض آلت للشركة بموجب مستندات تملك باسم الشركة من تاريخ دمج 
شركة المواشي مع شركة المكيرش منذ عام 1995م واألرض بحوزة الشركة 
ومقام عليها ورش ومستودعات ومكاتب صيانة وسكن عاملين وال توجد عليها 

أي منازعات وجاري العمل مع الجهات الرسمية لمنح الشركة صك باألرض.
المصدر: الصكوك التي تم االطالع عليها من قبل المستشار القانوني.

--



وباستثناء ما ذكر آنفاً ال يوجد أي حقوق متصلة بعقارات الشركة سواء كان رهن او وقف. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، بلغت القيمة الدفترية للعقارات  	
مبلغ )692.87.	71.26( ريال واحد وسبعون مليون ومئتان وثالثة وستون ألف وستمائة واثنين وتسعون ريال وسبعة وثمانون هللة.

بالنسبة لألراضي رقم الصك )27-29-26-28( والتي يظهر اسم المالك شركة المواشي المكيرش المتحدة فجاري العمل على نقل ملكيتها إلى شركة  	
مجموعة أنعام الدولية القابضة. 

عقود ايجار العقارات

ليس لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي عقود ايجار بصفتها "المستأجر". 	
يوجد لدى شركة أنعام الدولية الغذائية بعض عقود االيجار بصفتها "مؤجر"، حيث أن الشركة تملك وتدير ثالجات مجهزة لتخزين المواد الغذائية  	

المجمدة بمدينة جدة، يوضج الجدول التالي أكبر عمالء الشركة خالل األعوام 2017م، 2018م، و2019م: 

أكبر عمالء تأجير ثالجات تخزين المواد المغذائية المجمدة لعام 2017م )المبالغ بالريال السعودي( 

القيمة  أسم العميل  م

7.440 1 فرع مؤسسة امال نحوي حجازي

12.600 مؤسسة عبد اهلل صغير 2

15.000 شركة مصنع ركن الفرز لتعبئة وتغليف التمر 	

15.180 مؤسسة الماجده 4

15.	60 مؤسسة فتحيه ابراهيم البهيجي 5

17.400 مؤسسة باسقات للتمور 6

18.000 شركة منافذ لالستيراد والتصدير 7

20.040 مؤسسة الهالل الخصيب-لصاحبها عبداهلل سالم شبيلي 8

	0.	60 عبد العزيز محمد عبد العزيز 9

	1.000 شركة مداد الغذائيه 10

	2.280 مؤسسة عبدالناصر حمد السنان 11

46.920 مؤسسة فائز محمد الغامدي التجاريه 12

52.470 شركة رضوى السعوديه الغذائيه المحدوده 1	

56.280 بركات كواليتي بلس 14

61.200 مؤسسة عبد اهلل سعيد محمد الغامدي 15

72.720 على فالح المروانى الجهنى  16

91.080 مؤسسة عايض سالم اليامي 17

149.180 مزرعة وادي فاطمه للدواجن 18

165.840 مؤسسة كيت كات للوجبات السريعة  19

180.780 الشركة الوطنيه لالداره والخدمات المحدوده 20

19	.600 شركة الزهور المتحده 21

208.799 عمالء تاجير نقدي-فرع الرياض 22

267.490 مؤسسة ماجد متعب السهلي 2	

281.0	0 عمالء تاجير نقدي-فرع جده 24

409.540 مؤسسة العلندا للتجاره 25

1.690.700 شركة انترناشيونال فودز ريسورسز العربيه السعوديه 26

4.142.289 اإلجمالي 
المصدر: إدارة الشركة.

--



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

أكبر عمالء تأجير ثالجات تخزين المواد المغذائية المجمدة لعام 2018م )المبالغ بالريال السعودي( 

القيمة  أسم العميل  م
600 مؤسسة عبد اهلل صغير 1

1.200 العنود للتمور 2
2.040 شركة مصنع ركن الفرز لتعبئة وتغليف التمر 	

12.880 مؤسسة الماجده 4
1	.920 عبداهلل سالم شبيلي 5
19.2	0 مطاعم بلقيس اليمن للماكوالت الشعبيه 6
27.440 شركة الوزين للتجاره 7
	7.440 مؤسسة عبدالناصر حمد السنان 8
48.960 مؤسسة كيت كات للوجبات السريعة 9
57.000 باسقات للتمور-مكه 10
57.420 شركة رضوى السعوديه الغذائيه المحدوده 11
60.000 مؤسسة فائز محمد الغامدي التجاريه 12
77.160 مؤسسة عبد اهلل سعيد محمد الغامدي 1	
87.720 عبد العزيز محمد عبد العزيز 14

115.000 هاشم سعيد المالكي 15
127.560 بركات كواليتي بلس 16
1	7.780 الشركة الوطنيه لالداره والخدمات المحدوده 17
206.440 عمالء تاجير نقدي-فرع جده 18
267.440 مؤسسة ماجد متعب السهلي 19
	75.400 مؤسسة العلندا للتجاره 20
991.000 شركة انترناشيونال فودز ريسورسز العربيه السعوديه 21

2.72	.7	5 اإلجمالي 
المصدر: إدارة الشركة.

أكبر عمالء تأجير ثالجات تخزين المواد المغذائية المجمدة لعام 2019م )المبالغ بالريال السعودي( 

القيمة  أسم العميل  م
5.880 الشركة العربية للترفيه 1
8.520 شركة مصنع ركن الفرز لتعبئة وتغليف التمر 2

12.190 مؤسسة الماجده 	
17.880 مؤسسة الهالل الخصيب-لصاحبها عبداهلل سالم شبيلي 4
18.080 مطاعم بلقيس اليمن للماكوالت الشعبيه 5
27.960 6 شركة بركات كواليتي بلس
29.760 مؤسسة باسقات للتمور 7
74.760 مؤسسة فائز محمد الغامدي التجاريه 8
77.220 مؤسسة عبدالناصر حمد السنان 9
97.680 عبد العزيز محمد عبد العزيز 10

112.920 مؤسسة عبد اهلل سعيد محمد الغامدي 11
128.225 مؤسسة عايض سالم اليامي 12
142.700 الشركة الوطنيه لالداره والخدمات المحدوده 1	
148.460 شركة الوزين للتجاره 14
271.5	0 عمالء تأجير نقدي 15
	50.775 مؤسسة ماجد متعب السهلي 16
	75.	00 مؤسسة العلندا للتجاره 17
	75.870 شركة رضوى السعوديه الغذائيه المحدوده 18

1.476.600 شركة انترناشيونال فودز ريسورسز العربيه السعوديه 19

	.752.	10 اإلجمالي 
المصدر: إدارة الشركة.

--



القروض والتسهيالت االئتمانية 11-11-3

كما بتاريخ نشر هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولم تبرم أي اتفاقيات من نوع اإليجار التمويلي مع  	
أي من البنوك السعودية وغير السعودية باستثناء التمويل )27 مليون ريال( الذي حصلت عليه من شركة كرناف لالستثمار والتقسيط حيث أن الشركة 
تمتلك عقار عبارة عن ثالجة ومستودعات ومكاتب بجدة تم رهنا لشركة كرناف المالية مقابل القرض وتم سداده بالكامل حيث كان اخر قسط منه 
بتاريخ مارس 2018م وصدرت مخالصة نهائية بين الطرفين بموجب خطاب )رقم العقد COM/RST/L/000012( وتاريخ 2018/07/18م، وجاري 
العمل إلفراغ الصك باسم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة. حيث أن العقار يشمل مساحة 9987م2 مثبت بالصك رقم979 وتاريخ 1977/10/24م 
مكون من 	 أدوار عبارة عن مكاتب إدارية وثالجة تبريد وتجميد مواد غذائية ورصيف تحميل وتنزيل من دورين وسكن عمل وورشة صيانة(. لدى 
الشركة أيضاً تعامالت أخرى مع شركة كرناف فيما يتعلق بيعها سيارات بالتقسيط بموجب عقد رقم )COM/VEH/M/000099( بمبلغ حوالي )7٬4 

مليون ريال( لقيام الشركة بشراء عدد 21 سيارة والذي يستحق آخر قسط منه بتاريخ يناير 2018م.
تؤكد الشركة بأنها لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها وأنها لم تقدم أي ضمانات ألي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو موظفيها  	

مع الغير، ولم تفتح أي اعتمادات بنكية. 
كما ان الشركة لم تمنح قروضا ألي من الموظفين باستثناء الدفعات المقدمة على الراتب والتي تحتسب من بدل السكن و/أو النقل بحسب عقد العمل.  	

العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين 11-11-4

لدى الشركة وشركاتها التابعة تعامالت مع عدد من الموردين وفق ما يلي: 	

ملخص عن العقود والتعامالت مع الموردين (: 15-11الجدول )

ملخص عن العقود والتعامالت مع الموردين 

مالحظات قيمة التعامالت/ريال السنة الشركة/الشركة التابعة التي تتعامل معها اسم المورد رقم المورد
9.189.841.	4 2018م شركة أنعام الدولية الزراعية أرامكو السعودية 200000

1.07	.660.01 2018م شركة أنعام الدولية الزراعية مؤسسة الجالل التجارية 	00110

584.1000.00 2018م شركة أنعام الدولية الزراعية شركة مصانع االسالك المتحدة 200004

479.000.00 2018م شركة أنعام الدولية الزراعية مؤسسة ربدان عسير للتجارة والزراعة 200220

	52.170.00 2018م شركة أنعام الدولية الزراعية الحمراني فوكس بتروليوم اس أي المحدودة 200260

2	.847.95 2019م شركة أنعام الدولية الزراعية هيويدي عايد خليفة العنزي 788

7.701.9	 2019م شركة أنعام الدولية الزراعية مجموعة زاهد للسفر 	000	9
المصدر: الشركة.

باإلضافة إلى ما ورد أعاله تتعامل الشركة مع عدد من الموردين من خالل أوامر شراء وبدون عقود طويلة االجل أو اتفاق مكتوب. 	

اآلالت والمعدات 11-11-5
تملكها  التي  والسيارات  الشاحنات  إلى  باإلضافة  الري  ومعدات  واالبار  الزراعية  والمعدات  لآلالت  الصافية  الدفترية  القيمة  بلغت  1	/2019/12م  بتاريخ  كما 

المجموعة مبلغ وقدره حوالي )4	( مليون ريال.

التقاضي   11-11
يؤكد مجلس إدارة الشركة بأن الشركة )وشركاتها التابعة( - كما بتاريخ نشر هذه النشرة - ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية 

مجتمعة أو منفردة قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

العالمات التجارية   11-12
لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت الفئة )29( وهي إحدى فئات العالمات التجارية والتي تختص  	

)باللحوم والدواجن(.
أيضا لدى الشركة التابعة )شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة( عالمة تجارية تم تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت الفئة )29(  	

وهي إحدى فئات العالمات التجارية والتي تختص )باللحوم والدواجن(.
إن تسجيل العالمة التجارية سيمكن الشركة وشركتها التابعة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة  	

كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية. 
تجدر اإلشارة بأن ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالماتها التجارية كما في تاريخ نشر هذه النشرة. 	

--
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يوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة:	

العالمات التجارية الخاصة بالشركة (: 16-11الجدول )

العالمات التجارية الخاصة بالشركة

نهاية الحمايةبداية الحمايةتاريخ التسجيلالشركة المالكةرقم الشهادةشكل العالمة

شركة مجموعة أنعام 8		107	14
الدولية القابضة

01/15/		14هـ
)الموافق 2011/12/10م(

1441/07/29هـ
)الموافق 24/	2020/0م(

1451/07/28هـ
)الموافق 2029/12/06م(

شركة أنعام الدولية 57	107	14
الغذائية المحدودة

01/15/		14هـ
)الموافق 2011/12/10م(

1441/07/29هـ
)الموافق 24/	2020/0م(

1451/07/28هـ
)الموافق 2029/12/06م(

المصدر: الشركة.

التأمين  11-13
لدى الشركة وثيقة تأمين صحي لموظفيها واسرهم مبرمة مع الشركة التعاونية للتأمين وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب وثيقة 	

الضمان الصحي رقم )06	19187( وتاريخ 2020/07/01م ومدتها سنة واحدة وتنتهي بتاريخ 0	/2021/06م. تُغطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية 
من خالل شبكة مقدمي الخدمة المعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية التأمينية. 

كما يوجد لدى الشركة وثيقة تامين خاصة بالسيارات التي تملكها مبرمة مع شركة المتوسط والخيلج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" 	
وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب الوثيقة رقم )MOC/5994652( وتاريخ 2020/08/27م وتمتد التغطية من 2020/08/27م 
حتى 2021/08/26م وتغطي بعض المركبات التي تملكها الشركة وعددها )6( مركبات غير مخصصة ألغراض النقل وهي شهادة غرم وأداء للحق 
الخاص بالطرف الثالث عن األضرار المادية والجسدية الناتجة عن مسؤولية المؤمن له عن الحادث وحسب ادانتة وكان ملزماً بالتعويض طبقاً للقانون 

وضمن حدود المسؤولية.
لدى شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة )شركة تابعة( وثيقة تأمين صحي لموظفيها واسرهم مبرمة مع الشركة التعاونية للتأمين وهي شركة 	

مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب وثيقة ضمان صحي رقم )5	488901( تبدأ اعتبارا من تاريخ 	2020/07/1م ولمدة سنة وتنتهي في 
0	/2021/06م، تُغطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي الخدمة المعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة 

بالتغطية التأمينية. 
لدى أنعام الدولية الغذائية المحدودة )شركة تابعة( وثيقة تامين خاصة بالسيارات التي تملكها مبرمة مع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 	

التأمين التعاوني "ميد غلف" وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب الوثيقة رقم )MOC/5994660( وتاريخ 2020/08/27م وتمتد 
التغطية من 2020/08/27م حتى 2021/08/26م وتغطي بعض المركبات التي تملكها الشركة وعددها )29( مركبة مخصصة للنقل وهي شهادة غرم 
وأداء للحق الخاص بالطرف الثالث عن األضرار المادية والجسدية الناتجة عن مسؤولية المؤمن له عن الحادث وحسب ادانتة وكان ملزماً بالتعويض 

طبقاً للقانون وضمن حدود المسؤولية. 
لها 	 أفضل  حماية  تؤمن  ولم  ومستودعاتها  الزراعية  ومنشآتها  الشركة  مكاتب  لها  تتعرض  قد  التي  المخاطر  ضد  تأمين  وثيقة  الشركة  توفر  لم 

ولمحتوياتها من األخطار أو األضرار التي قد تنتج عن أخطار الحريق أو السطو أو الكوارث الطبيعية، أو تلك الناتجة عن طفح أو انفجار خزانات 
أو أجهزة أو أنابيب المياه الخ. 

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم   11-14
فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ 2012/11/12م: 

النظام األساسي: تم تحديثه تماشياً مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات الجديد.	

	.)IFRS( القوائم المالية: تم تعديل طريقة االعداد لتصبح وفق المعايير المحاسبية الدولية

النشاط: التزام الشركة بنظام الشركات الجديد لناحية تطبيق األنشطة الخاصة بالشركات القابضة والمنصوص عليها في المادة )	18( 	
من نظام الشركات واستكمال عملية التحول من شركة زراعية إلى شركة قابضة حيث لدى الشركة )5( خمس شركات تابعة تمارس 

أنشطتها من خاللها كما بتاريخ نشر هذه النشرة.
بتاريخ 7/02/25	14هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )66( والذي يقضي بالتوقف عن زراعة األعالف الخضراء قبل حلول 1440/02/25هـ وبناءاً 	

عليه توقفت المجموعة عن زراعة األعالف وهي تمثل حوالي 80% من إيرادات المجموعة في السنتين 2017م-2018م.
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رأس المال: وفق ما جاء في الفقرة الفرعية 11-1 من هذا القسم فقد تم تخفيض رأس المال من )196( مليون إلى )15( مليون وذلك  	
إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة وقد حصلت الشركة على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

الحوكمة: اقرت الجمعية العامة العادية للمساهمين وبناء على توصيات من مجلس اإلدارة معظم لوائح وسياسات الحوكمة وفقاً لالئحة  	
حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.

اإلدارة: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2018/11/22م وبروز أعضاء جدد مع  	
تغيير في رئاسة المجلس. 

استخدام متحصالت اخر طرح ألسهم حقوق األولوية: قامت الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية في عام 2012م لزيادة رأسمالها بغرض  	
تمويل خططها المتعلقة بتوسعة عملياتها وزيادة حجم أعمالها الخاصة باستيراد وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية وبالتالي زيادة المبيعات 
إضافة إلى تطوير البنية التحتية للشركة لدعم التوسعة. وبموجب الطرح، حصلت الشركة على مبلغ 87 مليون ريال من المساهمين 
نتيجة طرح 8٬7 مليون سهم من أسهم حقوق األولوية بسعر طرح بلغ 10 رياالت للسهم الواحد تمثل القيمة االسمية. وكما هو مبين في 

الصفحة )ط( من نشرة اإلصدار هذه فقد حصل انحراف في طريقة استخدام هذه المتحصالت.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية   11-15
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ- 
أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركاتها التابعة طرفاً فيها. ب- 
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار. ت- 
أن الشركة وشركاتها التابعة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمالها أو في وضعها المالي. ث- 
أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها ج- 

التابعة أو في وضعهم المالي. 
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التعهد بتغطية االكتتاب   		
أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب شركة وساطة المالية اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب تسعة ماليين )9.000.000( سهم عادي، بسعر )10( عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد، تمثل )100%( من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )"اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب"(. 

متعهد التغطية  12-1

متعهد التغطية

شركة وساطة المالية 
طريق العليا العام - حي المروج - مبنى رقم 7459 - الطابق الثاني

ص.ب: 15	50، الرياض 	1152
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114944067+
فاكس: 966114944205+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@wasatah.com.sa :البريد إلكتروني

9.000.000 سهم عادي.عدد أسهم حقوق األولوية:

10 ريال للسهم.سعر السهم:

100%.النسبة المتعهد بتغطيتها من إجمالي الطرح:

ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب  12-2
طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه: 

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في هذا - 1
االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب. 

يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتُعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب - 2
بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب. 

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب. - 	
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اإلعفاءات    		
لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح. 
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه    		
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة السوق المالية السعودية )تداول( إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة 

المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم 
طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول 

بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح   14-1
إلى تسعة ماليين  ريال سعودي. مقسمة  بقيمة تسعون مليون )90.000.000(  أولوية  الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق  زيادة في رأس مال  الطرح  يعتبر 

)9.000.000( سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وسعر طرح بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(   14-2
يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في 
منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في 
المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 	
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	
أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب. 	
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه. 	
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. 	

طلب االكتتاب   14-3
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة 

االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب 
بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( عشرة رياالت سعودية.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي   14-4
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم ●●/●●/1442هـ 

)الموافق ●●/●●/2020م( وتنتهي يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( على قرار مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق 
إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح تسعة ماليين )9.000.000( سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل ما 
نسبته )600%( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 
للسهم الواحد، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ تسعون مليون )90.000.000( ريال سعودي، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. 

وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة 
فيهم  بمن  األولوية،  حقوق  تداول  فترة  األولوية خالل  حقوق  بشراء  قاموا  ممن  وللمستحقين  ●●/●●/2020م(  )الموافق  ●●/●●/1442هـ  بتاريخ  العادية  غير 

المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصاًل.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية )الناتجة عن عدم ممارسة تلك 
الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين وكسور األسهم( على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر شركة السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق 
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق 
لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين 

المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

-4



وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.- 1
مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم - 2

●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(، وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.
فترة الطرح المتبقي: تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً من يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م( وتستمر حتى الساعة الخامسة مساًء من - 	

يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي 
)ويشار إليهم بـ"المؤسسات االستثمارية"( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم 
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون سعر 
االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح 

يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي - 4

كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح 
األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أّي رسوم أو استقطاعات )بما يتعدى سعر الطرح( 

على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.
تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل - 5

األسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة السوق المالية السعودية )تداول( لقبول 
إدراجها.

التخصيص ورد الفائض   14-5
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه. يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد 
الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة 
الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( 
على مستحقيها كٌل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم 
متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له ولن يكون هناك تعويضات للمستثمرين الذين لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم، وأصحاب كسور 

األسهم خالل فترة الطرح المتبقية.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حسابات 
المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 

عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.

سيتم رد الفائض دون أي عموالت أو استقطاعات )متبقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كلياً أو جزئياً 
في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت( من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.

نشرة اإلصدار التكميلية   --14
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا علمت الشركة في أي 

وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

تعليق أو إلغاء الطرح   --14
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قراًرا بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد 

السوق. كما أنه من الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.

الشكل رقم )3(: آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

التداول

فترة التخصيص ورد املتبقيفترة الطرح املتبقي )إن وجد(

بداية ونهاية الفترات حسب ما حتدده نشرة 
اإلصدار واعالنات الشركة املصدرة

مرحلة التداول واالكتتاب جلميع املستثمرين دون   )2
فصل الفترات حسب فئتي املقيدين يف سجل الشركة 

واملستثمرين اجلدد

فترة انعقاد اجلمعية   )1
العمومية غير العادية 
وما قبل بداية التداول

6 أيام للتداول، و9 أيام لالكتتاب

اخلميساالثننياالثنني

عطلة نهاية األسبوعيوم انعقاد اجلمعية العامة

االكتتاب

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية   --14

ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول 

يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

من هو المساهم المقيد؟ 
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، تودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة 
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز 

جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل 

عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، وعليه فإن معامل األحقية هو )6( حقوق لكل 
سهم واحد )1( مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية، ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك )1000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له )6.000( حق 

مقابل ما يملكه من أسهم.

--



هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم، حيث ستتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان 
سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )40( أربعون رياالً سعودي، وسعر الطرح )10( عشرة رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون ثالثون )0	( 

رياالً سعودياً.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن 
طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل. 

كيف تتم عملية االكتتاب؟
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية االكتتاب من 

خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟
ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلي سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك 1000 سهم في الشركة على 
النحو التالي: 800 سهم في محفظة )أ( و200 سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع )6.000( حق على اعتبار أن لكل سهم )6( حقوق، عليه 

فسيتم إيداع 4.800 حق في محفظة )أ( و1.200 حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز 

إيداع األوراق المالية )"إيداع"(، وإحضار الوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة 

الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول واالكتتاب؟
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تُطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن 

وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علماً أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟
في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة 
التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً في حال بيع جزء منها وسيتم اإلبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الوسيط 

الخاص بالمساهم.

--



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم الُمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية 

والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. 

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، 

وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه 

النشرة وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

مساعدة إضافية:
في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )info@anaamgroup.com( وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط 
تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية 

أو القانونية أو االستثمارية.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها   --14
أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ يوم 1441/06/15هـ )الموافق 2020/02/09م( بزيادة رأس المال من خمسة عشرة مليون )15.000.000( ريال سعودي إلى 

مائة وخمسة مليون )105.000.000( ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة تسعون مليون )90.000.000( ريال سعودي.

وفي تاريخ يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق 
أولوية، ويتمثل االكتتاب في تسعة ماليين )9.000.000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من خمس عشرة مليون )15.000.000( ريال سعودي إلى مائة وخمسة مليون )105.000.000( ريال سعودي، وزيادة 

عدد األسهم من مليون وخمسمائة ألف )1.500.000( سهم عادي إلى عشرة ماليين وخمسمائة ألف )10.500.000( سهم عادي.

وافقت شركة السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1441/11/07هـ )الموافق 2020/06/28م(، كما تمت الموافقة على نشر 
نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(.

بنود متفرقة

الوصايا ومديري  العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي  والتعهدات ذات  سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام 
التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة 

عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلبات االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقاً لها. وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه 
باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة   14-11
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.

--



التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال    		
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )●( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )●( ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه 
وهذا التغيير يمثل انخفاض بنسبة )●%(. وفي حالة عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم 

تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة. 

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي: 

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية
عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق 

في يوم الجمعية العامة غير العادية. 

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية
)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة(/)عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية + 

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية. 

--



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

التعهدات الخاصة باالكتتاب    		

نبذة حول طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب   1--1
يُمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقاً 

لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. 	
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب  	

بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. 	
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة  	

إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
قبوله للنظام األساسي للشركة. 	
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عمليات التخصيص   2--1
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، 
للشركة،  المتبقية  األسهم  إجمالي سعر طرح  يتم تسديد  المتبقي، وسوف  الطرح  فترة  االستثمارية خالل  المؤسسات  األسهم وطرحها على  فسيتم جمع كسور 
وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 
المتبقية  الجديدة  األسهم  تلك  بشراء  التغطية  متعهد  فسيقوم  فيها  ُمكتتب  غير  ذلك  بعد  أسهم  تبقي  حال  وفي  ●●/●●/2020م(  )الموافق  ●●/●●/1442هـ 

وستخصص له ولن يكون هناك تعويضات للمستثمرين الذي لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم، وأصحاب كسور األسهم خال فترة الطرح المتبقي.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في 
موعد أقصاه يوم ●●/●●/1442هـ )الموافق ●●/●●/2020م(.

شركة السوق المالية السعودية )تداول(   3--1
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. تتم عملية 
التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس 
على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 	 عصراً، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من 

الساعة 0	:9 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وهي األوامر المشتملة 
على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خال قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي

.)T+2( المعلومات المعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آلياً خال يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بهدف 
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي  4--1
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة 
اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة. ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية 
التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن 

تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم 
الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظًرا تاماً التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية 
قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة   		
سوف تكون المستندات الموضحة أدناه متاحة للمعاينة في المركز الرئيس للشركة بمدينة جدة حي بترومين، شارع المحجر العام بالقرب من مستشفى الملك عبد 
العزيز مقابل محطة الخير للمحروقات، وذلك خالل ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساًء، من األحد إلى الخميس اعتباراً من أول يوم 
عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن ال تقل تلك الفترة عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وستبقى 

هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية الطرح: 

النظام األساسي للشركة والتعديالت التي طرأت عليه. - 1
شهادة السجل التجاري للشركة.- 2
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. - 	
توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة.- 4
أسمائهم - 5 تضمين  على  الحسابات،  ومراجعي  القانوني،  والمستشار  التغطية،  ومتعهد  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار  من  كل  من  موافقة خطية 

وشعاراتهم وأية إفادات قاموا بتقديمها، في نشرة اإلصدار.
اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.- 6
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تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية 
السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) 
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى 
يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، 

وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م)

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة – أنعام - هي شركة مساهمة عامة سعودية

تأسست بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٣٥٠٧٣ الصادر بتاريخ ١٤٠٢/٠٩/٠٧هـ (الموافق ١٩٨٢/٦/٢٩م)

طرح تسعة ماليين (٩٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ تسعون مليوناً 
(٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي. وتمثل زيادة في رأس المال بنسبة زيادة تبلغ (٦٠٠٪). ليصبح رأس مال الشركة مائة وخمسة ماليين (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي. 

فترة التداول: تبدأ من يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) وتنتهي في يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) وتنتهي في يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (يشار إليها فيما بعد بـــــ "الشركة" أو "المجموعة" أو "مجموعة أنعام")، هي شركة 
مساهمة عامة سعودية تم قيدها لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٣٥٠٧٣ الصادر من مدينة جدة 
بتاريخ ١٤٠٢/٠٩/٠٧هـ (الموافق ١٩٨٢/٦/٢٩م). يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة – حي بترومين – شارع 
المحجر العام، ص.ب ٦٣٥٢ جدة ٢١٤٤٢ المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة عشر مليون 
(١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مليون وخمسمائة ألف (١٫٥٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 
(١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل (ويشار إليها منفردة بـ "السهم الحالي" ومجتمعة بـ "األسهم 
الحالية"). وكما في تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه فإنه ال يوجد مساهمين كبار في الشركة (ممن يمتلكون نسبة ٥٪ أو 

أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر).
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م) بزيادة رأس مال 
الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة تسعين مليون (٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي. وذلك بعد الحصول على 

الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. 
وفي تاريخ ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس 
مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح تسعة ماليين (٩٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي 
جديد (ويشار إليها ب "أسهم حقوق األولوية" أو "األسهم الجديدة") بسعر طرح يبلغ (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم 
الواحد (ويشار إليه ب "سعر الطرح") وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة 
من خمسة عشر مليون (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مائة وخمسة ماليين (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، وزيادة 
عدد األسهم من مليون وخمسمائة ألف (١٫٥٠٠٫٠٠٠) أسهم عادية إلى عشرة ماليين وخمسمائة ألف (١٠٫٥٠٠٫٠٠٠) 

سهم عادي، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة. 
ومنفردة ب  األولوية"  "حقوق  ب  مجتمعة  إليها  (ويشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق  إصدار  يتم  سوف 
"حق األولوية") للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة 
على زيادة رأس المال. (ويشار إليه ب "تاريخ األحقية") والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في 
نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ �

�/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشارإليهم مجتمعين ب "المساهمين المقيدين" ومنفردين ب "المساهم 
المقيد") على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أخذاً في 
االعتبار إجراءات التسوية بعدد ٦ حقوق لكل (١) سهم من أسهم الشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب ب ٦ 

أسهم جديدة وذلك بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين (ويشار إليهم ب "المستثمرين الجدد") – الذين 
يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة – التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية 
السعودية (ويشار إليها ب "تداول" أو "السوق")، وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم ��/��/٤٤١هـ (الموافق �

�/��/٢٠٢٠م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشار إليها ب "فترة 
التداول")، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشار إليها ب "فترة 
االكتتاب")، وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول 
حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة 
أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام 

بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي: (١) سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين 
المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. (٢) سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه 
أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة 
الحقوق  بعد تسوية عملية شراء  الجديدة  االكتتاب في األسهم  الجدد  للمستثمرين  (يومي عمل). (٣) سيتاح  تسويتها 
مباشرة (يومي عمل) (٤) سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي 
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (ويشار إليها ب "األسهم المتبقية") فستطرح تلك األسهم 
على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم ب "المؤسسات االستثمارية") (ويشار إلى عملية الطرح 

هذه ب "الطرح المتبقي").
ابتداًء من  العروض  تلك  المتبقية وسيتم استقبال  بتقديم عروضها لشراء األسهم  المؤسسات االستثمارية  تلك  وتقوم 
� يوم  من  مساًء  الخامسة  الساعة  وحتى  (الموافق ��/��/٢٠٢٠م)  يوم ��/��/١٤٤٢هـ  العاشرة صباحاً  الساعة 

�/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م) (ويشار إليها ب "فترة الطرح المتبقي") وسيتم تخصيص األسهم المتبقية 
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (بشرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص 
بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها  أما  العرض.  تقدم نفس  التي  المؤسسات االستثمارية  بالتناسب على  األسهم 
لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت عملية الطرح بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل 

بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم 
لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضًال راجع القسم (١٤) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام 
(الموافق ��/ النهائي في موعد أقصاه ��/��/١٤٤٢هـ  التخصيص  الطرح وشروطه"). وسيتم اإلعالن عن عملية 

وأحكام  باألسهم  المتعلقة  ("المعلومات   (١٤ القسم  راجع  (فضًال  التخصيص")  "تاريخ  ب  إليه  (ويشار  ��/٢٠٢٠م) 
الطرح وشروطه").

وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة مائة وخمسة ماليين (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، مقسم 
إلى عشرة ماليين وخمسمائة ألف (١٠٫٥٠٠٫٠٠٠) سهم عادي. سيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بعد خصم 
مصاريف االكتتاب في االستحواذ على أصل قائم مدر للدخل وفي توسعة نشاط تشغيل وإدارة وتأجير ثالجات التجميد 
المركزية للغير وغيره. (فضًال راجع القسم (٨) ("استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"). إن جميع أسهم 
الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل 
ومساوية تماماً لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة (ويشار 
العادية أو  "الجمعية العامة") (سواًء  إليها ب  العامة للمساهمين (ويشار  "المساهم") حضور اجتماع الجمعية  إليه ب 
غير العادية) والتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها 

(إن وجدت).
بتاريخ ١٤٠٣/٠٣/١٢هـ (الموافق ١٩٨٢/١٢/٢٧م) تم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة بموجب قرار وزير التجارة رقم 
٨٥٦، برأس مال قدره ٥٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٥ مليون سهم عادي قيمة كل سهم ١٠٠ ريال سعودي وتم 
١٩٩٥/٠٣/٢٧م)  (الموافق  ١٤١٥/١٠/٢٦هـ  وبتاريخ  ١٩٩٤م.  يناير  في  "تداول"  السعودية  المالية  السوق  في  ادراجها 
وافقت الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١٫٢٠٠ مليون ريال 
سعودي عن طريق دمج شركة ناصر المحمد المكيرش في الشركة، بعدد أسهم إجمالي بلغ ١٢ مليون سهم وقيمة اسميه 
قدرها ١٠٠ ريال للسهم. وبتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٠٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١٨م) قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
تخفيض رأس مال الشركة من ١٫٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١٠٩ مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض بلغت (٩٠٬٩٢٪) 
من رأس مال الشركة. وبتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧م) قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ١٠٩ مليون ريال سعودي إلى ١٩٦ مليون ريال سعودي عن طريق اصدار أسهم 
الواحد ليصبح مجموع أسهم  للسهم  ريال سعودي  بلغت ١٠  بقيمة اسميه  بعدد ٨٬٧ مليون سهم عادي  أولوية  حقوق 
الغير  العامة  الجمعية  وافقت  ٢٠١٩/١٢/٣١م)  (الموافق  ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ  وبتاريخ  عادي.  سهم  مليون   ١٩٬٦ الشركة 
العادية على تخفيض رأس مال الشركة من ١٩٦ مليون ريال سعودي إلى ١٥ مليون ريال سعودي وذلك إلطفاء الخسائر 

المتراكمة، بنسبة تخفيض بلغت (٩٢٬٣٥٪) من رأس مال الشركة.
يتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية ("تداول" أو "السوق"). وقد تقدمت الشركة بطلب 
لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("الهيئة") لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما قدمت طلب إلى شركة 
األسهم  تداول  يبدأ  أن  المتوقع  كافة. ومن  بالمتطلبات  الوفاء  وتم  إدراجها،  لقبول  ("تداول")  السعودية  المالية  السوق 
الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض (راجع قسم "تواريخ 
مهمة للمكتتبين"). وسوف يُسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ولمواطني دول مجلس التعاون 
األجانب  وللمستثمرين  الخليجية  والمؤسسات  والشركات  السعودية  االستثمار  وصناديق  والبنوك  والشركات  الخليجي 
خارج المملكة (من خالل اتفاقيات مبادلة أو كمستثمرين مؤهلين) بالتداول في األسهم الجديدة بعد إدراجها وبداية 
تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب 
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. لقد قدمت الشركة طلب التسجيل 
وطرح األسهم الجديدة إلى الهيئة كما قدمت طلب إلى السوق المالية السعودية "تداول" لقبول إدراج األسهم الجديدة 

ولقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسمي "إشعار مهم" في صفحة (أ) والقسم (٢) "عوامل المخاطرة" 

الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

لتوصية  وفقاً  المال  رأس  بزيادة  المساهمين  موافقة  على  يتوقف  النشرة  بموجب هذه  األولوية  أسهم حقوق  إن طرح 
مجلس اإلدارة وحصول الشركة على الموافقات النظامية. ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة 
للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ ��/��/١٤٤٢هـ (الموافق ��/��/٢٠٢٠م). وعلى المساهمين العلم 
بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على طرح أسهم حقوق األولوية. فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائياً. 

وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

المستشار المالي

متعهد التغطيةمدير االكتتاب


