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قاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إن زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة لغرض االستحواذ بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة املساهمين، ولقد تم نشر دعوة النع

وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة املساهمين على إصدار األسهم الجديدة  م(.06/04/2017املوافق هـ )09/07/1438خ إصدار األسهم الجديدة بتاريللموافقة على 

 بذلك موضع هذه النشرة، فإن إصدارها سيتوقف وتتوقف صفقة االستحواذ، وحينها تعتبر هذه النشرة الغية، وفي هذه الحالة سيتم إشعار املساهمين
هـ )املوافق 19/07/1413الصادر بتاريخ  5800005960هـ، والسجل التجاري رقم 05/06/1413وتاريخ  600ب قرار معالي وزير التجارة رقم شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموج

 م(.12/01/1993
)وملزيد من التفاصيل  ركة املراكز الراقية املحدودةسهم عادي جديد بالقيمة االسمية مقابل االستحواذ على كامل الحصص في رأس مال ش 14.500.000والتنمية  لالستثمار إصدار شركة الباحة 

 295.000.000ريال سعودي إلى  150.000.000((، مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة الباحة من 91عن عملية االستحواذ يرجى مراجعة القسم "خلفية عامة عن االستحواذ" الصفحة رقم )

من رأس مال الشركة  ٪96.67من رأس مال الشركة بعد الزيادة )أي ما يعادل نسبة  ٪49.15سهم، وتبلغ نسبة الزيادة  29.500.000سهم إلى  15.000.000ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من 

في  م الحالية بما في ذلك حقوق التصويت، الحقوق قبل الزيادة( وتملك شركة الباحة لكامل حصص شركة املراكز الراقية. وتتمتع األسهم الجديدة موضع الطلب بكافة الحقوق الخاصة باألسه

 حصص األرباح، وحقوق االسترداد، أو إعادة الشراء أو الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل أو غير ذلك وغيرها من الحقوق األخرى 
هـ، 05/06/1413وتاريخ  600شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  والتنمية )ويشار إليها فيما بعد بـ "شركة الباحة" أو "الشركة"( هي لالستثمارشركة الباحة 

 ( مائة وخمسون مليون ريال سعودي150.000.000م(. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي )12/01/1993هـ )املوافق 19/07/1413الصادر من مدينة الباحة بتاريخ  5800005960والسجل التجاري رقم 

( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إلى كل منها بـ "سهم حالي" وإلى جميعها بـ "أسهم حالية"( وجميع تلك األسهم 10( خمسة عشر مليون سهم بقيمة اسمية قدرها )15.000.000مقسم إلى )

 أو أكثر من أسهم الشركة.  ٪5كبار ممن يمتلكون  والتنمية مساهمون  لالستثمارمدفوعة القيمة بالكامل. وال يوجد ضمن مساهمي شركة الباحة 

م واملتضمنة االستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار أسهم، فقد أعلنت شركة الباحة عن 2015مايو  05هـ املوافق 1436رجب  16بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية واملنعقدة في 

ة ( وهي شركأو "شركة املراكز الراقية" م( على شركة املراكز الراقية املحدودة )ويشار إليها فيما بعد بـ "املراكز الراقية" أو "املراكز"12/10/2016هـ )املوافق 11/01/1438توقيع اتفاقية استحواذ بتاريخ 

م(، ومقرها الرئيس ي مدينة الرياض، حي العليا، شارع 10/12/2014ـ )املوافق ه18/02/1436وتاريخ  1010428696ذات مسؤولية محدودة )الشركة املستهدفة( تأسست بموجب السجل التجاري رقم 

)وملزيد من  ( عشرة رياالت سعودية10( خمسة ماليين حصة متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها )5.000.000( خمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى )50.000.000وادي األرطاوي. ويبلغ رأس مالها )

، حيث تهدف شركة الباحة إلى االستحواذ على حصص شركة املراكز الراقية بالكامل مع ((69ص شركاء شركة املراكز الراقية يرجى مراجعة قسم "الحصص والشركاء" الصفحة رقم )التفاصيل عن حص

 (.أو "االستحواذ" اإلبقاء عليها كشركة تابعة )ويشار إليها فيما بعد بـ "عملية االستحواذ" أو "صفقة االستحواذ" أو "الصفقة"

 وخمسمائة ألف سهم )
ً
( عشرة رياالت للسهم الواحد ملالك شركة املراكز 10( بقيمة اسمية تبلغ )14.500.000وبموجب بنود عملية االستحواذ هذه، ستقوم شركة الباحة بإصدار أربعة عشر مليونا

 الراقية )ويشار إليها فيما بعد بـ "األسهم الجديدة" أو "أسهم العوض"(. 

افقات النظامية اإلصدار هذه، وبعد الحصول على املو  موافقة هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية )ويشار إليها فيما بعد بـ "هيئة السوق املالية" أو "الهيئة"( على نشر نشرة وبعد الحصول على

لجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول األعمال التالي: التصويت )إما باملوافقة أو الرفض( على زيادة ، ستقوم الشركة بدعوة املساهمين لحضور اجتماع امثل موافقة مجلس املنافسة ذات العالقة

مشاري بن  / فهد بنوتفويض أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين )من غير األطراف ذوي العالقة بالصفقة(، وهم: األمير رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل الحصص في رأس مال شركة املراكز الراقية

ت املالية والنظامية املتعلقة بإتمام عملية االستحواذ عبداملحسن آل سعود، ومشعل محمد مفتي، وزياد محمد العمرو، والدكتور/ حاتم عبدهللا الغامدي، وسعد حمد بن سيف في اتخاذ كافة اإلجراءا

اذ وألغراض هذا االستحواذ والتي تشمل على سبيل املثال كافة الرسوم املالية التي ينبغي دفعها للجهات املسؤولة ذات العالقة مثل بما في ذلك التوقيع على كافة العقود واملستندات الخاصة باالستحو 

( إصدار األسهم الجديدة للشركاء في 2الراقية، )( إقرار عقد االستحواذ بين شركة الباحة وشركة املراكز 1رسوم استخراج السجل التجاري املحدث، والتصويت )إما باملوافقة أو الرفض( على ما يلي: )

 التفاقية االستحواذ لالستثمارشركة املراكز الراقية املحدودة في رأس مال شركة الباحة 
ً
تعديل النظام  (3، )((100رقم ))وملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم "االتفاق النهائي" الصفحة  والتنمية وفقا

حول نية املعلومات  منوللمزيد  .باإلضافة إلى ذلك سيقوم املساهمون بالتصويت )إما باملوافقة أو الرفض( على تخفيض رأس مال الشركة األساس ي للشركة بعد االستحواذ ليتفق مع عملية االستحواذ.

 (.19( والصفحة )طفحة )الصخطط الشركة الواردة في الشركة بتخفيض رأس املال يرجى الرجوع إلى 

عالقة( واملذكورة أسماؤهم أعاله. وقد قام أعضاء مجلس وقد تم توقيع عقد االستحواذ بعد دراسة شروطه وبنوده والقرار الخاص به من قبل أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين )من غير األطراف ذوي ال

وين من أعضاء لجنة اإلنقاذ واالستحواذ بالشركة بإكمال املفاوضات واملوافقة على الصفقة والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة م( بتفويض عض01/09/2016هـ املوافق 29/11/1437االدارة بتاريخ 

اذ بتاريخ ان املفوضان بتوقيع عقد االستحو فقد قام العضو  الوثائق ذات العالقة بالصفقة، وهذان العضوان هما: االستاذ/ زياد العمرو واألستاذ/ مشعل مفتي. وبناًء على تفويض املجلس سالف الذكر،

)بعد استبعاد األطراف ذوي العالقة( أن الصفقة والقرار الخاص بها يصبان في مصلحة الشركة واملساهمين ككل وأن من شأن  م(، وباعتقاد جميع أعضاء املجلس12/10/2016هـ )املوافق 11/01/1438

ة من غير ر خالل تحسين وضعها املالي وتحقيق استراتيجيتها في التحول من شركة خاسرة إلى شركة مربحة ملساهميها. وبناًء على ذلك، يوص ي مجلس اإلداالصفقة اإلسهام في نجاح الشركة املستقبلي من 

عامة غير وذلك في اجتماع الجمعية ال ى شركة املراكز الراقيةاألطراف ذوي العالقة بعملية االستحواذ السادة املساهمين بالتصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على حصص الشركاء لد

 "الجمعية العامة غير العادية"(.  1-24العادية )راجع القسم 

أي على قراراتها. وال يتمتع أي مساهم بلعامة"( والتصويت جميع األسهم املصدرة للشركة من فئة واحدة. ويحق لكل مساهم )"املساهم"( حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة )"الجمعية ا

 حقوق تصويت ذات أفضلية.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين )أعضاء املجلس من غير األطراف ذوي العالقة( أنه تم استيفاء جميع املتطلبات  هيئة السوق املاليةوقد قامت الشركة بتقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج إلى 

  الصفقة.لعالقة بنشرة اإلصدار هذه وبغرض صفقة االستحواذ. وبخالف موافقة الجمعية العامة غير العادية على القرار الخاص بالصفقة، فقد تم الحصول على جميع املوافقات ذات االنظامية الالزمة ل

في الجمعية العامة غير العادية  ( على التوالي، بعناية قبل التصويت3( والصفحة )أي الصفحة )عوامل املخاطرة"، الواردين فيها فينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسمي" إشعار مهم" و"

 باملوافقة أو عدم املوافقة على قرار زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية.

في حال كان لدى أي من املساهمين أي شك بخصوص محتوى هذه النشرة أو فيما يتعلق باإلجراء الذي يجب أن يتخذه، فإنه ينبغي عليه إن نشرة اإلصدار هذه بالغة األهمية وتتطلب انتباه املساهمين. و

 الحصول على استشارة مالية خاصة من أي مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املالية.

 
املستشار املالي               

 
 

"الهي ـــــــة"(. ويتحمـــــــل بــــــــ ســـــــعودية )واملشـــــــار إل هـــــــا تحتـــــــوي نشـــــــرة امصـــــــدار هـــــــذه علـــــــى معلومـــــــاا قـــــــدمت بحســـــــب متطلبـــــــاا قواعـــــــد التســـــــجيل وامدرا  الصـــــــادرة عـــــــن هي ـــــــة الســـــــوق املاليـــــــة باململ ـــــــة العربيـــــــة ال

دقـــــــــــة املعلومـــــــــــاا الـــــــــــواردة فـــــــــــي نشـــــــــــرة امصـــــــــــدار هـــــــــــذه، وي كـــــــــــدون بحســـــــــــب علمهـــــــــــم  ( مجتمعـــــــــــين ومنفـــــــــــردين كامـــــــــــل املســـــــــــ ولية عـــــــــــن28أعضـــــــــــاء مجلـــــــــــم امدارة الـــــــــــذين ت هـــــــــــر أســـــــــــما هم علـــــــــــى الصـــــــــــفحة )

عـــــــل أي إفـــــــادة واردة ف هـــــــا مضـــــــللة. وال تتحمـــــــل الهي ـــــــة واعتقـــــــادهم، بعـــــــد إجـــــــراء جميـــــــع الدراســـــــاا املم نـــــــة وإلـــــــى الحـــــــد املعقـــــــول، أنـــــــه ال توجـــــــد أي وقـــــــا ع أخـــــــرى يم ـــــــن أن يـــــــ دي عـــــــدم تضـــــــمينها النشـــــــرة إلـــــــى ج

مســــــــ ولية مهمــــــــا كانــــــــت  لســــــــعودية )تــــــــداول( أي مســــــــ ولية عــــــــن محتويــــــــاا هــــــــذه النشــــــــرة، وال تعطيــــــــان أي تأكيــــــــداا تتعلــــــــق بــــــــدق ها أو اكتمالهــــــــا، وت ليــــــــان نفســــــــ هما صــــــــراحة مــــــــن أيوشــــــــركة الســــــــوق املاليــــــــة ا

 عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها".
 

 (م06/04/2017)املوافق  هـ09/07/1438صدرا هذه النشرة بتاريخ 
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 إشعار مهم
مبني على دراية وادراك عند التصويت على توصية مجلم إدارة شركة أعدا شركة الباحة لالستثمار والتنمية )"شركة الباحة"( هذه النشرة لتقديم معلوماا ملساهم ها ليتم نوا من ات اذ قرار 

كشركة  صص شركة املراكز الراقية مع امبقاء عل هاالباحة بزيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية، مما سيترتب عليه تملك شركة الباحة لكامل ح

سهٍم جديد لصالح الشركاء في شركة املراكز  14.500.000ريال سعودي عن طريق إصدار  295.000.000ريال سعودي إلى  150.000.000ة رأس مال شركة الباحة من تابعة، وذلك من خالل زياد

 سهم. 29.500.000سهم إلى  15.000.000الراقية، ليزيد عدد أسهم شركة الباحة من 
 سهم جديد في القائمة الرسمية. 14.500.000لسوق املالية لتسجيل وقبول إدرا  وقد قامت شركة الباحة بتقديم طلب إلى هي ة ا

نعقاد ما يتم أخذ أصواا املساهمين املسجلين بتاريخ اتقدم نشرة امصدار هذه )"النشرة"( تفاصيل وافية عن املعلوماا املتعلقة بشركة الباحة وشركة املراكز الراقية وعملية االستحواذ. وعند

يم ن  وماا التي تحتـويها هذه النشـرة والتيلعامة غير العادية لشركة الباحة التي ستنعقد لهذا الغرض، ستتم معاملة املساهمين املصوتين على أساس أن قرارهم قد استنـد إلى املعلـالجمعية ا

( أو www.albahacompany.comاملالي"( أو عن طريق زيارة موقع شركة الباحة امل تروني: ) الحصـول على نسخ منها من املقر الرئيس ي لشركة الباحة أو من مجموعة الدخيل املالية )"املستشار 

 (.www.cma.org.sa( أو موقع هي ة السوق املالية: )www.aldukheil.com.saموقع املستشار املالي: )

 ( للمساعدة في است مال األعمال الالزمة متمام عملية االستحواذ.97)( و 96الصفحاا )وقد تم التعاقد مع املستشار املالي واملستشارين اآلخرين املذكورين في 

بلية املالي للشركة وقيمة األسهم يم ن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطوراا املستق إن املعلوماا التي تضمن ها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير. وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع

"عوامل املخاطرة"(. وال يجوز اعتبار تقديم هذه  2من العوامل االقتصادية مثل عوامل التضخم أو غيرها والعوامل السياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )راجع القسم رقم 

 أحداث مستقبلية. أو أية معلوماا شفهية أو كتابية متعلقة باألسهم املقترح إصدارها على أنها تأكيد أو وعد أو إقرار بشأن تحقق أي إيراداا أو نتائج أو النشرة 

دم االعتماد على أن تلك املعلوماا مصرح بها من الشركة ال يوجد أي شخص مفوض بإعطاء أي معلوماا أو إيضاحاا غير مضمنة في هذه النشرة، وإذا تم إعطاء معلوماا أو إيضاحاا ينبغي ع

 أو مجلم إدارتها.

امت بما يلزم من ات اذ الحيطة املعقولة في إعداد هذه إن املعلوماا التي تحتوي عل ها هذه النشرة تعبر عن الواقع كما في تاريخ نشرها، ما لم يذكر خالف ذلك. وعلى الرغم من أن الشركة قد ق

إن حال حدوث أي اختالفاا جوهرية، ف قد أن املعلوماا التي تحتوي عل ها صحيحة، إال أن هذا ال يعني أن كل املعلوماا املذكورة سوف ت ل صحيحة بعد تاريخ إصدار النشرة. وفيالنشرة وتعت

ير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد الوضع املالي لشركة الباحة أو شركة املراكز الراقية وقيمة السهم قد تتأثر بشكل سلبي. وفي حال وجود تغ

شرة ن ظهور أية مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة امصدار هذه قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، فسوف تقوم الشركة بتقديم الهي ة أو التسجيل وامدرا  الصادرة عن 

 .إصدار ت ميلية

بل ر أسهم جديدة ملالك شركة املراكز الراقية مقاوال تعتبر هذه النشرة توصية من جانب املستشار املالي أو أي من املستشارين اآلخرين بالتصويت لصالح زيادة رأس مال شركة الباحة وإصدا

 االستحواذ عل ها من قبل شركة الباحة.

 لنشرة أو األسهم املقترح إصدارها في أي دولة أخرى سوى اململ ة العربية السعودية. وتطلب الشركة من كل من يتلقى هذه النشرة أن يالحظال تنوي شركة الباحة ات اذ أي إجراء لتسجيل هذه ا

 مع متطلباا قواعد التسجيل وامدرا  الصادرة عن الهي ة. لقد تقدمت الشركة للهي ة بطلب تسجيل األسهم امل
ً
شرة في إصدارها وقبول إدراجها بموجب هذه الن قترحهذه القيود ويراع ها تماشيا

زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى شركة سجل املساهمين الرسمي، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في حال وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة على 

 كما هو مبين في هذه النشرة.املراكز الراقية 

 
 
 

ف موجب هذه النشرة يتوقإن زيادة رأس املال املقترحة من خالل إصدار أسهم جديدة في الشركة لغرض االستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى شركة املراكز الراقية ب

 )املوافق هــــــــــــــــــــــــــ09/07/1438الجديدة بتاريخ على موافقة املســـــــــــــاهمين، ولقد تم نشـــــــــــــر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشـــــــــــــركة للموافقة على إصـــــــــــــدار األســـــــــــــهم 

توقف م(. وعلى املســـــــاهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصـــــــول على موافقة املســـــــاهمين على إصـــــــدار األســـــــهم الجديدة موضـــــــع هذه النشـــــــرة، فإن إصـــــــدارها ســـــــي06/04/2017

 املساهمين بذلك. وتتوقف صفقة االستحواذ، وحينها تعتبر هذه النشرة الغية، وفي هذه الحالة سيتم إشعار 
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 بياناا القطاع والسوق 
وفرة على نطاق عام للجمهور ومن تقارير تم الحصول على بياناا السوق وبعض التوقعاا املتعلقة بالقطاع في هذه النشرة من بحوث حول السوق معدة من جهاا خارجية، ومن معلوماا مت

وهذا ال يتعارض مع نشاط شركة الباحة الحالي حيث يعتبر نشاط االستثمار في  تعمل به شركة املراكز الراقية والذي تنوي شركة الباحة الدخول فيهخاصة تم إعدادها لدراسة السوق الذي 

صادر ملعلوماا التي تتضمنها هذه النشرة قد أخذا من م. وتعتقد الشركة أن ااملجمعاا التجارية أحد مجاالا االستثمار التي ستقوم بها شركة الباحة بموجب نشاطها املذكور في السجل التجاري 

لشركة بأنها موثوقة وقامت باست دامها في هذه موثوقة ول ن دون أن تعطي أي ضمان لدقة تلك املعلوماا أو اكتمالها. وكذلك الحال، فإن الدراساا والتقارير وأبحاث السوق التي تعتقد ا

 القطاع العام والسوق ما يلي: بيانااة، وال تقدم الشركة أي تأكيد بشأن دقة تلك املعلوماا. وتشمل مصادر بالنشرة، لم يتم التحقق منها بصورة مستقل
 

 ي:م سسة النقد العربي السعود •
 11169الرياض  2992ص.ب. 

 اململ ة العربية السعودية

 +966( 11) 4633000هاتف: 

 +966( 11) 4662966فاكم: 

 info@sama.gov.saالبريد امل تروني: 

   www.sama.gov.sa املوقع امل تروني:

م( لالضطالع بمجموعة من املهام أهمها:1952هـ )1372م سسة النقد العربي السعودي هي البنك املركزي للممل ة العربية السعودية، وقد تأسست في عام   

 إصدار العملة الوطنية )الريال السعودي(.  -

 البنوك التجارية.القيام بدور مصرف الحكومة، ومراقبة  -

 مراقبة شركات التأمين التعاوني، وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين. -

 إدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي. -

 إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف. -

 تشجيع نمو النظام املالي واملصرفي وضمان سالمته. -

افقة الست دام هذه املعلوماا.املستقاة من تقرير م سسة النقد والتي تم است دامها في هذه النشرة معلوماا متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي مو إن املعلوماا   

 

 :  الهي ة العامة لإلحصاء •
 شارع األمير/ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود 

 حي املربع –الرياض 

 11481الرمز البريدي  3735ص.ب. 

 اململ ة العربية السعودية

 +966( 11) 4014138هاتف: 

 +966( 11) 4059493فاكم: 

 info@stats.gov.saالبريد امل تروني: 

 www.stats.gov.saاملوقع امل تروني: 

ــــمي الوحيد للبياناا  ــ ــــا ي الرسـ ــ ــــا هي املرجع امحصـ ــ ــــراف الفني على القطاع امحصـ ــ ــــافة لإلشـ ــ ــــائية، إضـ ــ ــــعودية، وتقوم بتنفيذ كافة األعمال امحصـ ــ ــــائية في اململ ة العربية السـ ــ ــــواملعلوماا امحصـ ــ راف على تنفيذ ي، وكذلك امشـ

وافقة الست دام م است دامها في هذه النشرة معلوماا متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أياالستراتيجية الوطنية للعمل امحصا ي. وتعتبر املعلوماا املستقاة من تقارير الهي ة العامة لإلحصاء والتي تم 

 هذه املعلوماا.

 

 شركة كوليرز إنترناشيونال: •

 
 الرياض، بر  الفيصلية

 11432الرمز البريدي  5678ص.ب. 

 اململ ة العربية السعودية

 +966( 11) 2737776فاكم: 

 hani.tamimi@colliers.comالبريد امل تروني: 

 www.colliers.com/en-gb/saudiarabiaاملوقع امل تروني: 
 

التقرير سوق  حة وشركة املراكز الراقية، ويغطيلسوق وتم تسليمه مدارة شركة الباشركة كوليرز إنترناشيونال هي شركة عاملية تعمل في مجال الخدماا العقارية. وقد قامت شركة كوليرز إنترناشيونال بإعداد تقرير دراسة ا

. وقد تم الحصول على موافقة شركة 
ً
إسمها  كوليرز إنترناشيونال الست دام املعلوماا الواردة في تقريرها بامضافة الىالنشاط الذي تعمل فيه شركة املراكز الراقية والنشاط الذي تنوي شركة الباحة التركيز عليه مستقبال

 وشعارها في هذه النشرة.وإفاداتها 

 

 شركة أيه تي كيرني: •
  م سسة امللك فيصل الخيرية، البر  الجنوبي، الدور السابع

 طريق امللك فهد، حي العليا، الرياض

 اململ ة العربية السعودية

 +966( 11) 2905200هاتف: 

 + 966( 11) 2061285فاكم: 

 info@atkearney.comالبريد امل تروني: 

 .www.atkearney.com/riyadhاملوقع امل تروني: 
 

دولة حول العالم. وتعتبر املعلوماا املستقاة من تقريرها والتي تم است دامها في هذه النشرة معلوماا  40امدارية وتمارس نشاطها في أكثر من  االستشاريةشركة أيه تي كيرني هي شركة عاملية رائدة تعمل في تقديم الخدماا 

 موافقة الست دام هذه املعلوماا. للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أيمتاحة 

 

http://www.stats.gov.sa/
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 املعلوماا املالية
 

، كما تم إعداد البياناا املالية لشركة املراكز الراقية للفترة التي تمتد من تاريخ م2016م و2015م، و2014ديسمبر  31لقد تم إعداد البياناا املالية املراجعة لشركة الباحة عن السنواا املن هية في 

 ملعايير املحاسبة الصم2016ديسمبر  31للسنة املن هية في  املراجعةم وكذلك القوائم املالية 2015ديسمبر  31م وحتى 2014ديسمبر  10تأسيسها في 
ً
ادرة ، والتي تم إدراجها في هذه النشرة وذلك وفقا

مراجعة عثمان محمد التويجري، فيما تم  –م من قبل شركة رودل وشركاه 2015م و2014عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد تمت مراجعة القوائم املالية لشركة الباحة لألعوام 

عضو كرو هورث الدولية، بينما تمت مراجعة القوائم املالية لشركة -محاسبون قانونيون واستشاريون -ي م من قبل شركة الع م والسدير 2016 ديسمبر  31في  القوائم املالية للسنة املالية املن هية

 سنةللالقوائم املالية  مراجعةعضو كرو هوروث الدولية، فيما تم  –محاسبون قانونيون واستشاريون  –م من قبل شركة الع م والسديري 2015ديسمبر  31املراكز الراقية للسنة املن هية في 

ما قامت بالريال السعودي. كم من قبل شركة الدار لتدقيق الحساباا )عبدهللا البصري وشركاه(. وتقوم شركة الباحة وشركة املراكز الراقية بإصدار قوائمهما املالية 2016 ديسمبر  31املن هية في 

لغرض مقارن ها م 2016ديسمبر  31في  ةاملن هي ةاملالية االفتراضية املوحدة لشركة الباحة واملراكز الراقية للسن( بفحص القوائم RSMاملحاسبون املتحدون )-بانقا وشركا ه  ر عبد القادشركة د. 

على شركة الباحة، وقد  ، وذلك بغرض إظهار األثر املالي للصفقةم2016يناير  01، والتي أعدا بافتراض أن عملية االستحواذ قد تمت في م2016بالقوائم املالية املراجعة لشركة الباحة للعام 

 في هذه النشرة. املفحوصة االفتراضية  املالية أدرجت القوائم

 

 التوقعاا وامفاداا املستقبلية
 

شركة املراكز املالية ونتائج العملياا لشركة الباحة و إن البياناا املتضمنة في هذه النشرة والتي ال تعبر عن حقائق تاري ية تعتبر توقعاا وإفاداا مستقبلية، وتشمل توقعاا السوق واألوضاع 

 اآلثار املتوقعة والناتجة عن عملية االستحواذ. لقد تم إعداد ا
ً
لتوقعاا التي تضمن ها هذه النشرة على أساس افتراضاا محددة ومعلنة من قبل شركة الباحة، وقد ت تلف الراقية، وتشمل أيضا

ار هذه مثل بعض التوقعاا الواردة في نشرة امصدظروف التشغيل املستقبلية عن تلك االفتراضاا، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعاا. ت

" أو أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من املتوقع"إفاداا مستقبلية". ويستدل على هذه امفاداا املستقبلية عن طريق است دام بعض الكلماا مثل "ت طط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" 

بة أو املشابهة لها في املعنى. وتع م هذه امفاداا وجهة ن ر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ول نها "سي ون" أو "ُي من" أو الصيغ النافية لهذه املفرداا وغيرها من املفرداا املقار 

 لألداء املستقبلي. كما أن هناك العديد من العوامل التي قد ت ثر في األداء الفعلي أو امنجازاا أو النتائج التي تحققها
ً
 ها بشكل كبير عما كالشركة وت دي إلى اختالف ليست ضمانا

ً
 صراحة

ً
ان متوقعا

 في امفاداا املستقبلية املذكورة. وقد تم استعراض أهم املخاطر أو العوامل التي يم ن أن ت دي إلى مثل هذا األثر بصورة أك
ً
 في قسم "عوامل املخاطرة" في أو ضمنيا

ً
 " من3لصفحة "اثر تفصيال

شكل جوهري به املخاطر أو األمور غير املتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضاا التي تم االعتماد عل ها، فإن النتائج الفعلية قد ت تلف هذه النشرة. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذ

 .عن تلك املوضحة في هذه النشرة

ة السوق املالية إذا علمت في أي وقت من تاريخ نشر نشرة امصدار وقبل امدرا  بأي من اآلتي: ومع مراعاة متطلباا قواعد التسجيل وامدرا ، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار ت ميلية لهي 

عدا  ( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة امصدار. وفيما2( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة امصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل وامدرا  أو )1)

دة أو في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة ملعلوماا جديالحالتين املذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلوماا عن القطاع أو السوق أو إفاداا التوقعاا املستقبلية الواردة 

واالفتراضاا، فإن األحداث وال روف الخاصة بالتوقعاا املستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر وغيرها، ولحاالا عدم التيقن 

. وعليه، يجب على املساهمين أن يدرسوا جميع التوقعاا املستقبلية في ضوء هذه اميضاحاا، 
ً
 أساس ي. ا بشكلوا على هذه امفاداوأن ال يعتمدالذي تتوقعه الشركة، أو قد ال تحدث إطالقا
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 إقراراا أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة

 يقر أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة بالتالي:
منح أي عموالا أو خصوماا أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل شركة الباحة خالل السنواا الثالث السابقة مباشرة لتاريخ ت •

ُ
 يمافقديم طلب التسجيل وقبول امدرا  لم ت

 يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 

 وجميع املتطلباا األخرى ذاا العالقة املنصوص عل ها في ن ام السوق املالية وقواعد التسجيل وامدرا .أن الشركة قد استوفت جميع الشروط املحددة للتسجيل وامدرا   •

 أن مجلم امدارة قام بتضمين جميع املعلوماا املطلوب تضمينها في هذه النشرة بمقتض ى قواعد التسجيل وامدرا . •

 ستنداا املطلوبة بمقتض ى ن ام السوق املالية وقواعد التسجيل وامدرا .أن مجلم إدارة شركة الباحة قدم أو سيقدم إلى الهي ة جميع امل •

 ال توجد أي وقا ع أخرى يم ن أن ت ثر على طلب التسجيل وقبول امدرا  لم يتم تضمينها في هذه النشرة. •

 ال يوجد أي رأس مال للشركة مشمول بحق خيار. •

 ( من هذه النشرة.23ب الف املشار إل ها في الصفحة )ال توجد رهوناا أو حقوق أو أعباء على ممتلكاا الشركة  •

 على ( 61و )( 60ب الف ما تم ذكره في الصفحة ) •
ً
 جوهريا

ً
أعمال من هذه النشرة، ال توجد أي دعوى قضائية أو مطالبة، بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقام ها، يم ن أن ت ثر تأثيرا

 الشركة.

راقية، بالزا( والذي يمثل نشاط شركة املراكز الال توجد نية لدى الشركة مجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاطها، حيث أن شركة الباحة تنوي التركيز على سوق مراكز تسوق األحياء )ال •

 تقومسالي حيث يعتبر نشاط االستثمار في املجمعاا التجارية أحد مجاالا االستثمار التي والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ عل ها بالكامل. وهذا ال يتعارض مع نشاط شركة الباحة الح

 به شركة الباحة بموجب نشاطها املذكور في السجل التجاري.

رين ألحد أعضاء مجلم امدارة أو ألي قريب من ه الء املذكو ال يوجد أي عقد أو ترتيب ساري املفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم نشرة امصدار ي ون فيه للرئيم التنفيذي أو للمدير املالي أو  •

 ألعمال الشركة ب الف ما تم النص عليه صراحة في هذه النشرة.
ً
 مصلحة جوهرية وي ون مهما

ال  ن هذه النشرة،( مثالصفحة رقم )في  الواردةعالقة باستثناء االتفاق مع الشركاء في شركة املراكز الراقية لتعويضهم مقابل االستحواذ على حصصهم ف ها والعملياا مع األطراف ذوي ال •

 كز الراقية أو أي قريب لهم.يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم بما في ذلك أي تعويض قائم ما بين شركة الباحة أو أي شخص متعاون معها، وبين أي من مالك شركة املرا

 على الوضع املالي خالل األشهر االثني عشر األخيرة التي تسبق تاريخ هذه النشرة، وملزيد من يقر أعضاء مجلم امدارة بأنه قد حدث انقطاع في أعمال الش •
ً
 ملحوظا

ً
 سلبيا

ً
ركة قد أثر تأثيرا

 النشرة.  ( من هذه25الصفحة رقم )التفاصيل يرجى مراجعة 

أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري لشركة الباحة خالل السنواا الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب  هناكالنشرة، لم ي ن  ( من هذه36صفحة )ب الف ما ورد في  •

 إلى الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة امصدار. 
ً
 التسجيل وقبول امدرا ، إضافة

 بأن القوائم املالية قد تم إعدادها ومراجع تم است را  املعلوماا املالية املتضمنة في هذ •
ً
 هه النشرة من القوائم املالية املراجعة أو املفحوصة دون إجراء تعديل جوهري عل ها، علما

ً
ا وفقا

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 م يتم إصدارها، بامضافة إلى عدم وجود أي نية مصدار أدواا دين في املستقبل القريب.ال توجد أي أدواا دين صادرة عن شركة الباحة أو مصرح بها ول •

 ال يوجد لدى شركة الباحة أي نشاط تجاري أو أصول جوهرية خار  اململ ة. •

 لم يحدث أي تعديل في رأس مال شركة الباحة خالل السنواا الثالث املاضية. •

 لم تحدث أي حاالا إفالس ألي من أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلم امدارة لدى شركة الباحة.  •

 من قبل الشركة املمين سر لم تحدث أي حاالا إعسار في السنواا الخمم السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة أو أحد كبار التنفيذيين ف ها أو أ •
ً
عسرة املجلم معينا

 في منصب إداري أو إشرافي ف ها. 

 رة. هم ب الف ما تم النص عليه صراحة في هذه النشال توجد مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى شركة الباحة مع أي من مالك شركة املراكز الراقية أو كبار تنفيذيها أو أي من أقاربهم وتابع •

 ألعضاء مجلم امدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في شركة الباحة.  ( من هذه النشرة، ليم36فحة )في صب الف ما ورد  •

هم أسهم ستصدر ل، لن يتم احتساب أصواا املساهمين في شركة الباحة ممن زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى شركة املراكز الراقيةعند التصويت على  •

 جديدة بصف هم مال ين لحصص في شركة املراكز الراقية، كما لن تحتسب أصواا أقاربهم من الدرجة األولى ومن يتصرف باالتفاق معهم.

 حة جوهرية.ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلم امدارة أو الرئيم التنفيذي لشركة الباحة حق التصويت على عقد أو اقتراح ت ون له فيه مصل •

ا صويت على مكافآا تمنح لهم. ووفقال يتضمن الن ام األساس ي أو أي مستنداا تأسيم أخرى لشركة الباحة أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلم امدارة أو الرئيم التنفيذي حق الت •

ال أنه عند واملكافآا ألعضاء املجلم وكبار التنفيذيين ويقوم املجلم بالتصويت عل ها، إ ملس ولياا لجنة الترشيحاا واملكافآا فإنها تقوم بالتوصية إلى مجلم امدارة بسياسة التعويضاا

 التصويت على تعويضاا الرئيم التنفيذي فإن صوا الرئيم التنفيذي ال يحتسب.

 ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلم امدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة. •

 ضللة.صحيحة وعادلة وم تملة وغير م حول شركة املراكز الراقيةلى إقرار م توب من املدير العام لشركة املراكز الراقية بأن جميع املعلوماا الواردة في هذه النشرة حصلت شركة الباحة ع •

أسمائهم ونشر شعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة امصدار بصيغ ها  تشمل هذه النشرة إفاداا أعدها خبراء، وت كد الشركة أن أول ك الخبراء قد أعطوا موافق هم ال تابية على است دام •

 ونصها كما وردا في النشرة وأنهم لم يسحبوا تلك املوافقة حتى تاريخ نشرة امصدار هذه.

 (.  54بينة في الصفحة )واملأي التزاماا محتملة أو ضماناا على الشركة غير املوجودة في هذه النشرة  بأنه ال توجديقر أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة  •

 التي تلي مباشرة تاريخ هذه الن •
ً
 شرة.ويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه لن ي ون لدى شركة الباحة رأس مال عامل ي في مدة االثني عشر شهرا

 التي تلي إتمام الصفقة واالن هاء من عملية  االثنيسوف ي ون لدى شركة الباحة رأس مال عامل كاٍف لتشغيل عملياتها خالل  يقر أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة بأنه •
ً
عشر شهرا

 املذكورة. لالثنياالستحواذ، حيث أن شركة الباحة بمفردها ودون إتمام صفقة االستحواذ ال تمتلك رأس مال عامل كاٍف 
ً
 عشر شهرا

هذه النشرة، بأنه ليست لديهم أي مصلحة  ( من1( في القسم )2الصفحة )العالقة واملشار إل هم في  إضافة لإلقراراا السابقة، يقر األعضاء املستقلين في شركة الباحة من غير األطراف ذوي  •

حواذ محل هم التامة فيما يتعلق بصفقة االستمباشرة أو غير مباشرة في أي من أسهم شركة الباحة أو حصص شركة املراكز الراقية أو في عقد االستحواذ بين الطرفين، وي كدون استقاللي 

 هذه النشرة.
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 الراقيةإقراراا إدارة شركة املراكز 

املراكز الراقية بما يلي: تقر شركة   
منح أي عموالا أو خصوماا أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل شركة املراكز الراقية خالل الفترة منذ التأسيم وحتى تاريخ •

ُ
 يمافتقديم طلب التسجيل وقبول امدرا   لم ت

 يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

، إضافة إلى الفترة وقبول امدرا  هنالك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري لشركة املراكز الراقية خالل الفترة منذ التأسيم وحتى تاريخ تقديم طلب التسجيلبأنه لم ي ن  •

 التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة امصدار.

 ، ليم ملالك شركة املراكز الراقية أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في شركة الباحة.ة( من هذه النشر 93ورد في صفحة )ب الف ما  •

 

 دليل الشركة
 

 أعضاء مجلم إدارة الشركة

 ةاملصدر: شركة الباح

 ةأو أكثر من أسهم الشرك ٪5مالح ة: ال يملك أي عضو مجلم إدارة 

 

 أمين سر مجلم امدارة عنوان الشركة

 والتنمية لالستثمار شركة الباحة 

 الصناعي، بمدينة بلجرش ي، منطقة الباحة الجلد، مبنى مصنع الفرشةشارع 

 22888بلجرش ي  448ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966-17-7223333هاتف: 

 +966-17-7224445فاكس: 

 www.albahacompany.comاملوقع اإللكتروني: 

 info@albahacompany.comالبريد االلكتروني: 

 سعد حمد بن سيف
 عضو مجلس االدارة وعضو لجنة املراجعة

 22888بلجرش ي  448ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966-17-7223333هاتف: 

 +966-17-7224445فاكس: 

 info@albahacompany.comالبريد اإللكتروني: 

 
 ممثل الشركة املفوض الثاني ممثل الشركة املفوض األول 

 زياد بن محمد العمرو 
 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اإلنقاذ واالستحواذ

 22888بلجرش ي  448ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966-17-7223333هاتف: 

 +966-17-7224445فاكس: 

 ziad@albahacompany.comالبريد اإللكتروني: 

 مشعل محمد مفتي 
 عضو مجلس اإلدارة واملدير املالي وعضو لجنة اإلنقاذ واالستحواذ 

 22888بلجرش ي  448ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966-17-7223333هاتف: 

 +966-17-7224445فاكس: 

 mishal@albahacompany.comالبريد اإللكتروني: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمر الجنسية الصفة املنصب األسم 
عدد 

 األسهم

نسبة 

 املل ية

 ٪0.007 1.000 53 سعودي تنفيذي / مستقلغير  رئيم املجلم األمير/ فهد بن مشاري بن عبد املحسن آل سعود 1

 ٪0.008 1.143 41 سعودي غير تنفيذي / مستقل عضو صالح الحماديبن عبد العزيز  2

 ٪0.067 10.000 45 سعودي غير تنفيذي / مستقل عضو صالح الحماديبن محمد  3

 ٪0.007 1.000 39 سعودي غير تنفيذي / غير مستقل عضو عبد هللا بن كليببن ابراهيم  4

 ٪0.008 1.250 34 سعودي تنفيذي / غير مستقل عضو املجلم واملدير املالي محمد مفتيبن مشعل  5

 ٪0.007 1.000 36 سعودي / غير مستقل تنفيذي عضو املجلم والرئيم التنفيذي زياد بن محمد العمرو  6

 ٪0.007 1.000 40 سعودي غير تنفيذي / مستقل عضو عبد هللا الغامديبن د. حاتم  7

 ٪0.007 1.000 45 سعودي غير تنفيذي / مستقل عضو وأمين سر املجلم حمد بن سيفبن سعد  8

http://www.albahacompany.com/
mailto:info@albahacompany.com
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شركة املراكز الراقيةعنوان   

 شركة املراكز الراقية املحدودة
 شارع وادي األرطاوي، حي العليا، بمدينة الرياض

 11321الرياض  23102ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966-11-4885577هاتف: 

 +966-11-2173661فاكس: 

  info@elegantcenters.com اإللكتروني:البريد 

  www.elegantcenters.comاملوقع اإللكتروني: 
 

 سوق األسهم

 السوق املالية السعودية )تـداول(
 طريق امللك فهد 700أبراج التعاونية، 

 11555، الرياض 60612ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966-11-2181200هاتف: 

 +966-11-2181260فاكس: 

 www.tadawul.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 
 

 
 البنوك التجارية التي تتعامل معها شركة الباحة

 بنك الرياض
 اململكة العربية السعودية  11614الرياض  22622ص.ب 

 +966-11-4042707فاكس:  + 966-11-4013030هاتف: 

  customercare@riyadbank.com البريد اإللكتروني:

  www.riyadbank.comاملوقع اإللكتروني: 
 البنك األهلي التجاري 

 اململكة العربية السعودية 21481جدة  355.ب ص

 +966-12-6465892فاكس:  + 966-12-6464999هاتف: 

  contactus@alahli.com البريد اإللكتروني:

  www.alahli.com املوقع اإللكتروني:
 

 البنوك التجارية التي تتعامل معها شركة املراكز الراقية

 البنك العربي الوطني
 اململكة العربية السعودية 11564الرياض  56921ص.ب 

 +966-11-4027747فاكس:  + 966-11-4029000هاتف: 

  info@anb.com.sa البريد اإللكتروني:

 www.anb.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.riyadbank.com/
http://www.alahli.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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ملستشارون واملقيمون العقاريون واملحاسبون القانونيون ا  

 

 
ودراسة الجدوى االقتصادية لشركة الباحة  مستشار العناية املهنية املالية  

 محاسبون ومراجعون قانونيون  –كي بي إم جي الفوزان وشركاه 
 برج كي بي إم جي، طريق صالح الدين األيوبي

 اململكة العربية السعودية   11633ال رياض ،92876ص.ب 

 +966-11-8748600فاكس:  +966-11-8748500هاتف: 

   fsheikh@kpmg.com البريد اإللكتروني:

 www.kpmg.com/sa املوقع اإللكتروني:

 

 
 مستشار دراسة السوق لشركة الباحة

 شركة كوليرز انترناشيونال 

 الفيصلية، طريق امللك فهدبرج 

 اململكة العربية السعودية 11432الرياض  5678ص.ب. 

 +966-11-2737776فاكس:  +966-11-2737775: هاتف

 hani.tamimi@colliers.comالبريد اإللكتروني: 

 www.colliers.com/en-gb/saudiarabiaاملوقع اإللكتروني: 

 

 
 مثمنو األصول العقارية

 كولدويل بان ر
 مركز الجميعة، طريق امللك فهد

 اململكة العربية السعودية  11352الرياض  271118ص.ب 

 +966-11-2102543:فاكس +966-11-2102542هاتف: 

 mohamed.alsaad@cbriyadh.comالبريد اإللكتروني: 

 www.cbriyadh.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 شركة املجموعة الوطنية العقارية 
 زعبد العزيطريق امللك  –حي الغدير 

 اململكة العربية السعودية  11311الرياض  220191ص.ب 

 +966-11-2740885:فاكس +966-11-2108800هاتف: 

 Marketing@alwataniah-rng.com البريد اإللكتروني:

 www.alwataniah-rng.comاملوقع اإللكتروني: 

 

  السعودية 21سنشري 
 طريق أنس بن مالك  –حي امللقا 

 اململكة العربية السعودية 11372الرياض  300374ص.ب 

 +966-11-2175582فاكس:   +966-11-4000360هاتف: 

  alaat@century21saudi.comاإللكتروني: البريد 

  www.century21saudi.comاملوقع اإللكتروني: 
 
 

لشركة الباحة املستشار املالي  

 مجموعة الدخيل املالية
 شارع املعذر

 اململكة العربية السعودية11451، الرياض 2462ص.ب 

 +966-11-4309800هاتف: 

 +966-11-4787569فاكس: 

  info@aldukheil.com.sa البريد اإللكتروني:

 www.aldukheil.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

لشركة الباحة ملستشار القانونيا  

محامون ومستشارون بالتحالف مع -شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه 

 شيرمن وسترلنغ ل.ل.ب
 برج اململكة، طريق امللك فهد

 اململكة العربية السعودية 11613، الرياض 90217ص.ب 

 +966-11-2112727فاكس:  +966-11-2112000هاتف:

  www.shearman.com املوقع اإللكتروني: : info@sa.shearman.comاإللكترونيالبريد 

 
 

mailto:hani.tamimi@colliers.com
http://www.colliers.com/en-gb/saudiarabia
mailto:الإلكترونيinfo@sa.shearman.com
mailto:الإلكترونيinfo@sa.shearman.com
http://www.shearman.com/


     

 د

 
 مستشار امشراف الهندس ي للمجمع التجاري التابع لشركة املراكز الراقية

 الهندسية  لالستشاراام تب املصمم العربي 
 العزيز طريق امللك عبد

 اململكة العربية السعودية 13315الرياض ، 7324ص.ب 

 +966-11-2754455هاتف: 

  ceo@arabian-designer.com البريد اإللكتروني:

 www.arabian-designer.comاملوقع االلكتروني: 

 
 

 
 املحاسب القانوني لشركة الباحة

 عثمان محمد التويجري  –شركة رودل وشركاه 
 شارع العليا

 اململكة العربية السعودية 11593، ال رياض5361ص.ب 

 +966-11-4625919فاكس:  +966-11-4631273هاتف: 

  info-riyadh@rodlme.com البريد اإللكتروني:

 www.rodlme.comاملوقع االلكتروني: 

 

عضو كرو  –محاسبون قانونيون واستشاريون  –شركة الع م والسديري 

 هوروث الدولية
 شارع التحلية

 اململكة العربية السعودية 11443 ، الرياض10504ص.ب 

 +966-11-2176000فاكس:  +966-11-2175000هاتف: 

  a.alazem@crowehorwath.com.sa البريد اإللكتروني:

 www.crowehorwath.com.saاملوقع االلكتروني: 
 

 
 املحاسب القانوني لشركة املراكز الراقية

عضو كرو  –واستشاريون محاسبون قانونيون  –شركة الع م والسديري 

 هوروث الدولية
 شارع التحلية

 اململكة العربية السعودية 11443، الرياض 10504ص.ب 

 +966-11-2176000فاكس:  +966-11-2175000: هاتف

  a.alazem@crowehorwath.com.sa البريد اإللكتروني:

 www.crowehorwath.com.saاملوقع االلكتروني: 

 

 محاسبون -وشركاه( هللا البصري )عبد شركة الدار لتدقيق الحساباا 

 جرانث ثورنتون الدولية.  عضو -قانونيون 

 شارع العليا العام 

 اململكة العربية السعودية 11451، الرياض 2195ص.ب 

 +966-11-4645939فاكس:  +966-11-4630680هاتف: 

 infor@aldaraudit.com البريد اإللكتروني:

 www.aldaraudit.comاملوقع االلكتروني: 

 

 
لشركة الباحة املراجع القانوني للقوائم املالية االفتراضية املوحدة  

 RSMاملتحدون  املحاسبون -شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه 

  عبد هللاطريق امللك 

 اململكة العربية السعودية 12274الرياض  8246ص.ب 

 +966-11-4940587فاكس:  + 966-11-4562974هاتف: 

 malnader@rsmsaudi.comالبريد اإللكتروني: 

  www.rsm.global.comاملوقع اإللكتروني: 
 

العقــــــــــاريين واملحاســــــــــبين القـــــــــــانونيين الــــــــــواردة أســــــــــما هم أعـــــــــــاله قــــــــــد قــــــــــدموا موافقـــــــــــاتهم ال تابيــــــــــة علــــــــــى تضـــــــــــمين أســــــــــمائهم وشــــــــــعاراتهم وإفـــــــــــاداتهم إن جميــــــــــع املستشــــــــــارين واملقيمـــــــــــين * 

قـــــــاريين واملحاســـــــبين ملقيمـــــــين العبالشـــــــكل واملضـــــــمون الـــــــواردين فـــــــي هـــــــذه النشـــــــرة، ولـــــــم يقـــــــم أي مـــــــنهم بســـــــحب هـــــــذه املوافقـــــــة حتـــــــى تـــــــاريخ هـــــــذه النشـــــــرة. وال يمتلـــــــك أي مـــــــن املستشـــــــارين وا

 تاريخ هذه النشرة.القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية كما في 

 

 

http://www.ey.com/
http://www.ey.com/
mailto:infor@aldaraudit.com
http://www.rsm.global.com/
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 ملخص امصدار وزيادة رأس املال
وذلك بعد  ،جديدة في الشركة كعوض للشركاء لدى شركة املراكز الراقيةحصص الشركاء في شركة املراكز الراقية مقابل إصدار أسهم  كامل ستقوم شركة الباحة بزيادة رأس مالها لالستحواذ على

من رأس  ٪96.67بة زيادة قدرها سهم أي بنس 29.500.000سهم جديد ليرتفع بذلك عدد أسهمها إلى  14.500.000الحصول على املوافقاا الالزمة متمام الصفقة. وستقوم شركة الباحة بإصدار 

 بعد عملية االستحواذ هذه. ٪100ة ريال بعد االستحواذ. وست ون شركة املراكز الراقية شركة تابعة لشركة الباحة مملوكة بنسب 295.000.000املال قبل إصدار األسهم، أي أن رأس مالها سيبلغ 

ر مهم" و"عوامل املخاطرة" الواردين ف ها بعناية قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية باملوافقة أو عدم املوافقة على القرار ينبغي قراءة نشرة امصدار هذه بالكامل ودراسة قسمي" إشعا

 .بزيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى شركة املراكز الراقيةالخاص 

 

 الوضع القائم لشركة الباحة

هـ )املوافق 29/06/1412وتاريخ  720الترخيص بتأسيم الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم صدر  تأسيم الشركة

 م(.30/11/1992هـ )املوافق 05/06/1413وتاريخ  600م(. وقد أعلن تأسيم الشركة بقرار معالي وزير التجارة رقم 05/01/1992

 يس ي في كل مما يلي:يتمثل نشاط الشركة الرئ نشاط الشركة

ز بإقامة وإدارة وتشغيل األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية والفنادق والشقق املفروشة واملطاعم واملقاهي والبوف هاا واملخا .1

ئة ملة والتجز والحلوياا وخدماا امعاشة املطهية وغير املطهية ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الج

الا و ملواد البناء والحديد واملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هربائية وامل ترونية وامليكاني ية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقا

 الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها بالبيع أو اميجار لصالح الشركة.

 إقامة املشروعاا الصناعية املختلفة. .2

 تملك واستصالح األراض ي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني. .3

 إقامة املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها. .4

الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة  .5

 الخاصة بذلك.

 الوكاالا التجارية. .6

أو أكثر من أسهم الشركة، كما بتاريخ نشرة امصدار  ٪5والتنمية مساهمون كبار ممن يمتل ون  لالستثمار ال يوجد ضمن مساهمي شركة الباحة  املساهمون ال بار

 هذه.

 ريال سعودي. 150.000.000 رأس املال املصرح به

 ريال سعودي. 150.000.000 رأس املال املدفوع

  سهم. 15.000.000 إجمالي عدد األسهم املصرح بها

  أسهم عادية. ف ة األسهم القائمة

 رياالا سعودية. 10 القيمة االسمية للسهم

 سهم. 15.000.000 األسهم التي سبق إدراجها
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 الوضع القائم لشركة املراكز الراقية

هـ )املوافق 18/02/1436وتاريخ  1010428696تأسست شركة املراكز الراقية كشركة ذاا مس ولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم  تأسيم الشركة

ريال سعودي بموجب  25.000.000الشركة إلى ريال سعودي. وقد تمت زيادة رأس مال  100.000م( وبرأس مال مدفوع قدره 10/12/2014

م(. ثم 07/08/2015هـ )املوافق 21/10/1436وتاريخ  361397085قرار الشركاء الخاص بتعديل عقد التأسيم املوثق لدى كاتب العدل برقم 

يم املوثق لدى كاتب العدل ريال سعودي بموجب قرار الشركاء الخاص بتعديل عقد التأس 50.000.000تمت زيادة رأس املال مرة أخرى إلى 

م(، وقد تم تعديل عقد التأسيم ليتناسب مع ن ام الشركاا الجديد وتم 20/12/2015هـ )املوافق 09/03/1437وتاريخ  37353159بالرقم 

 م(.09/08/2016هـ )املوافق 06/11/1437وتاريخ  371492631توثيقه لدى كاتب العدل بالرقم 

 ريال سعودي. 50.000.000 رأس املال املصرح به

 ريال سعودي. 50.000.000 رأس املال املدفوع

 حصة. 5.000.000 إجمالي عدد الحصص املصرح بها واملصدرة

 حصص نقدية. ف ة الحصص القائمة

 رياالا سعودية. 10 القيمة االسمية للحصة

والس نية والفنادق والشقق املفروشة ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد إقامة وإدارة األسواق املركزية واملجمعاا التجارية  نشاط شركة املراكز الراقية

 الغذائية ومواد البناء والحديد وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها بالبيع أو اميجار.

الشركاء وعدد حصصهم ونسب مل ي هم 

قبل إصدار األسهم وبعدها في شركة املراكز 

 الراقية

 يبين الجدول التالي تفاصيل الشركاء وعدد حصصهم ونسب مل ي هم قبل إصدار األسهم وبعدها في شركة املراكز الراقية:

 

، وهي أعلى من النسبة ٪49.19* بعد إصدار األسهم الجديدة ستبلغ نسبة املل ية الغير مباشرة لكافة شركاء املراكز الراقية في شركة الباحة 

، وذلك بسبب امتالك السيد/ محمد الحمادي، والسيد/ عبدالعزيز الحمادي، ٪49.15الناتجة من إصدار األسهم الجديدة فقط والتي تبلغ 

 ابراهيم بن كليب ألسهم في شركة الباحة في الوقت الحالي )قبل إصدار األسهم الجديدة(.  والسيد/

 عدد الحصص االسم الرقم
 نسبة املل ية

 قبل امصدار

 نسبة املل ية بعد امصدار

 املل ية غير املباشرة املل ية املباشرة

 ٪3.720 ٪0 ٪7.5 375.000 محمد صالح الحمادي 1

 ٪3.932 ٪0 ٪8.0 400.000 ندى محمد الراجحي 2

 ٪3.932 ٪0 ٪8.0 400.000 فهد محمد الحمادي 3

 ٪3.932 ٪0 ٪8.0 400.000 عبد العزيز محمد الحمادي 4

 ٪3.932 ٪0 ٪8.0 400.000 خالد محمد الحمادي 5

 ٪3.932 ٪0 ٪8.0 400.000 صالح محمد الحمادي 6

 ٪4.674 ٪0 ٪9.5 475.000 العزيز صالح الحماديعبد  7

 ٪4.669 ٪0 ٪9.5 475.000 فهده أحمد الدهش 8

 ٪4.669 ٪0 ٪9.5 475.000 عبد هللا عبد العزيز الحمادي 9

 ٪4.669 ٪0 ٪9.5 475.000 صالح عبد العزيز الحمادي 10

 ٪4.669 ٪0 ٪9.5 475.000 أحمد عبد العزيز الحمادي 11

 ٪2.460 ٪0 ٪5.0 250.000 هللا بن كليب ابراهيم عبد 12

 *٪49.19 ٪0 ٪100 5.000.000 املجموع

 يستحق كل شريك في شركة املراكز الراقية نسبة من األرباح بحسب نسبة مل يته ف ها. األحقية في األرباح

 وذلك بحسب نسبة مل يته ف ها.يحق لكل شريك في شركة املراكز الراقية التصويت على قراراتها،  حقوق التصويت

 ال يوجد أي قيود مفروضة على الحصص التي يمتل ها الشركاء في شركة املراكز الراقية. على الحصصالقيود املفروضة 
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 الوضع املقترح لشركة الباحة بعد االستحواذ
  سهم. 14.500.000 عدد األسهم املقترح إصدارها

  قبل الزيادة. ٪96.67بعد امصدار وزيادة رأس املال، والتي تعادل  ٪49.15 املال نسبة الزيادة في رأس

 سهم. 29.500.000 إجمالي عدد األسهم بعد زيادة رأس املال

  أسهم عادية متساوية القيمة ومتطابقة من جميع النواحي. ف ة األسهم املقترح إصدارها

 رياالا سعودية. 10  سعر إصدار كل سهم مقترح إصداره

 رياالا سعودية. 10 القيمة االسمية لكل سهم مقترح إصداره

 ال توجد. عالوة إصدار كل سهم مقترح إصداره

القيمة املتفق عل ها للحصة الواحدة في 

 شركة املراكز الراقية

 ريال سعودي. 29

 ريال سعودي. 145.000.000 إجمالي قيمة امصدار

  ريال سعودي. 145.000.000 رأس املالإجمالي الزيادة في 

 ريال سعودي. 295.000.000 رأس مال الشركة بعد امصدار

إجمالي عالوة امصدار املتعلقة بزيادة رأس 

 املال

 ال توجد.

 بأنه  است داماا األسهم املقترح إصدارها
ً
ال توجد ترتيباا لتمويل صفقة االستحواذ من خالل عوض عوض عيني مقابل االستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى املراكز الراقية، علما

 نقدي، حيث سيتم تمويلها من خالل األسهم املخطط إصدارها.

 حصة. 5.000.000 عدد الحصص التي سيتم االستحواذ عل ها

 املراكز الراقية.سهم من أسهم شركة الباحة مقابل كل حصة واحدة من حصص شركة  2.9سيتم إصدار  معادلة تبادل األسهم والحصص

 .( من هذه النشرة92أسما هم في الصفحة رقم )الطرف األول هو شركة الباحة والطرف الثاني هو الشركاء في شركة املراكز الراقية والواردة  أطراف عملية تبادل األسهم

نسبة مل ية شركة الباحة في شركة املراكز 

 الراقية قبل عملية االستحواذ

 ال توجد.

مل ية شركة الباحة في شركة املراكز نسبة 

 الراقية بعد عملية االستحواذ

100٪. 

نسبة مل ية املساهمين الحاليين في شركة 

 الباحة قبل وبعد عملية االستحواذ

عملية االستحواذ ، أما بعد ٪99.92املساهمون الحاليون الذين لن تصدر لهم أسهم جديدة تبلغ نسبة مل ي هم في شركة الباحة قبل عملية االستحواذ 

، أما ٪0.08أما املساهمون الذين ستصدر لهم أسهم جديدة فتبلغ نسبة مل ي هم في شركة الباحة قبل عملية االستحواذ  .٪50.81فستبلغ هذه النسبة 

 . ٪49.19بعد عملية االستحواذ فستبلغ هذه النسبة 

حقوق حملة األسهم املقترح إصدارها في 

 األرباح

األسهم املقترح إصدارها )وهم الشركاء لدى شركة املراكز الراقية( جميع الحقوق ويترتب عل هم جميع االلتزاماا التي للمساهمين سي ون لحملة 

 الحاليين والواردة في الن ام األساس ي لشركة الباحة.

شركة املراكز الراقية( الحق في نصيب تلك األسهم من كامل أرباح الشركة عن العام سي ون لحملة األسهم الجديدة املقترح إصدارها )وهم الشركاء لدى  حق املساهمين في األرباح

 م وما بعده، وذلك في حال قامت الشركة بتوزيع أي أرباح ملساهم ها.2017املالي 

 وال يوجد أي حقوق تفضيلية لحملة األسهم الجديدة سواء كان هنالك توزيع أرباح أم لم ي ن هنالك توزيع.

 ال توجد أي تغييراا أو تعديالا على حقوق حملة األسهم الحاليين بعد إصدار األسهم املقترح إصدارها.  األسهم الحاليين حقوق حملة

األسهم ة لبالنسبة لحملة األسهم الحاليين فإنه لن ي ون هنالك أي تغير في حقوق التصويت الخاصة بهم بعد إصدار األسهم الجديدة. أما بالنسبة لحم حقوق التصويت

 لحقوق التصويت الخاصة باملساهمين الحاليين.
ً
 الجديدة فإن حقوق التصويت الخاصة بهم ست ون مطابقة تماما

عد التي سيمتل ونها ب( من الئحة االندما  واالستحواذ على الشركاء في شركة املراكز الراقية حيث أن األسهم 13بعد إتمام الصفقة، ستنطبق املادة رقم ) القيود املفروضة على األسهم

من حقوق التصويت. وال ينوي الشركاء في شركة املراكز  ٪30من إجمالي عدد األسهم، وست ون لديهم مجتمعين أكثر من  ٪30امصدار ستتجاوز ما نسبته 

املراكز  األسهم الجديدة في شركة الراقية القيام بتقديم عرض لشراء ما تبقى من أسهم في شركة الباحة. سي ضع الشركاء البا عون الذين ستصدر لهم

 للفقرة الفرعية  /
ً
من املادة الثالثة عشرة في الئحة االندما  واالستحواذ الصادرة عن مجلم  2الراقية املحدودة لفترة ح ر مدتها سنتان وذلك وفقا

-4-2املعدلة بقرار مجلم هي ة السوق املالية رقم م و 03/10/2007هـ املوافق 21/09/1428وتاريخ  2007-50-1هي ة السوق املالية بموجب القرار رقم 

م، حيث أن الشركاء البا عين قد اختاروا عدم تقديم عرض لشراء األسهم التي ال يمل ونها في شركة 22/01/2012هـ املوافق 28/02/1433وتاريخ  2012

وط التي تحددها وذلك ملدة سنتين من تاريخ االستحواذ الذي استدعى دون موافقة هي ة السوق املالية املسبقة وبالشر –الباحة. وعليه، فإنه ال يجوز لهم 

 القيام بأي من اآلتي:-تطبيق هذه املادة

 االستحواذ على أسهم أخرى في شركة الباحة 

 التصرف بأي من أسهمهم في شركة الباحة 

 التعاون مع أي شخص آخر بشأن عرض مقدم لشركة الباحة 

 م التي كانوا يمتل ونها قبل عملية االستحواذ أو األسهم الجديدة املصدرة لهم بموجب صفقة االستحواذ هذه.وينطبق هذا الح ر على كافة أسهمه 

 موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة الباحة. امجراءاا األساسية املطلوبة

العادية لشركة الباحة على توصية مجلم امدارة بزيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل الجمعية العامة غير  تصويت مساهمي شركة الباحة في

لباحة ا حصص الشركاء لدى املراكز الراقية، واملوافقة على زيادة رأس املال لغرض عملية االستحواذ، واملوافقة على تعديل الن ام األساس ي لشركة

 فيما ي ص رأس املال.

 املراكز الراقية إلى شركة الباحة. نقل مل ية حصص شركة

 إصدار وتسجيل األسهم الجديدة في شركة الباحة باسم الشركاء في شركة املراكز الراقية.

 تعديل الن ام األساس ي والسجل التجاري لشركة الباحة.

 أي متطلباا قانونية أخرى إن وجدا.

ا في ذلك دراسة قسمي "إشعار مهم" و "عوامل املخاطرة" الواردين في هذه النشرة قبل ويتعين على املساهمين قراءة كامل نشرة امصدار هذه بعناية بم

 ات اذ قرار التصويت على عملية االستحواذ وزيادة رأس املال. 

الفترة املتوقعة مكمال جميع امجراءاا 

 املطلوبة

وبة بعد ملطلست ون عملية االستحواذ تامة ونافذة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة عل ها، ويتوقع أن يتم است مال امجراءاا ا

الزمني املتوقع مكمال إجراءاا عملية  ( من هذه النشرة في الجدول 109مبين في الصفحة )أسابيع كما هو  3موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل 

 االستحواذ.



     

 س

 الجدول الزمني املتوقع مكمال إجراءاا عملية االستحواذ

 التوقيت املتوقع الحدث

 م(06/04/2017هـ )املوافق 09/07/1438 نشر نشرة امصدار

 موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة الباحة

)االجتماع األول، على أن ي ون االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية املدة املحددة 

 (-في حال لم يتحقق النصاب القانوني  –لالجتماع األول 

 خالل أسبوع من تاريخ نشر نشرة امصدار

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة للتصويت على زيادة 

ماع )االجت الشركة لالستحواذ على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقيةرأس مال 

األول، على أن ي ون االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية املدة املحددة لالجتماع األول 

(، وامعالن عن الدعوة في موقع السوق املالية -في حال لم يتحقق النصاب القانوني  –

 مية  "تداول" ونشرها في صحيفة يو 

 ،أيام من تاريخ موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية 3خالل 

 .يوم على األقل 20وقبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة غير العادية بـ 

العامة غير العادية وحتى آخر يوم عمل قبل تاريخ أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية  إتاحة املستنداا املتوفرة للمعاينة

 حتى الساعة الرابعة والنصف مساًء من األحد 
ً
انعقادها )ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحا

إلى الخميم باستثناء أيام العطل الرسمية في اململ ة العربية السعودية( على أن ال تقل هذه الفترة 

 يوم. 20الزمنية عن 

التصويت عن بعد ملساهمي شركة الباحة للتصويت على زيادة رأس مال الشركة فترة 

 لالستحواذ على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية.

 من يوم قبل 
ً
موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا

 ، على أن ال تقل هذه الفترة عن أربعة أيام.انعقادها

يوم على األقل من تاريخ موافقة الهي ة على الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العامة غير  22بعد  انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة

 العادية.

إعالن شركة الباحة نتائج الجمعية العامة غير العادية، أو امعالن عن عدم انعقاد 

 القانوني(الجمعية )في حال لم يتحقق النصاب 

يتم امعالن عن نتائج اجتماع الجمعية )في حال تحقق النصاب القانوني( في موقع السوق املالية 

 السعودية )تداول( فور ان هائها.

موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير 

 ين األول والثاني(يتحقق النصاب القانوني في االجتماع)في حال لم العادية 

 خالل أسبوع من تاريخ التقدم بطلب انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية.

الدعوة إلى االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة )في حال لم 

 الثاني(و  ين األول يتحقق النصاب القانوني في االجتماع

موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية ايام من تاريخ  3خالل 

 العامة غير العادية.

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الباحة )في حال عدم تحقق 

 الثاني(و  ين األول النصاب القانوني في االجتماع

 الجمعية العامة غير العادية في الصحيفة اليومية. أيام على األقل من نشر الدعوة النعقاد 10بعد 

إعالن شركة الباحة عن نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية )في حال 

 انعقاده(

 يتم امعالن عن نتائج اجتماع الجمعية في موقع السوق املالية السعودية )تداول( فور ان هائها.

 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 10خالل  من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية تزويد هي ة السوق املالية بنسخة

 لدى وزارة 
ً
نشر تعديالا الن ام األساس ي في الجريدة الرسمية قبل تعديله رسميا

 التجارة واالستثمار 

زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على 

 على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية

خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ  إصدار وتسجيل األسهم الجديدة لشركة الباحة

 على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية

أسابيع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ  3خالل  الن ام األساس ي لشركة الباحة وسجلها التجاري تعديل 

 على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية

 املصدر: إدارة شركة الباحة
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 أس لة وأجوبة فيما يتعلق بعملية االستحواذ

 ما سبب إصدار هذه النشرة؟
 مع متطلباا هي ة السوق املالية، حيث تعتزم

ً
من رأس املال الحالي، أي ما نسبته  ٪96.67شركة الباحة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة تشكل نسبة  تم إصدار هذه النشرة تماشيا

 صدار عندما تتجاوز أن يتم إعداد نشرة إ من رأس املال بعد إصدار األسهم، وذلك مقابل االستحواذ على شركة املراكز الراقية. وتتطلب قواعد التسجيل وامدرا  الصادرة عن الهي ة 49.15٪

 .من رأس املال قبل الزيادة ٪10 الزيادة املقترحة في رأس املال نسبة

 ما املقصود بعملية االستحواذ؟
 أسهم جديدة لهم في شركة الباحة. املقصود هو تملك شركة الباحة جميع حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية مقابل إصدار 

 االستحواذ؟ملاذا ترغب شركة الباحة بعملية 

ستقرة املتراكمة وإيجاد مصادر دخل مربحة وم ترغب شركة الباحة بعملية االستحواذ ألنها تتوافق مع خطة مجلم إدارتها بضرورة تصحيح الوضع املالي للشركة، وذلك بتقليل نسبة الخسائر 

 إدارة شركة الباحة لهذه العملية، منها:تضمن استمرارية أعمال الشركة في املستقبل. وهنالك بعض املبرراا التي يراها مجلم 

 باملادة ) -1
ً
م( بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية 10/07/2016هـ )املوافق 05/10/1437( من ن ام الشركاا الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار فقد قامت شركة الباحة بتاريخ 150عمال

لباحة وعدم حلها أو تصفي ها قبل أجلها كما تم التصويت أيضا على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلم االدارة وتمت التوصية في هذا االجتماع على االبقاء على شركة ا

 بات اذ االجراءاا الالزمة.

 مع النشاط الرئيس ي لشركة املراكز الراقية.  تطابق التوجه املستقبلي لشركة الباحة باالستثمار في نشاط املجمعاا التجارية، وبالتحديد في مراكز تسوق األحياء )البالزا(، -2

 امتالك شركة املراكز الراقية مجمع تجاري )الجامعة بالزا( في موقع مميز بوسط مدينة الرياض. -3

د عل ها تطلب وجود عقاراا قائمة والتشييتأن بعض أنشطة شركة املراكز الراقية كالتشييد والبناء والتجارة وغيرها تدعم أنشطة شركة الباحة، خاصة تلك األنشطة االستثمارية التي  -4

 وتطويرها.

 . ٪62.84إلى نسبة  ٪123.58بعد الزيادة املقترحة من نسبة  ، حيث ستن فض نسبة الخسائر املتراكمةعلى شركة الباحة من رأس مالهات فيض نسبة الخسائر املتراكمة  -5

شراا املالية لديها من م شراا ربحية ومديونية وغيرها وذلك بمقارنة هذه امل شراا بناء على القوائم املالية االفتراضية تتوقع شركة الباحة أن ت دي عملية االستحواذ إلى تحسن مع م امل   -6

الالحقة باعتبار أن العملياا  هذه امل شراا بصورة أكبر خالل األعوام ه من املتوقع أن تتحسنم. مع العلم بأن2016)والتي تبين أثر االستحواذ( باعتبار تمت عملية االستحواذ خالل العام 

، ويتضح ذلك بشكل أكبر في تقرير دراسة الجدوى االقتصادية الذي أعدته شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، واملتاح ضمن م2017التشغيلية لشركة املراكز الراقية ستبدأ في العام 

 نشرة، إال أنه ال يم ن التأكيد على تحسن امل شراا بعد بدأ العملياا التشغيلية.من هذه ال( 111)املستنداا املتاحة للمعاينة املبينة في الصفحة رقم 

( 25.000.000لغ حوالي خمسة وعشرين مليون ريال )ستتم ن الشركة من االستفادة من السيولة النقدية املتوفرة لدى شركة املراكز الراقية والتي )بعد امنفاق على بناء الجامعة بالزا( تب -7

 في تسديد بعض مديونياتها والتزاماتها املالية املوضحة في هذه النشرة. 

 (؟بالزا)الجامعة  التجاري  املجمع تشييد من االن هاء تم هل

م، تقوم بموجبه ببناء مجمع تجاري )الجامعة بالزا( لصالح شركة 28/01/2016هـ املوافق 18/04/1437قامت شركة املراكز الراقية بتوقيع عقد مع م سسة عبدهللا فهد املديان وذلك بتاريخ 

،  11املراكز الراقية. على أن ت ون مدة البناء 
ً
مليون. إال أنه كان هنالك تأخير في تسليم بعض أجزاء املجمع التجاري )الجامعة بالزا( حسب بنود العقد والتي أدا إلى  25.28وبتكلفة بناء تبلغ شهرا

 142م إال أنه حصل تأخير بمدة 09/10/2016بتاريخ  تطبيق الشروط الجزائية املنصوص عل ها في العقد املوقع مع م سسة عبدهللا فهد املديان حيث كان من املفترض تسليم املحالا التجارية

، وعليه فإن التاريخ املتوقع لتسليم املحالا التجارية هو 
ً
ريال سعودي. أما فيما ي ص منطقة السوبرماركت فقد كان تاريخ التسليم  142.000م مما أوجب إيقاع غرامة بقيمة 28/02/2017يوما

م، 28/02/2017يوم، وعليه فإن التاريخ املتوقع لتسليم املنطقة املذكورة حسب الجدول الزمني املعد من املستشار الهندس ي هو  111م إال أنه كان هنالك تأخير بمدة 09/11/2016العقد حسب 

م إلى تاريخ 09/01/2017الزمني املعد من قبل املستشار الهندس ي من تاريخ  ريال سعودي. وبذلك، فإنه من املتوقع تأخر تسليم املوقع العام حسب الجدول  111.000مما أوجب غرامة بقيمة 

 ريال سعودي. 50.000يوم مما يوجب تطبيق الغرامة املنصوص عل ها في العقد وتبلغ قيم ها  50مـ أي بتأخير مدته 28/02/2017

وقد قامت شركة املراكز الراقية ب صم الغراماا املالية من ريال سعودي.  303.000بلغت  م2017 يناير  08وعليه، فإن مجموع الغرامة املطبقة على م سسة عبدهللا فهد املديان كما بتاريخ 

 للوقوع في غراماا مستحقاا م سسة عبدهللا فهد املديان بناء على العقد املوقع. 
ً
ضافية بحسب إهذا، وتسعى م سسة عبدهللا فهد املديان جاهدة على أن ال ي ون هنالك أي تأخير إضافي، تجنبا

 بأنه ال يوجد ما يستدعي تمديد العق
ً
 د املوقع حتى تاريخ هذه النشرة. عقدها املوقع مع شركة املراكز الراقية. علما

 هل سيطرأ تغيير على إدارة شركة الباحة بعد االستحواذ؟
يتعهد كافة أعضاء مجلم امدارة منفردين ومجتمعين بتعيين طاقم إداري مت صص ومتفرغ نعم سوف يتم تعيين طاقم إداري مت صص ومتفرغ مدارة ش ون الشركة بعد االستحواذ. حيث 

مثل وز ثالثة أشهر من تاريخ إتمام صفقة االستحواذ. ويتويعمل بن ام الدوام الكامل لتولي إدارة شركة الباحة بعد إتمام صفقة استحواذها على شركة املراكز الراقية، وذلك في غضون مدة ال تتجا

 مدير ش ون املوظفين واملساهمين. ذا الطاقم بشكل أساس ي في الرئيم التنفيذي، واملدير املالي، و ه

 كيف سيتم تمويل عملية االستحواذ؟
الستحواذ على كامل حصص الشركاء رياالا للسهم الواحد في شركة الباحة مقابل ا 10سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها  14.500.000سيتم تمويل عملية االستحواذ بالكامل عن طريق إصدار 

ريال سعودي  295.000.000ريال سعودي إلى  150.000.000في شركة املراكز الراقية. وينبغي التذكير بأنه ال يوجد أي مقابل نقدي لعملية االستحواذ هذه. وستتم زيادة رأس مال شركة الباحة من 

 من رأس املال بعد إصدار األسهم. ٪49.15من رأس املال الحالي، أو ما يعادل  ٪96.67ة سهم عادي. وتشكل هذه الزيادة نسب 29.500.000مقسمة إلى 

الباحة؟ لشركة املتراكمة الخسائر  نسبة على االستحواذ عملية أثر  سي ون  كيف  
( مائة وخمسة 185.366.829باعتبار أن الخسائر املتراكمة قد بلغت )وذلك  ٪62.84من رأس املال إلى  ٪123.58ستن فض نسبة الخسائر املتراكمة لشركة الباحة بعد عملية االستحواذ من 

 وثالثمائة 
ً
( مائة وخمسين مليون ريال إلى 150.000.000. بينما سيرتفع رأس مال الشركة من )م2016ديسمبر  31كما في ريال  وثمان مائة وتسعة وعشرونألفا وستة وستون وثمانون مليونا

 .وتسعين مليون ريال بعد عملية االستحواذ( مائتين وخمسة 295.000.000)

؟بعد االن هاء من عملية االستحواذ املال رأس نصف دون  ما إلى املتراكمة الخسائر  نسبة لت فيض الباحة شركة خطط ماهي  
م( بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية وتمت التوصية في هذا االجتماع على االبقاء على شركة الباحة وعدم حلها أو تصفي ها 10/07/2016هـ )املوافق 05/10/1437قامت شركة الباحة بتاريخ 

فإنه بعد الحصول على موافقة الهي ة على طلب زيادة رأس بات اذ االجراءاا الالزمة. وعليه،  قبل أجلها كما تم التصويت أيضا على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلم االدارة

 ،
ً
على من رأس املال. وبعد موافقة الهي ة  ٪50 بتقديم طلب لت فيض رأس مالها إلى الحد الذي تن فض معه الخسائر املتراكمة إلى ما دون نسبة ستقوم شركة الباحةاملال موضع هذه النشرة أوال

 بالدعوة إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية للتصويت على قراري زيادة وت فيض رأس املال. أي أن اجتما
ً
غرض بع الجمعية العامة غير العادية سي ون طلب الت فيض، ستقوم الشركة فورا

لذي بالحد ات فيض رأس املال لشطب الخسائر املتراكمة على كامل حصصهم، وكذلك  زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم عوض لشركاء شركة املراكز الراقية مقابل االستحواذ

م( بت فيض رأس مال 22/02/2017ه )املوافق 05/1438/ 25أوص ى مجلم إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ حيث  من رأس املال. ٪50 نسبة ما دون  تن فض معه نسبة هذه الخسائر إلى

( سهم، وهذا معناه 17.700.000( سهم إلى )29.500.000( وبالتالي ت فيض عدد أسهم الشركة من )٪40( ريال أي بنسبة ان فاض قدرها )177.000.000( ريال إلى )295.000.000الشركة من )

. وقد أعلنت الشركة عن ( أسهم مملوكة قبل الت فيض، وذلك بافتراض الحصول على موافقة الهي ة على زياد10( أسهم لكل )4أن الت فيض سيتم بواقع )
ً
ة رأس املال موضع هذه النشرة أوال

ت فيض رأس املال وبالتالي تصحيح أوضاع زيادة و  تييجب االن هاء من عمليو  هذا. م(22/02/2017هـ )املوافق 25/05/1438توصية مجلم امدارة بت فيض رأس املال في موقع تداول بتاريخ 
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نصف رأس  للشركاا التي تجاوزا خسائرهاواالستثمار ما دون النصف من رأس املال قبل نهاية املهلة القانونية املمنوحة من قبل الهي ة ووزارة التجارة الشركة بت فيض خسائرها املتراكمة إلى 

 م(.22/04/2017ه )املوافق 25/07/1438هذه املهلة القانونية في تاريخ  ستنتهيمالها، حيث 

املراكز الراقية بعد االستحواذ؟كيف ست ون الصفة القانونية لشركة   
شركة املراكز نونية لعلى شركة املراكز الراقية بشكل كامل، وبذلك ستصبح شركة املراكز الراقية شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الباحة أي أن الصفة القا ستقوم شركة الباحة باالستحواذ

 الراقية لن تتأثر بعد االستحواذ.

جوهرية في الوضع املالي لشركة املراكز الراقية منذ آخر ميزانية مراجعة؟هل توجد أي تغييراا   
 37353159ريال. بموجب قرار الشركاء الخاص بتعديل عقد التأسيم املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  50.000.000ريال إلى  25.000.000رأس مال شركة املراكز الراقية من زيادة  تنعم، حيث تم

 م(.07/03/2016هـ )املوافق 27/05/1437كما بتاريخ  الوطني العربي البنك الراقية لدىم(. وتم ايداع كامل املبلغ بحساب شركة املراكز 20/12/2015هـ املوافق )09/03/1437وبتاريخ 

 هل سي تتب مساهمو شركة الباحة الحاليون في األسهم املقترح إصدارها بموجب هذه النشرة؟
 .على كامل حصصهم ف هاال، حيث أن األسهم الجديدة املقترح إصدارها م صصة فقط لشركاء شركة املراكز الراقية مقابل االستحواذ 

 هل سين فض عدد األسهم الخاصة بمساهمي شركة الباحة بعد عملية االستحواذ؟
 حواذ.بعد االست ٪50.81إلى  ٪99.92أن نسبة مل ية املساهمين الحاليين ستن فض من ال، لن ين فض عدد األسهم الخاصة بمساهمي شركة الباحة بعد االستحواذ. إال 

 ما أثر االستحواذ على ربحية السهم؟
نتيجة لعدم وجود عملياا إال أنه أمر طبيعي . م2016في العام  سلبيستتأثر بشكل شركة الباحة املتعلقة بالربحية ، فإن بعض م شراا م2016عام بافتراض أن عملية االستحواذ قد تمت في 

ومن املتوقع أن م.2016عام م لشركة املراكز الراقية. أما بالنسبة للم شراا املتعلقة باملوجوداا واملطلوباا وحقوق املساهمين فإنها ستتأثر بشكل ايجابي خالل ال2016تشغيلية خالل العام 

وما يليه وذلك بعد أن تبدأ عملياا التشغيل بالنسبة لشركة املراكز الراقية. ويتضح فيما يلي أثر عملية االستحواذ على م شراا  م2017ي هر األثر االيجابي بشكل كامل على ربحية السهم في العام 

 ربحية السهم:
 

م وللقوائم املالية االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة للسنة املالية 2016ديسمبر  31املستشار املالي للقوائم املالية املراجعة لشركة الباحة ولشركة املراكز الراقية للسنة املالية املن هية في املصدر: تحليل 

 .م2016ديسمبر  31املن هية 

م حيث أنه من املتوقع أن تبدأ 2016لعام املالية االفتراضية املوحدة مطابقة لنسبة نمو إيراداا شركة الباحة وذلك باعتبار أن شركة املراكز الراقية لم تحقق أية إيراداا في ا * مالح ة: نسبة نمو اميراداا في القوائم

 م.2017عملياتها التشغيلية خالل الربع األول من العام 
 

 وكم يبلغ عدد األسهم التي ستصدر لكل منهم في شركة الباحة عند االستحواذ على املراكز الراقية؟ من هم الشركاء في شركة املراكز الراقية؟
 ستحواذ.ال التي سوف تمنح لهم في شركة الباحة بعد ا يوضح الجدول التالي تفاصيل املل ية املباشرة وغير املباشرة للشركاء في شركة املراكز الراقية قبل وبعد عملية االستحواذ وعدد األسهم

 املصدر: عقد االستحواذ
 

 بأن املل ية غير املباشرة املبينة في الجدول أعاله ست ون من خالل تملك الشركاء البا عين ألسهم العوض في شركة الباحة مقابل ا
ً
 اكز الراقية.املر  حصصهم فيكامل الستحواذ على علما

 

عدها؟بالنسبة للمساهمين الذين سيحصلون على األسهم الجديدة، كم تبلغ نسبة مل ي هم في أسهم شركة الباحة قبل عملية االستحواذ، وكم ستبلغ ب  
 .٪49.19تحواذ فستبلغ هذه النسبة ، أما بعد عملية االس٪0.08تبلغ نسبة مل ي هم في شركة الباحة قبل عملية االستحواذ 

 

 

 جدول األثر االفتراض ي لعملية االستحواذ على بعض امل شراا املالية لشركة الباحة

 
م2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في   

 االفتراضية املوحدة شركة الباحة

(٪نسبة نمو االيراداا )  60.84٪  60.84٪*  

 0.036 0.090 معدل دوران املوجوداا )مرة(

٪6.87 نسبة إجمالي الربح إلى اميراداا )٪(  6.87٪  

٪0.32 نسبة صافي الربح إلى اميراداا )٪(   0.97%  

٪0.72 نسبة العائد على حقوق املل ية )٪(   0.06%  

(0.008) 0.002 ربحية السهم من العملياا الرئيسية )ريال سعودي(  

 0.003 0.002 ربحية السهم من صافي الربح )ريال سعودي(

٪96.00 نسبة إجمالي املطلوباا إلى إجمالي املوجوداا   39.48٪  

٪2399.83 نسبة إجمالي املطلوباا إلى إجمالي حقوق املساهمين  65.24٪  

 اسم املساهم

 املل ية في شركة املراكز الراقية

 )قبل عملية االستحواذ(
عدد األسهم 

القائمة في شركة 

 الباحة

األسهم املقترح 

إصدارها من شركة 

 الباحة

 اجمالي األسهم

)القائمة واملقترح 

 إصدارها(

املل ية في شركة املراكز الراقية بعد 

 عملية االستحواذ

 عدد

 الحصص

املل ية  نسبة

 املباشرة
 املل ية املباشرة

 املل ية

 الغير مباشرة

 ٪3.720 ٪0 1.097.500 1.087.500 10.000 ٪7.5 375.000 محمد صالح الحمادي 1

 ٪3.932 ٪0 1.160.000 1.160.000 0 ٪8 400.000 ندى محمد الراجحي 2

 ٪3.932 ٪0 1.160.000 1.160.000 0 ٪8 400.000 فهد محمد الحمادي 3

 ٪3.932 ٪0 1.160.000 1.160.000 0 ٪8 400.000 عبد العزيز محمد الحمادي 4

 ٪3.932 ٪0 1.160.000 1.160.000 0 ٪8 400.000 خالد محمد الحمادي 5

 ٪3.932 ٪0 1.160.000 1.160.000 0 ٪8 400.000 صالح محمد الحمادي 6

 ٪4.674 ٪0 1.378.643 1.377.500 1.143 ٪9.5 475.000 عبد العزيز صالح الحمادي 7

 ٪4.669 ٪0 1.377.500 1.377.500 0 ٪9.5 475.000 فهده أحمد الدهش 8

 ٪4.669 ٪0 1.377.500 1.377.500 0 ٪9.5 475.000 العزيز الحماديعبدهللا عبد 9

 ٪4.669 ٪0 1.377.500 1.377.500 0 ٪9.5 475.000 صالح عبد العزيز الحمادي 10

 ٪4.669 ٪0 1.377.500 1.377.500 0 ٪9.5 475.000 أحمد عبد العزيز الحمادي 11

 ٪2.460 ٪0 726.000 725.000 1.000 ٪5 250.000 ابراهيم عبد هللا بن كليب 12

 ٪49.19 ٪0 14.512.143 14.500.000 12.143 ٪100 5.000.000 املجموع
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بعدها؟ بالنسبة للمساهمين الذين لن يحصلوا على األسهم الجديدة، كم تبلغ نسبة مل ي هم في أسهم شركة الباحة قبل عملية االستحواذ، وكم ستبلغ  
 .٪50.81تحواذ فستبلغ هذه النسبة عملية االس، أما بعد ٪99.92املساهمون الحاليون الذين لن تصدر لهم أسهم جديدة تبلغ نسبة مل ي هم في شركة الباحة قبل عملية االستحواذ 

 ما الغرض من حصول مساهمي شركة الباحة على هذه النشرة؟
دار أسهم صلباحة بزيادة رأس مال الشركة من خالل إالغرض من هذه النشرة هو توفير املعلوماا الالزمة للمساهمين في شركة الباحة لتم ينهم من ات اذ القرار بشأن توصية مجلم إدارة شركة ا

 ملا تحويه من معلوم
ً
 اا مهمة تتعلق بعملية االستحواذ.عادية جديدة تست دم لغرض االستحواذ على شركة املراكز الراقية. ويجب قراءة هذه النشرة بتمعن ن را

هي توصياا مجلم إدارة شركة الباحة املتعلقة بعملية تصويت املساهمين؟ما    
الستحواذ على املراكز الراقية، على اعتبار أن أوص ى أعضاء مجلم امدارة )من غير األطراف ذوي العالقة بعملية االستحواذ( بالتصويت لصالح زيادة رأس املال وإصدار أسهم جديدة بغرض ا

ء من غير األطراف ذوي العالقة بامجماع التوصية ملساهمي شركة الباحة بالتصويت لصالح عملية االستحواذ هذه من شأنها أن تعود بالفائدة على شركة الباحة ومساهم ها. وقد قرر األعضا

 مة غير العادية ملساهمي الشركة(.الجمعية العا : دعوة لحضور اجتماع1-24امللحق رقم التوصياا املذكورة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية امللحق بهذه النشرة )راجع 

التصويت املطلوبة في الجمعية العامة غير العادية لغرض املوافقة على عملية االستحواذ وزيادة رأس املال؟ كم تبلغ نسبة  
 "(.4" من ن ام الشركاا الفقرة "94من األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية )املادة رقم " ٪75يلزم على األقل موافقة ما نسبته 

الحاليون في شركة الباحة وأعضاء مجلم إدارة شركة الباحة الذين يعدون أطراف ذوي عالقة لغرض صفقة االستحواذ والذين هم في نفم هل سيقوم املساهمون 

 الوقت شركاء في شركة املراكز الراقية بالتصويت على عملية االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة؟
وف بن كليب( فس أعضاء مجلم امدارة هم أطراف ذوي عالقة )وهم: السيد/ محمد صالح الحمادي، والسيد/ عبدالعزيز صالح الحمادي، والسيد/ ابراهيم عبدهللاباعتبار أن ه الء املساهمين و 

 ص الشركاء لدى املراكز الراقية.حص كامللن تحتسب الشركة أصواتهم في جميع بنود الجمعية العامة غير العادية املتعلقة بزيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على 

 ما هو املطلوب الست مال عملية االستحواذ؟
 موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة الباحة. .1

واملوافقة على زيادة رأس املال لغرض عملية االستحواذ، واملوافقة على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة على توصية مجلم امدارة باالستحواذ على شركة املراكز الراقية،  .2

 تعديل الن ام األساس ي لشركة الباحة فيما ي ص رأس املال.
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؟ملساهمي شركة الباحة للتصويت على زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى شركة املراكز الراقيةما هي الطرق املتاحة   
 الجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلم ادارة الشركة أو العاملين ف ها، أو التصويت االل  يم ن التصويت عن طريق أي من التالي: الحضور 

ً
 روني.تشخصيا

، فإنه ينبغي است دام بطاقة التصويت املعدة لهذا الغرض )راجع 
ً
 التصويت(. بطاقة: 2-24امللحق رقم وعند الرغبة بالحضور شخصيا

املوكل من غير أعضاء مجلم امدارة أو موظفي الشركة أو املكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. والقيام بتعب ة  في حال توكيل شخص آخر، فيجب أن ي ون الشخصأما 

بنوك املحلية أو من جهة العمل. ويقوم بعدها املوكل بالحضور الجتماع الجمعية العامة غير على التوقيع من الغرفة التجارية أو من أحد ال ( وتوقيعه واملصادقة3-24رقم نموذ  التوكيل )امللحق 

 العادية وإبراز نموذ  التوكيل لكي يتم ن من التصويت.

سعودية )تداول(. حيث أنه بعد اعتماد جدول أعمال أما التصويت امل تروني فيتم عن طريق خدمة التصويت امل تروني واملقدمة ضمن خدماا تداوالتي التي توفرها شركة السوق املالية ال

عمال للجمعية املنعقدة لهذا الخصوص. وستقوم الجمعية العامة من قبل هي ة السوق املالية وامعالن عن موعد انعقاد الجمعية، ستقوم تداول بإتاحة التصويت عن بعد على بنود جدول األ 

ة مساهمي الشركة املسجلين في خدمة تداوالتي للدخول ملوقع الخدمة والتصويت، حيث ست هر للمساهم خدمة "التصويت امل تروني" ضمن تداول بإرسال رسائل نصية عن طريق الجوال لدعو 

 عن طريق حساب تداول األسهم الخاص به أو بزيارة فرع
ً
 بأن التسالوسيط الذ القائمة الرئيسية للعملياا. ويم ن للمساهم التسجيل في خدمة تداوالتي إل ترونيا

ً
جيل في ي يتعامل معه، علما

 لجميع املساهمين. وللمزيد من املعلوماا يم ن زيارة هذا الرابط: 
ً
 .http://tadawulaty.tadawul.com.saخدمة تداوالتي والتصويت عن بعد متاح مجانا

بصوتي؟ما الذي سيحدث في حال عدم إدال ي   
لي فإن عدم يما يتعلق بهذا القرار االستراتيجي. وبالتايحث مجلم إدارة شركة الباحة جميع مساهمي الشركة الذين يحق لهم التصويت باملشاركة في عملية ات اذ القرار، وذلك بامدالء بأصواتهم ف

، سيفوا فرصة املشاركة في القرار حيث ستحتسب األصواا املمثلة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو عدم توكيل شخص آخر للحضور والتص
ً
ويت أو عدم التصويت ال ترونيا

 .االجتماع فقط

 من هي الجهة املخولة بالرد على استفساراتي؟
 الجهة املخولة بالرد على كافة االستفساراا هي شركة الباحة، والتي يم ن التواصل معها على العنوان التالي:

 ، محاف ة بلجرش ي، منطقة الباحة، اململ ة العربية السعودية.22888بلجرش ي  448احة لإلستثمار والتنمية، شارع الفرشة، مبنى مصنع الجلد الصناعي، ص.ب. شركة الب

 ويم ن التواصل مع أي من األشخاص التالية أسما هم للحصول على امجابة املناسبة لكافة االستفساراا:

 

 زياد محمد العمرو 

 مجلم امدارة والرئيم التنفيذي ورئيم لجنة امنقاذ واالستحواذعضو 

 +966-17-7223333هاتف: 

 +966-17-7224445فاكم: 

 ziad@albahacompany.comالبريد امل تروني: 

 مشعل محمد مفتي 

 عضو مجلم امدارة وعضو لجنة امنقاذ واالستحواذ واملدير املالي 

 +966-17-7223333هاتف: 

 +966-17-7224445فاكم: 

 mishal@albahacompany.comالبريد امل تروني: 

 

 

 

 
 

 

http://tadawulaty.tadawul.com.sa/
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 ملخص املعلوماا األساسية 
امصدار قراءة نشرة  الشركة الذين يحق لهم التصويت يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلوماا املدرجة في نشرة امصدار وال يشمل كافة املعلوماا التي قد تهم املساهمين. ويجب على مساهمي

حصص الشركاء لدى املراكز الراقية من عدمه، أي أنه ينبغي عدم االكتفاء بقراءة ملخص النشرة  كاملمال الشركة لالستحواذ على  رأسقبل ات اذ أي قرار بالتصويت على زيادة  هذه بالكامل

 لحاا".تحت قسم "التعريفاا واملصطفقط. وقد تم تعريف بعض املصطلحاا املدرجة في هذه النشرة 

 

 الشركة 
 12هـ )املوافق 1413رجب  19بتاريخ  5800005960شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية تمارس نشاطها في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 1993يناير 
ً
بتاريخ  600لعنوانها املسجل في السجل التجاري. وقد تم تأسيم الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  م(. وعنوان مقرها الرئيس ي منطقة الباحة، مدينة بلجرش ي وهو مطابقا

 م.1992نوفمبر  30هـ املوافق 05/06/1413

 

 ر ية الشركة 
  كاا الرئيسية في قطاع االستثمار املتعدد.العمل على التطوير املستمر من خالل وضع أهداف استراتيجية لتطوير أداء الشركة والتي تجعل شركة الباحة من الشر 

 

 رسالة الشركة 
 للقدراا التي تمتل ها الشرك

ً
 ة.االلتزام بالعمل بشفافية عالية واالستمرار في إيجاد أفضل فرص االستثمار وزيادة قيمة االستثماراا وفقا

 

 نشاط الشركة 
 يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في كل مما يلي:

ية وغير املطهية اا امعاشة املطهيل األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية والفنادق والشقق املفروشة واملطاعم واملقاهي والبوف هاا واملخابز والحلوياا وخدمإقامة وإدارة وتشغ .1

ملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هربائية وامل ترونية وامليكاني ية وإدارة ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة ملواد البناء والحديد وا

 جار لصالح الشركة. وصيانة وتطوير العقار ومقاوالا الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها بالبيع أو امي

 إقامة املشروعاا الصناعية املختلفة. .2

 تملك واستصالح األراض ي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني. .3

 إقامة املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها. .4

 م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة الخاصة بذلك. تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة .5

 الوكاالا التجارية. .6

، حيث يعتبر نشاط االستثمار في املجمعاا التجارية أحد مجاالا االستثمار التي ستقوم به شركة الباحة بموجب عدم وجود نية مجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط وي كد مجلم امدارة

 .لسجل التجاري نشاطها املذكور في ا

 

 أهداف الشركة
 ي:تسعى الشركة لتحقيق األهداف التال

 .تعزيز إمكانياا الشركة وقدرتها التنافسية .1

 .إيجاد نمو مستمر من خالل تنويع مصادر الدخل بالشركة .2

 .إقامة التحالفاا املحلية بهدف التنوع في فرص االستثمار .3

 .املنشودان ها  أفضل أساليب العمل من أجل الوصول للهدف  .4

 تطبيق مبدأ الشفافية بشكل عام. .5

 

 خطط الشركة
م( بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية وتمت التوصية في هذا االجتماع على االبقاء على شركة الباحة وعدم حلها أو 10/07/2016هـ )املوافق 05/10/1437قامت شركة الباحة بتاريخ  .1

بات اذ االجراءاا الالزمة. وعليه، فإنه بعد الحصول على موافقة الهي ة على  تصفي ها قبل أجلها كما تم التصويت أيضا على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلم االدارة

، ستقوم شركة الباحة بتقديم طلب لت فيض رأس مالها إلى الحد الذي تن فض معه الخسائر املت
ً
من رأس املال.  ٪50راكمة إلى ما دون نسبة طلب زيادة رأس املال موضع هذه النشرة أوال

 بالدعوة إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية للتصويت على قراري زيادة وت فيض رأس املال. أي أن اوبعد موافقة الهي ة 
ً
العامة  جتماع الجمعيةعلى طلب الت فيض، ستقوم الشركة فورا

على كامل حصصهم، وكذلك ت فيض رأس املال لشطب  غير العادية سي ون بغرض زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم عوض لشركاء شركة املراكز الراقية مقابل االستحواذ

ه )املوافق 05/1438/ 25من رأس املال. حيث أوص ى مجلم إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  ٪50الخسائر املتراكمة بالحد الذي تن فض معه نسبة هذه الخسائر إلى ما دون نسبة 

( 29.500.000( وبالتالي ت فيض عدد أسهم الشركة من )٪40( ريال أي بنسبة ان فاض قدرها )177.000.000( ريال إلى )295.000.000م( بت فيض رأس مال الشركة من )22/02/2017

ة رأس املال ( أسهم مملوكة قبل الت فيض، وذلك بافتراض الحصول على موافقة الهي ة على زياد10( أسهم لكل )4( سهم، وهذا معناه أن الت فيض سيتم بواقع )17.700.000سهم إلى )

. وقد أعلنت الشركة عن توصية مجلم امدارة بت فيض رأس املال في موقع تداول بتاريخ 
ً
م(. هذا ويجب االن هاء من عمليتي 22/02/2017هـ )املوافق 25/05/1438موضع هذه النشرة أوال

ما دون النصف من رأس املال قبل نهاية املهلة القانونية املمنوحة من قبل الهي ة ووزارة التجارة زيادة وت فيض رأس املال وبالتالي تصحيح أوضاع الشركة بت فيض خسائرها املتراكمة إلى 

 م(.   22/04/2017ه )املوافق 25/07/1438واالستثمار للشركاا التي تجاوزا خسائرها نصف رأس مالها، حيث ستنتهي هذه املهلة القانونية في تاريخ 

اكمة ر ق املالية لرفع التعليق عن تداول أسهم الشركة وذلك بعد االن هاء من عمليتي زيادة رأس املال وت فيضه، حيث ستن فض نسبة الخسائر املتتنوي الشركة تقديم طلب لهي ة السو  .2

 من رأس املال مما ال يستدعي تعليق تداول السهم. ٪50على الشركة إلى ما دون نسبة 

ذي يمثل نشاط شركة املراكز الراقية، والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ عل ها بالكامل. وهذا ال يتعارض مع نشاط شركة الباحة الحالي التركيز على سوق مراكز تسوق األحياء )البالزا( وال .3

 ري.التجا حيث يعتبر نشاط االستثمار في املجمعاا التجارية أحد مجاالا االستثمار التي قد تقوم بها شركة الباحة بموجب نشاطها املذكور في السجل

 إعادة الن ر في جميع املشاريع املتعثرة واملتوقفة عن العمل وات اذ ما يلزم تجاه تلك املشاريع والتي تتمثل فيما يلي:  .4

 م.2004مصنع الجلد الصناعي املتوقف عن العمل بشكل كامل منذ عام  -أ

 م.15/12/2014 بتاريخمشروع التليفريك: وقد توقف عن العمل بشكل كامل بقرار مجلم امدارة  -ب

 م( بتحويل أصول الشركة امل هال ة واملتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع.05/05/2015هـ )املوافق 16/07/1436وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

  االلتزاماا املالية للشركةهيكلة  .5
ً
ريال سعودي، في حين أن رصيد املصاريف املدفوعة  8.354.362حيث بلغ رصيد الذمم املدينة  املتمثلة في الذمم املدينة واملصروفاا املدفوعة مقدما

 يبلغ 
ً
  .م2016ديسمبر  31بتاريخ  ريال كما 253.250مقدما
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 ة ب صوص هذه املطالباا:ويوضح الجدول التالي تفاصيل إضافي .املطالبة بحقوق الشركة لدى الغير .6

 

 الوضع الحالي للمطالبة املبلغ )بالريال( الطرف محل املطالبة

رئيم وأعضاء مجلم امدارة 

 السابق لشركة الباحة

وافق 24/08/1435تقدمت شركة الباحة لالستثمار والتنمية بتاريخ  100.000.000
ُ
م( بَدْعَوى أمام املح مة امدارية بمحاف ة جّدة تم قيدها 22/06/2014هـ )امل

بادل ت( ضد رئيم وأعضاء مجلم امدارة السابقين جراء األخطاء التي ارت بوها بالتفريط في حقوق مساهمي شركة الباحة في عملية 1135بالرقم )

ساهمين وطلب إلزامهم ُمتضامنين بأن يدفعوا إلى ال
ُ
ركة شأصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة وما ترتب عل ها من أضرار أملت بالشركة وامل

 م(02/03/2017ه )املوافق 03/06/1438وقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ( مائة مليون ريال سعودي. 100.000.000مبلغ وقدره )

م( يقض ي بإلزام رئيم وأعضاء مجلم امدارة السابق 01/03/2017ه )املوافق 02/06/1438بأنه قد صدر قرار من املح مة امدارية بجدة بتاريخ 

 بأن يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة ما يلي:

 
ً
  وستون  ثمانية ريال 68.695.441 وقدرة مبلغ: أوال

ً
  وتسعون  وخمسة وستمائة مليونا

ً
  وأربعون  وواحد وأربعمائة ألفا

ً
 .رياال

 
ً
 .املحاماة أتعاب مقابل ريال 1.000.000 وقدره مبلغ: ثانيا

 
ً
 طلباا. من ذلك عدا ما رد: ثالثا

 بأن موعد استالم الح م هو يوم 
ً
م( ومن الجدير بالذكر بأنه هذا الح م هو ح م ابتدا ي قابل 16/03/2017ه )املوافق 17/06/1438علما

 من التاريخ املحدد الستالم نسخة 
ً
 إعالم الح م، ولن ي ون للح م أي أثر مالي على الشركة.لالستئناف خالل ثالثين يوما

 ((.20)وملزيد من التفاصيل عن عملية تبادل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة يرجى مراجعة الصفحة) 

هـ( 1430لعام  4475/2أمام املح مة العامة ببلجرش ي بقضية رقم )-شركة مساهمة مقفلة  – املاليةتقدمت الشركة بدعوى ضد شركة الخبير  2.000.000 املاليةشركة الخبير 

ركة رأس مال الشزيادة ( اثنان مليون ريال وكانت الشركة قد اتفقت مع شركة الخبير املدعى عل ها بالعمل على 2.000.000للمطالبة بإرجاع مبلغ )

( مليوني ريال كدفعة مقدمة، وبسبب تراجع الشركة 2.000.000يال، دفعت الشركة منها مبلغ )( خمسة مليون ر 5.000.000مقابل أتعاب قيم ها )

. وال زالت عفي قرارها بزيادة رأس املال وعدم قيام املدعى عل ها بإعادة املبلغ أعاله قامت الشركة برفع القضية للمطالبة باسترداد املبلغ املدفو 

في منازعاا األوراق املالية بهي ة السوق املالية مع املح مين. وما زالت هذه القضية قيد الن ر حتى القضية قائمة ومن ورة لدى لجنة الفصل 

   النشرة.تاريخ هذه 

 وققامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ الذي دفعته  17.300.559 شركة الساطعة الحديثة
ً
دره الشركة مقدما

ريال سعودي وذلك ضمن العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة واملتعلق بعملية تبادل األصول. وقد صدر ح م نها ي في  7.000.000

عن املح مة م( تضمن املصادقة على الح م االبتدا ي الصادر 04/05/2013هـ )املوافق 24/06/1434القضية من ديوان امل الم بجدة بتاريخ 

م( قرار قضا ي 03/08/2016هـ )املوافق 1437/ 29/10االدارية بجدة بإتمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة. هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاريخ 

لح شركة امن دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجدة لص

ه )املوافق 12/05/1438الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حيث أنه بتاريخ 

ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ  م( تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي09/02/2017

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من ديوان امل الم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما 38160080م( وبرقم 01/02/2017

لية تبادل األصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الح م الصادر من ديوان امل الم بحيث يتم مي ص ع

 تحديد البن
ً
ود املراد تنفيذها بشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

 من اليوم التالي من تاريخ استالم نسخة الح م. وعليه ت كد شركة الباحة بأنه ال توجد لديها نية لالعتراض على الح م وإنما ت
ً
وي تنفيذه ناعتبارا

بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع شركة 

الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة الساطعة لدى شركة الباحة، وكذلك نقل مل ية 

وجد أي تاحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل. ويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال األصول التي ت ص الب

فيما ي ص عملية تبادل األصول  م( ولم تذكر في نشرة امصدار هذه01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438أحكام الحقة للح م الصادر بتاريخ 

لن ي ون هناك ريال سعودي، فإنه  17.300.599وبافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ  .مع شركة الساطعة الحديثة

 بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسار 
ً
 ةأثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك ألن شركة الباحة قد قامت مسبقا

مة الفعلية ريال بينما كانت القي 86.000.000ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت  68.699.441من هذه العملية بقيمة 

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، ريال  17.300.559ألصول شركة الساطعة 
ً
 بالح م الصادر من وفقا

ً
والتي هي محل املطالبة هذه. والتزاما

 املح مة ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة بناًء على السند التنفيذي. وتتضمن هذه األصول:

نقل مل ية جميع مشتمالا ال سارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة موجوداتها املنقولة والثابتة وجميع مشتمالا مشروع الهلوكور  .1

 ومعداته املوجودة )تحت التأسيم( املعدة للتركيب.

 صور عقود شركة السويلم ملشروع قطار الحرمين. .2

 الجاهزة ومشروع الهلوكور )تحت التأسيم(.قائمة موجوداا ومستنداا مشروع الخرسانة االسمنتية  .3

 عقد تأجير أرض البلدية.  .4

 رخصة البناء. .5

 املخطط العام للمشروع. .6

 صورة خطاب املوافقة املبدئية لقرض صندوق التنمية الصناعية. .7

 مذكرة تنازل عن رخصة الثروة املعدنية. .8

 خريطة املوقع العام لل سارة. .9

 ها وموقع مشروع الهلوكور )تحت التأسيم( ومعداته غير املركبة.ر استالم ال سارة بمعدتها وموجوداتضمح .10

ا اوال تمتلك شركة الباحة أي مستنداا لتوضيح تفاصيل هذه األصول املذكورة أعاله. كذلك، لم يحتوي تقرير الفحص النافي للجهالة على معلوم

قرير املشار إليه ذكر قيمة ال سارة فقط. وقد أكدا امدارة خاصة بقيمة مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة ومصنع الهلوكور حيث أن الت

ريال وال  86.000.000الحالية لشركة الباحة بأنها ال تملك أي مستنداا تبين قيمة أصول شركة الساطعة عند توقيع العقد والتي بلغ مجموعها 

كإجمالي لها بحسب تقرير الفحص النافي  17.300.599بلغ أي مستنداا تبين القيمة الفعلية لكل أصل من هذه األصول وكيفية التوصل إلى م

 ةللجهالة، وذلك بسبب أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلم إدارة الشركة السابق وليم الحالي، ولم تقم امدارة السابقة للشرك

حة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة الحديثة بتسليم امدارة الحالية أي معلوماا أو مستنداا بهذا الشأن. وعليه ستقوم شركة البا

بلغ ماملوضحة في الح م القضا ي والسند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجدة، إال أنه ال يم ن التحقق من قيمة هذه األصول املقدرة ب

مة الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن ذلك ريال بحسب ما ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة. وفي حال كانت القي 17.300.599

 والبالغ 
ً
 لتغطية كامل  68.699.441يعني بأن م صص خسائر عملية تبادل األصول الذي قامت شركة الباحة بت وينه مسبقا

ً
ريال لن ي ون كافيا

 ي الصفحةستحواذ سابقة الواردة فة في الدخول في صفقاا االخسائر املترتبة من عملية تبادل األصول هذه )ويرجى الرجوع إلى م اطر فشل الشرك

 النشرة(.  من هذه( 8)

 النشرة. ( من هذه13-8واملطالباا في القسم )ويم ن الرجوع لتفاصيل هذه القضايا 

 نواحي القوة واملميزاا التنافسية للشركة
  املتراكمة وتعليق سهمها، فإنه ال يوجد لدى شركة الباحة أي نواحي قوة أو مميزاا تنافسية.بالن ر إلى الوضع الحالي لشركة الباحة وتوقف أعمالها وخسائرها 

 



     

 ع

 شركة املراكز الراقية
هـ )املوافق 1436/ 18/03بتاريخ  1010428696شركة املراكز الراقية املحدودة هي شركة ذاا مس ولية محدودة تمارس نشاطها في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

ريال سعودي بموجب قرار الشركاء الخاص بتعديل عقد  25.000.000إلى  شركة املراكز الراقية ( مائة ألف ريال سعودي، وقد تمت زيادة رأس مال100.000م( برأس مال يبلغ )10/12/2014

بموجب قرار الشركاء املوثق لدى  50.000.000م(، ثم تمت زيادة رأس املال مرة أخرى إلى 07/08/2015هـ )املوافق 21/10/1436وتاريخ  361397085التأسيم املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 شارع وادي األرطاوي. –حي العليا  –م (، ويقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض 20/12/2015هـ )املوافق 09/03/1437وتاريخ  37353159كاتب العدل بالرقم 

 

الراقيةر ية شركة املراكز   
 أفضل الشركاا املحلية في مجالها.تتمثل ر ية شركة املراكز الراقية في أن تصبح إحدى 

 

 رسالة شركة املراكز الراقية
، بامضافة إلى تعزيز الشراكاا املثمرة مع أصحاب املصالح املختلفة، باعتماد أساليب لشركة املراكز الراقيةتقديم خدماا ذاا جودة عالية تحقق قيمة مضافة للعمالء وت لق صورة ذهنية مميزة 

 والشفافية في كافة التعامالا.املصداقية 

 

 استراتيجية شركة املراكز الراقية
ج ركة املراكز الراقية وتحقيق اعلى مستوياا االشغال والوصول الى املزيالعمل املستمر على تحسين األداء التشغيلي وتطوير امدارة والعمل على تحقيق اميراداا من املراكز التجارية لش .1

 األمثل من املستأجرين.

 بها إلى أعلى املستوياا بامضافة ألنشطة الشركة األخرى. لشركة املراكز الراقية للوصول دراسة وتطوير مشاريع املراكز التجارية الجديدة  .2

 من مشاريع وتلبية طلباا السوق والعمالء )املستأجرين( املتنامية. شركة املراكز الراقيةاالستثمار االستراتيجي في املواقع املميزة وانشائها وذلك بهدف توسيع اعمال  .3

 

 نواحي القوة واملميزاا التنافسية لشركة املراكز الراقية
التي و ولم تبدأ عملي ها التشغيلية بعد، فإنه ال توجد لديها ميزاا تنافسية في الوقت الراهن سوى قطعة األرض املخصصة ملشروع الجامعة بالزا  بما أن شركة املراكز الراقية شركة حديثة امنشاء

 الية والحركة التجارية املرتفعة.تقع في وسط مدينة الرياض وفي أحد الشوارع الحيوية واألحياء الس نية ذاا ال ثافة الع

 

لى سوق مراكز تسوق األحياء )البالزا(ن رة عامة ع  
م، فإن السوق املستقبلي املس هدف من قبل شركة 2014بما أن شركة الباحة ليم لديها في الوقت الحالي أي نشاط تشغيلي جوهري، وأن عملياتها التشغيلية وأنشط ها الرئيسية متوقفة منذ عام 

د أكدا . مع العلم بأن شركة الباحة قعلى كامل حصص الشركاء ف هايمثل نشاط شركة املراكز الراقية والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ الباحة هو سوق مراكز تسوق األحياء )البالزا( والذي 

 ني ها بالتوجه إلى هذا النشاط في املستقبل.

املتوقع أن يستمر نمو مبيعاا التجزئة رغم التراجع في أسعار النفط، حيث سجلت اململ ة أكبر يعد قطاع التجزئة باململ ة العربية السعودية أحد أكثر أسواق العالم جاذبية لالستثمار، ومن 

م، في حين ارتفعت 2014مليون متر مربع في عام  2.1لتصل إلى  ٪5.6مليار دوالر، ونمت مساحاا التجزئة في اململ ة بنسبة  102م. متجاوزة 2014إجمالي مبيعاا تجزئة في املنطقة خالل عام 

ام هذه ول على أي موافقة الست د، وذلك بحسب ما جاء في تقرير شركة االستشاراا امدارية العاملية أيه تي كيرني، وهو مصدر متاح للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحص٪6.4املبيعاا بنسبة 

 املعلوماا.

 

 لالتي:
ً
 يم ن تصنيف قطاع التجزئة في اململ ة العربية السعودية وفقا

 ة.التجزئة القائم على املتاجر لبيع السلع االس هالكية وغير االس هالكية ومتاجر التجزئة املت صصة والتي تتضمن متاجر املاركاا العامليقطاع  .1

 قطاع التجزئة غير القائم على املتاجر والذي يشمل التسوق االل تروني والبيع املباشر. .2

 

 من من ور التطوير العقاري إلى نوعين رئيسيين: كما يم ن تصنيف قطاع التجزئة القائم على املتاجر 

 للحجم إلى ف تين هما: مراكز تسوق األحياء )البالزا(، واملجمعاا التجارية .1
ً
 تجارة التجزئة املن مة والتي يم ن تصنيفها استنادا

 تجارة التجزئة املتفرقة والتي تشمل املتاجر الصغيرة املنتشرة على جوانب الطرق والشوارع. .2
 

 املركزةوق األحياء ، ومراكز تس-والتي تمثل السوق الفعلي لشركة املراكز الراقية  –ي ما ي ص مراكز تسوق األحياء )البالزا( فهي عبارة عن نوعين رئيسيين هما: مراكز تسوق األحياء التقليدية أما ف

  .على منتجاا محددة

 

 مراكز تسوق األحياء التقليدية:

 يتألف مركز تسوق األحياء 
ً
كل سوبر ما ي ون في شالتقليدي من متجر رئيس ي و/أو متجر شبه رئيس ي. ويعتمد حجم املتجر عادة على حجم مجمع التجزئة، مساحة األرض، واملستأجر والذي غالبا

 ملركز.ماركت أو محالا ال ترونية أو محالا األزياء الحديثة، ويعمل املستأجر الرئيس ي الحافز الرئيس ي للحركة التجارية داخل ا

في مجال بيع  شارع أو تدور حول فناء، تقدم هذه املتاجر خدماتهاويتمثل امل ون الثاني ملركز تسوق األحياء التقليدي في عدد املتاجر غير الرئيسية التي يشار إل ها بـ "صف املتاجر" ذاا واجهة على ال 

 لصيدلياا(.األغذية واملشروباا، امل ترونياا، األدوية واملستحضراا الطبية )ا

 

 على منتجاا محددة:  املركزةمراكز تسوق األحياء 

 من تش يلة م تارة من املتاجر، واملطاعم واملقاهي، واملحالا األخرى وذل
ً
دة مفهوم فريد من نوعه واس هداف شريحة محد لخلقك تتألف مراكز تسوق األحياء التي تركز على منتجاا محددة عادة

 .عروض تركز على منتجاا معينقديم من العمالء من خالل ت

 

 



     

 غ

 ملخص املعلوماا املالية لشركة الباحة

 
 يجب قراءة ملخص املعلوماا املالية لشركة الباحة الواردة أدناه إلى جانب القوائم املالية املراجعة الواردة في هذه النشرة:

 

 م2016م و2015م و2014املصدر: القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة لألعوام 

 

 م2016م و2015م و2014املصدر: القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة لألعوام 

 

 م2016م و2015م و2014لألعوام املصدر: القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة 

 

 

 م.2016م و2015م و2014الباحة لألعوام املصدر: مست لصة من القوائم املالية املراجعة لشركة 

 * ال يم ن حساب هذه النسبة وذلك نتيجة للقسمة على صفر

 
 

 

 
 
 
 
 

  خص قائمة املركز املالي )بالريامل

ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في    

 2014 2015 2016 

 17.967.837 17.505.438 16.680.562 مجموع املوجوداا املتداولة

 80.954.355 80.954.355 80.945.355 مجموع املوجوداا غير املتداولة

 98.922.192 98.459.793 97.625.917 إجمالي املوجوداا

 94.881.430 93.962.656 93.205.194 مجموع املطلوباا املتداولة

 83.603 568.325 568.325 مجموع املطلوباا غير املتداولة

 94.965.033 94.530.981 93.773.519 إجمالي املطلوباا

 3.957.159 3.928.812 3.861.398 مجموع حقوق املساهمين

)بالريال(ملخص قائمة الدخل   

ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في    

2014 2015 2016 

 8.881.221 5.521.890 - اميراداا

 (8.271.420) (4.912.470) - تكلفة اميراداا

 609.801 609.420 - مجمل الربح

 29.074 69.143 (4.014.032) صافي الربح / الخسارة قبل الزكاة

 28.347 67.414 (4.094.712) الزكاةصافي الدخل / الخسارة بعد 

 ملخص التدفقاا النقدية )بالريال(

ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في    

2014 2015 2016 

 (1.033.982) 817.009 (2.431.058) صافي النقد الناتج من )املست دم في( األنشطة التشغيلية

 - - - صافي النقد الناتج من )املست دم في( األنشطة االستثمارية

 - - - صافي النقد الناتج من )املست دم في( األنشطة التمويلية

 699.262 1.733.243 916.234 رصيد النقدية نهاية املدة 

 ملخص م شراا األداء لشركة الباحة

ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في    

 2014 2015 2016 

 ٪60.84 ال ينطبق* ال ينطبق* معدل النمو السنوي لإليراداا )٪( 

 ٪6.87 ٪11.04 - هامش الربح امجمالي )٪(

 ٪0.32 ٪1.2 - هامش الربح الصافي )٪(

 0.090 0.056 - معدل دوران املوجوداا )مرة(

 ٪0.03 ٪0.07 (٪4.2) العائد على املوجوداا )٪(

 0.002 0.004 (0.27) سهم(/خسارة الفترة )ريال /نصيب السهم من ربح

 ٪0,72 ٪1.7 (٪106.0) العائد على حقوق املساهمين )٪(
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 ملخص املعلوماا املالية لشركة املراكز الراقية

 
 هذه النشرة.يجب قراءة ملخص املعلوماا املالية لشركة املراكز الراقية الواردة أدناه إلى جانب القوائم املالية املراجعة الواردة في 

 

 لشركة املراكز الراقية.م 2016ديسمبر 31وللسنة املالية املن هية في م، 2015ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترة منذ التأسيم ولغاية 

 

 ة.لشركة املراكز الراقيم 2016ديسمبر 31وللسنة املالية املن هية في م، 2015ديسمبر  31صدر: القوائم املالية املراجعة للفترة منذ التأسيم ولغاية امل

 

 ة.لشركة املراكز الراقيم 2016ديسمبر 31وللسنة املالية املن هية في م، 2015ديسمبر  31صدر: القوائم املالية املراجعة للفترة منذ التأسيم ولغاية امل

 

 .م2016ديسمبر  31لسنة املالية املن هية في ول م2015ديسمبر  31املالية املن هية في  فترةملراجعة للاالقوائم املالية مست لصة من املصدر: 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ملخص قائمة املركز املالي )بالريال(

ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في    

م31/12/2015واملن هية في م 10/12/2014التأسيم املبتدئة في لسنة    2016 

 31.330.684 24.977.800 مجموع املوجوداا املتداولة

 115.981.653 95.238.921 مجموع املوجوداا غير املتداولة

 147.312.337 120.216.721 إجمالي املوجوداا

 2.254.873 117.074 مجموع املطلوباا املتداولة

 - - مجموع املطلوباا غير املتداولة

 2.254.873 117.074 إجمالي املطلوباا

 145.057.464 120.099.647 إجمالي حقوق الشركاء

 147.312.337 120.216.721 إجمالي املطلوباا وحقوق الشركاء

 ملخص قائمة الدخل )بالريال(

ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في    

م31/12/2015واملن هية في م 10/12/2014التأسيم املبتدئة في لسنة    2016 

 (270.784) (118.091) مصاريف إدارية وعمومية 

 233.182 - ايراداا أخرى 

 (4.581) - اس هالكاا 

 (42.183) (118.091) خسارة الفترة 

 ملخص قائمة التدفقاا النقدية )بالريال(

ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في    

م31/12/2015في  واملن هيةم 10/12/2014لسنة التأسيم املبتدئة في    2016 

 (1.349.504) (9.100) صافي النقد الناتج من )املست دم في( األنشطة التشغيلية

 (20.747.313) (22.900) صافي النقد الناتج من )املست دم في( األنشطة االستثمارية

 25.000.000 25.000.000 صافي النقد الناتج من )املست دم في( األنشطة التمويلية

 30.570.191 24.968.000 رصيد النقدية نهاية املدة

 )بالريال( م شراا األداء لشركة املراكز الراقيةملخص 

م 2015ديسمبر  31لية املن هية في الفترة املا امل شر

 "مراجعة"

م 2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 "مراجعة"

 ال يذكر ال يذكر معدل النمو السنوي لإليراداا )٪(

 ال يذكر ال يذكر هامش الربح امجمالي )٪(

 ال يذكر ال يذكر هامش الربح الصافي )٪(

 ال يذكر ال يذكر املوجوداا )٪(معدل دوران 

(٪0.03) العائد على املوجوداا )٪(  (0.10٪)  

(0.008) (حصة/ريالالحصة )ربحية   (0.047)  

(٪0.03) العائد على حقوق املساهمين )٪(  (0.10٪)  



     

 ق

 ملخص املعلوماا املالية االفتراضية املوحدة لشركة الباحة بعد االستحواذ

 
رة. لقد تم هذه النشــــــاالفتراضــــــية املوحدة لشــــــركة الباحة بعد االســــــتحواذ والواردة أدناه إلى جانب القوائم املالية االفتراضــــــية املوحدة املفحوصــــــة الواردة في  املاليةيجب قراءة ملخص املعلوماا 

 :م2016فيما لو تمت عملية االستحواذ خالل العام  م2016لية إعداد هذه القوائم املالية االفتراضية املوحدة مظهار األثر املالي لعملية االستحواذ على شركة الباحة في السنة املا

 

 .م2016ديسمبر  31في  املالية املن هية للسنةم، والقوائم االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة 2016ديسمبر  31في  للسنة املالية املن هيةاملصدر: القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة ولشركة املراكز الراقية 

 

 .م2016ديسمبر  31في  املالية املن هية للسنةم، والقوائم االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة 2016ديسمبر  31في  للسنة املالية املن هيةاملصدر: القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة ولشركة املراكز الراقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املركز املالي لكل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية وكذلك القائمة االفتراضية املوحدة للشركتين

2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في    

 االفتراضية املوحدة شركة املراكز الراقية شركة الباحة

 املوجوداا

 49.298.521 31.330.684 17.967.837 مجموع املوجوداا املتداولة 

 196.936.008 115.981.653 80.954.355 مجموع املوجوداا غير املتداولة 

 246.234.529 147.312.337 98.922.192 مجموع املوجوداا

 املطلوباا

 97.136.303 117.075 94.881.430 إجمالي املطلوباا املتداولة 

 83.603 - 83.603 إجمالي املطلوباا غير املتداولة

 97.219.906 117.075 94.965.033 إجمالي املطلوباا 

 حقوق املساهمين 

 295.000.000 50.000.000 150.000.000 رأس املال

 39.323.988 - 39.323.988 منح رأسمالية

 - 95.217.738 - منح من الشركاء

 (185.309.365) (160.274) (185.366.829) خسائر متراكمة

 149.014.623 145.057.464 3.957.159 مجموع حقوق املساهمين

 246.234.529 147.312.337 98.922.192 مجموع املطلوباا وحقوق املساهمين

ائمة االفتراضية املوحدة للشركتيقائمة الدخل لكل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية وكذلك الق   

2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في    

 االفتراضية املوحدة شركة املراكز الراقية شركة الباحة

 8.881.221 - 8.881.221 اميراداا 

 (8.271.420) - (8.271.420) تكلفة اميراداا 

 609.801 - 609.801 إجمالي الربح 

 (851.511) (270.784) (580.727) مصاريف عمومية وإدارية

 (4.581) (4.581) - اس هالكاا

 332.829 233.182 - أخرى إيراداا 

 86.538 (42.183) 29.074 صافي ربح/خسارة العام قبل الزكاة 

 (727) - (727) الزكاة 

 85.811 (42.183) 28.347 صافي ارباح/خسائر العام



     

 ك
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 التعريفاا واملصطلحاا  

 جدول: التعريفاا واملصطلحاا( 1-1)

 التعريف املصطلح

الباحة أو الشركة أو الشركة املستحوذة أو 

 املصدر
 شركة الباحة لالستثمار والتنمية.

املراكز أو املراكز الراقية أو شركة املراكز 

الراقية أو الشركة املس هدفة أو املستحوذ 

 عل ها

 شركة املراكز الراقية املحدودة.

 شركة الباحة لالستثمار والتنمية وشركة املراكز الراقية املحدودة، ما لم يدل السياق على غير ذلك. أو الشركتينالشركتان 

 رياالا سعودية لكل سهم في رأس مال شركة الباحة لالستثمار والتنمية. 10األسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ  األسهم

 شركة الباحة لالستثمار والتنمية. سهم عادي من أسهم 14.500.000 األسهم الجديدة

 امدارة العليا واملديرون في املستوياا امدارية العليا في شركة الباحة لالستثمار والتنمية، ما لم يدل السياق على غير ذلك. امدارة

 جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية لح ومة اململ ة العربية السعودية. الجريدة الرسمية

 ح ومة اململ ة العربية السعودية. الح ومة

 رياالا، ما لم يدل السياق على غير ذلك. 10سهم من أسهم شركة الباحة مدفوع القيمة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ  السهم

 على غير ذلك.رياالا لكل حصة، ما لم يدل السياق  10حصة من حصص شركة املراكز الراقية مدفوعة القيمة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ  الحصة

 السوق املالية السعودية، الن ام اآللي لتداول األسهم السعودية. السوق املالية "تداول"

 أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أن مة اململ ة بهذه الصفة. الشخص

م 2014ديسمبر  31على غير ذلك للسنواا املالية املن هية في القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية، ما لم يدل السياق  القوائم املالية

م 2015ديسمبر  31م واملن هية في 2014ديسمبر  10م، والقوائم املالية املراجعة لشركة املراكز الراقية لسنة التأسيم املبتدئة في 2016م و2015و

 م.2016ديسمبر  31وللسنة املن هية في 

 وقت لشركة الباحة لالستثمار والتنمية، ما لم يدل السياق على غير ذلك.حملة األسهم في أي  املساهمون 

 مال و الحصص في شركة املراكز الراقية، ما لم يدل السياق على غير ذلك. الشركاء

 االستحواذ.مجموعة الدخيل املالية، والتي تم تعيينها من قبل شركة الباحة كمستشار مالي فيما يتعلق بعملية  املستشار املالي

 اململ ة العربية السعودية.  اململ ة

 الن ام األساس ي لشركة الباحة لالستثمار والتنمية، ما لم يدل السياق على غير ذلك. الن ام األساس ي

 وزارة التجارة واالستثمار باململ ة العربية السعودية. الوزارة

االستحواذ أو عملية االستحواذ أو صفقة 

 الصفقةاالستحواذ أو 

تملك شركة الباحة لالستثمار والتنمية لكامل حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية عن طريق زيادة رأس مال شركة الباحة لالستثمار 

 والتنمية من خالل إصدار أسهم جديدة للشركاء في شركة املراكز الراقية.

 العربية السعودية.الريال السعودي، العملة املحلية للممل ة  ريال أو الريال

م 4/10/2004هـ املوافق 1425-8-20وتاريخ  2004-11-3قواعد التسجيل وامدرا  الصادرة عن مجلم هي ة السوق املالية بموجب القرار رقم  قواعد التسجيل وامدرا 

 2016-64-1بقرار مجلم هي ة السوق املالية رقم هـ املعدلة 2/6/1424وتاريخ  30بناًء على ن ام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 م.26/5/2016هـ املوافق 19/8/1437وتاريخ 

هـ املوافق 21/9/1428وتاريخ  2007-50-1الئحة االندما  واالستحواذ الصادرة عن مجلم هي ة السوق املالية بموجب القرار رقم  الئحة االندما  واالستحواذ

هـ املعدلة بقرار مجلم هي ة السوق املالية رقم 2/6/1424وتاريخ  30املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ م بناًء على ن ام السوق 3/10/2007

 م.2/1/2012هـ املوافق 28/2/1433وتاريخ  2-4-2012

املجلم أو مجلم امدارة أو أعضاء مجلم 

 امدارة
 على غير ذلك.مجلم إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية، ما لم يدل السياق 

 " من هذه النشرة.96هم مستشارو شركة الباحة لالستثمار والتنمية فيما يتعلق باالستحواذ والواردة أسما هم في صفحة " مستشارو الشركة

واذ طريق إصدار أسهم جديدة مقابل االستحنشرة امصدار هذه، والتي أعدتها شركة الباحة لالستثمار والتنمية واملتعلقة بزيادة رأس مالها عن  نشرة امصدار أو النشرة

 على كامل حصص الشركاء لدى شركة املراكز الراقية.

 هي ة السوق املالية باململ ة العربية السعودية. هي ة السوق املالية أو "الهي ة"

 م(.31/07/2003)املوافق هـ 02/06/1424وتاريخ  30ن ام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ ن ام السوق املالية

م( والذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 10/05/2015هـ )املوافق 28/01/1437( بتاريخ 3ن ام الشركاا الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ ن ام الشركاا

 م(.02/05/2016ه )املوافق 25/07/1437

 لالستثمار والتنمية، ما لم يدل السياق على غير ذلك.املساهمون الذين أسسوا شركة الباحة  املساهمون امل سسون 

 الناتج املحلي امجمالي للممل ة العربية السعودية. الناتج املحلي

 الجمعية العامة للمساهمين في شركة الباحة لالستثمار والتنمية، ما لم يدل السياق على غير ذلك. الجمعية العامة
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وتاريخ  2006-212-1الشركاا في اململ ة العربية السعودية الصادرة عن مجلم هي ة السوق املالية بموجب القرار رقم الئحة حوكمة  الئحة حوكمة الشركاا

هـ واملعدلة بقرار 2/6/1424وتاريخ  30م بناء على ن ام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/12/11/2006هـ املوافق 21/10/1427

 م.16/3/2010هـ املوافق 30/3/1431وتاريخ  2010-10-1رقم مجلم هي ة السوق املالية 

 يقصد بذلك: األطراف ذوي العالقة

  .تابعي املصدر .1

 .املساهمين ال بار .2

 .أعضاء مجالم امدارة وكبار التنفيذيين للمصدر .3

 .أعضاء مجالم امدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر .4

 .املساهمين ال بار في املصدرأعضاء مجالم امدارة وكبار التنفيذيين لدى  .5

 .املستشار القانوني واملستشار املالي للمصدر .6

 .( أعاله5أو  4، 3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إل هم في ) .7

 (.7أو  6، 5، 4، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عل ها أي شخص مشار إليه في ) .8

صالح الحمادي، وعبد العزيز صالح الحمادي، وابراهيم عبد هللا بن كليب، وأقاربهم من الدرجة األولى، ومن يمثل يقصد بذلك كل من محمد  األطراف ذوي العالقة بعملية االستحواذ

 أي من ه الء األشخاص أو أي شخص يتصرف باالتفاق معهم.

 هم مالك شركة املراكز الراقية الحاليين. الشركاء البا عون 

 هي الفترة التي يح ر خاللها على املساهمين الذين ستصدر لهم أسهم جديدة في شركة الباحة من التصرف في أسهمهم.  فترة الح ر

( مائتين وخمسة وتسعين مليون ريال 295.000.000( مائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى )150.000.000زيادة رأس مال شركة الباحة من ) زيادة رأس املال

 إصدار أسهم جديدة. سعودي من خالل

 مجلم املنافسة في اململ ة العربية السعودية. مجلم املنافسة

من إجمالي رأس مال الشركة املصدر بعد عملية زيادة  ٪49.15( أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم جديد، والتي ستمثل 14.500.000) أسهم العوض

( مائة وخمسة 145.000.000رياالا سعودية للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ ) 10يبلغ رأس املال، والتي سيتم إصدارها بسعر متفق عليه 

 وأربعون مليون ريال سعودي.

احة بالتاريخ الذي يتم فيه إدرا  الشركاء البا عين في شركة املراكز الراقية كمالك ألسهم العوض في سجل األسهم االل تروني الخاص بشركة ال تاريخ تسليم أسهم العوض

 لدى تداول. 

م واملتضمنة الشروط 2015مايو  07املوافق هـ 1436رجب  18مذكرة التفاهم غير امللزمة املبرمة بين شركة الباحة وشركة املراكز الراقية بتاريخ  مذكرة التفاهم

 م.2017مارس  31األساسية للصفقة والتي تم تمديدها إلى 

 م، والذي بموجبه تتم عملية2016ديسمبر  7ه املوافق 1438ربيع األول  8العقد املوقع بين كل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية بتاريخ  عقد االستحواذ أو اتفاقية االستحواذ

م(، باستثناء أنه تم 12/10/2016ه )املوافق 11/01/1438استحواذ شركة الباحة على شركة املراكز الراقية واملطابق للعقد املوقع بتاريخ 

 بأن هذا العقد يحل محل كافة االتفاقياا 
ً
إضافة شروط جزائية تضمن عدم تصرف شركاء شركة املراكز الراقية في أصول الشركة، علما

 ا أن هذا امجراء لم يستدعي امعالن عنه من قبل الشركة وذلك ألنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على العقد.السابقة، كم

في  هتاريخ إقفال السوق في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة للغرض املفصح عنه في هذه النشرة أو أي تأجيل ل تاريخ السجل

 النصاب في االجتماع األول.حال لم ي تمل 

 األب واألم والزو  أو الزوجة واألبناء والبناا. األقارب من الدرجة األولى

 هي مراكز تسوق األحياء. البالزا أو بالزا

 مركز تسوق. 69وعددها هي كافة مراكز التسوق األحياء )البالزا( التي شمل ها دراسة السوق املعدة من قبل شركة كوليرز انترناشيونال  العينة الكلية

مركز  23هي مجموعة مراكز تسوق األحياء التي قامت شركة كوليرز انترناشيونال بتغطي ها بشكل مفصل في دراسة السوق التي أعدتها، وعددها  العينة املركزة

 تسوق.

 شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة.  الساطعة الحديثة أو الساطعة
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 عوامل املخاطرة 
 

 زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى شركة املراكز الراقية على التصويت بشأن للشركة العامة الجمعية في قراره ات اذ قبل شركة الباحة في مساهم كل على يتعين

  أدناه، املبينة املخاطرة عوامل بما ف ها النشرة، هذه تحتويها املعلوماا التي كافة يدرس أن
ً
 ومركزها شركة الباحة تتأثر قدو الشركة.  تواجهها أن يم ن التي املخاطر جميع تشمل ال قد بأنها علما

 لإلدارة يتسنى لم أخرى  م اطرة عوامل أي أو ،أنها مهمة في الوقت الحالي يرى مجلم امدارة التي املخاطرة عوامل أحد تحقق حال في وجوهري  سلبي بشكل النقدية وتدفقاتها عملياتها ونتائج املالي

  امدارة تعتقد عوامل م اطرة أي أو الحاضر، الوقت في تحددها أن
ً
 سعر إلى ان فاض املخاطر تلك بعض أو تحقق إحدى ي دي جوهرية. وقد بعد فيما أصبحت ول نها جوهرية غير أنها حاليا

  شركة الباحة في الحالي املساهم ي سر وقد السهم
ً
 وإصدار الشركة رأس مال في املقترحة الزيادة أن شركة الباحة في الحالي املساهم يدرك أن وينبغي .القيمة تلك كامل أو أسهمه قيمة من جزءا

شركة  إن االستحواذ. عملية بعد الراقيةشركة املراكز  حصص لكامل شركة الباحة تملك عليه سيترتب حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية، مماكامل في شراء  ستست دم الجديدة األسهم

 وبناء .بها م اطرة خاصة عوامل على عادة تنطوي  استحواذ عملية أي أن كما بها، خاصة م اطرة عوامل تواجه وقد املخاطرة، عوامل بعض مواجهة في مع شركة الباحة تشترك قد املراكز الراقية

 لعملية املتوقعة والفوائد املبرراا عن النشرة هذه في ذكره تم ما رغم فإنه عملية االستحواذ، على العادية غير العامة الجمعية موافقة حال في بأنه يدرك أن شركة الباحة مساهم على فإن عليه،

  العملية فإن هذه االستحواذ،
ً
 .االستحواذ عملية قبل ومساهم ها شركة الباحة تواجهها التي املخاطرة إلى عوامل إضافة م اطرة جديدة عوامل على ستنطوي  أيضا

 على نشاط الشركة وأدائها املا عوامل م اطرةويقر أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة بعدم وجود أي 
ً
 .لي، لم يتم ذكرها في هذه النشرةجوهرية أخرى قد ت ثر سلبا

 

 املخاطر العامة 
 

 املخاطر االقتصادية الكلية  

 ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عام، مثل عوامل بشكل اململ ة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد الباحة على لشركة املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

  السعودي االقتصاد ذلك. ويعتمد
ً
 اعتماد إن للممل ة. امجمالي املحلي الناتج ومن الدولة إيراداا من كبيرة نسبة بيعها عوائد تمثل النفطية حيث والصناعاا النفط على كبير بشكل عموما

 الباحة شركة أن العاملية، وبما األسواق في السلعة تلك أسعار تحدث في قد تقلباا ألي نتيجة مفاج ة لتقلباا عرضة يجعلها واحدة سلعة على جوهري  بشكل اململ ة في االقتصادية العجلة

  يتأثران ونتائج عملياتها قد املالي للشركة األداء فإن السعودي، االقتصاد من ومة ضمن تعمل
ً
 االقتصاد م شراا على امل ثرة العوامل من غيرها أو النفط أسعار في امل اتية غير بالتقلباا سلبا

 .عام بشكل السعودي

 

 املخاطر السياسية 

 بشكل اململ ة في الداخلي االستقرار ت ثر على-ال سمح هللا - أمنية أو سياسية اضطراباا وقعت حال في فإنه وبالتالي ككل، املنطقة في واألمني السياس ي بالوضع عام بشكل األعمال قطاع يتأثر

  سي ثر ذلك فإن جوهري،
ً
 .الباحة ومركزها املالي ونتائج عملياتها شركة أعمال على سلبا

 

 م اطر أسعار صرف العمالا 

املالية بسبب التغير في سعر صرف العمالا األجنبية. وتواجه الشركاا م اطر أسعار صرف العمالا في مع م األحيان عندما تتمثل م اطر أسعار صرف العمالا في تذبذب قيمة االستثماراا 

عودي، تتم بعملة الريال الس أن عملياا شركة الباحةتربطها عالقاا تجارية مع أطراف دولية أو موردين لسلع مستوردة من الخار  تتطلب منها التعامل معهم بالعملة األجنبية. وعلى الرغم من 

 على األداء باا كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سلإال أنه في حال قامت الشركة بدفع أية مبالغ بعملة أجنبية، فإنها ستواجه م اطر تقلب أسعار صرف العمالا األجنبية حيث ست ثر أية تذبذ
ً
با

 املالي للشركة ونتائج عملياتها في تلك الحالة. 

 

 اطر املتعلقة بالسوق والقطاعاملخ 

 

 م اطر الطلب على سوق العقار 

  سي ثر ان فاض أسعار العقاراا
ً
 .صلة ذاا واستثماراا عقارية ممتلكاا في مع مها موجوداا شركة املراكز ألن شركة الباحة بعد استحواذها على شركة املراكز الراقية ن را نشاط على سلبا

 على توسعاتها في تعتمد جهة من ألنها مباشر والتشييد بشكل امنشاء وتكاليف البناء مواد أسعار أو اميجار ومعدالا العقاراا ون را لذلك، ستتأثر أعمال الشركة بأي تقلباا محتملة في أسعار

 على بمجمعها التجاري )الجامعة بالزا( املساحاا املتوفرة تأجير عوائد على إيراداتها في أساس ي بشكل ستعتمد األخرى  الجهة من أنها كما عل ها، الجديدة املواقع األراض ي وتشييد است جار أو شراء

 الشركة املالي ونتائج عملياتها أداء على سلبي بشكل ت ثر امنشاءاا وقطاع العقاري  القطاع في غير امل اتية الجوهرية التقلباا فإن لذا التجزئة، تجار

 

 تسييل األصول العقارية على  عدم القدرة م اطر  

  وامقليمية والسياسية واألمنية واالجتماعية االقتصادية ال روف ت ثر أن املم ن من
ً
 تباط  عنه ينتج قد في السوق أو االقتصاد ككل ومضاعفاا عقباا أية ظهور  أن سوق العقار. إذ على سلبا

العقاراا مما سينع م سلبا على وضعها املالي وبالتالي على الوضع املالي  من موجوداتها تسييل في صعوبة وعندئذ ستواجه شركة املراكز الراقية العقاراا في حالة الرغبة في ذلك، بيع عملية في

 احة ونتائج عملياتها بعد الصفقة.لشركة الب

 

 وان فاض حصة السوق  م اطر عدم مواكبة التغير في أذواق العمالء 

تتاح مجمعاا لتغيراا عند افارس ها للنشاط العقاري التجاري بعد استحواذها على شركة املراكز الراقية في مواكبة التغير في أذواق العمالء وسرعة االستجابة لتلك اإذا فشلت الشركة خالل مم

وكذلك نسبة تأجيرها وبالتالي ان فاض حصة الشركة السوقية،  رية للشركةومراكز تجارية جديدة واختيار نوعية املستأجرين، فسينتج عن ذلك ان فاض في نسبة ارتياد املجمعاا واملراكز التجا

 مما ي دي إلى ان فاض إيراداتها وأرباحها.

 

 املنافسةزيادة  م اطر  

، والتجزئة من القطاعاا عالية املنافسة. وعليهتنشأ املنافسة عند وجود شركاا أخرى تعمل في نفم قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجاا مشابهة أو منافسة، حيث يعتبر القطاعين العقاري 

سي ثر  الربحية أو فقدان الحصة السوقية، الش يء الذيفإنه ال يوجد ضمان أن تنافم الشركة ب فاءة عالية، وقد ي دي حدوث أي تغير في البي ة التنافسية إلى تغير األسعار أو ان فاض الهوامش 

 على
ً
 على شركة املراكز الراقية التي تنوي الشركة االستحواذ على كامل حصص الشركاء إيراداا الشركة ونتائج عملي ه سلبا

ً
 ف ها.ا وربحي ها، وهو ما ينطبق أيضا

 

 

 



     

4 

 

 م اطر فرص النمو  

رية، وقدرة فريق إدارتها، السوق، وتوفر املوارد املادية والبش تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على استغاللها لفرص النمو، التي تتأثر بشكل كبير على سبيل املثال ال الحصر بمستوى املنافسة في

ها تواجه صعوباا في توسعة نشاطها وتنمية حص  واألن مة القانونية، وغيرها من العوامل امل ثرة على النمو. ليم هنالك ضمان باملحاف ة على مستوى متواصل من النمو، حيث أن الشركة قد

ها، مما يعني تأثر الوضع اهم يه فإنه في حال لم تتم ن الشركة من إدارة نموها بشكل ايجابي فسوف تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد ملسالسوقية وزيادة مبيعاتها، وعل

 شركة ونتائج عملياتها بشكل سلبياملالي لل

 

 املخاطر املرتبطة بقطاع التجزئة  

ا املحالا تتولد من إيجارا شركة املراكز الراقية والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ على كامل حصص الشركاء ف هايعتمد قطاع التجزئة على معدل امنفاق للفرد في اململ ة. ومن إيراداا 

 على مبيعاا املحالا التجار 
ً
ية، مما قد يقلل من قدرة املستأجرين على االستمرار في است جار املحالا، األمر الذي سي ثر بشكل التجارية، فإن أي ان فاض في معدل امنفاق للفرد سينع م سلبا

 .وبالتالي سي ون هذا العامل م ثر على شركة الباحة بعد اتمام عملية االستحواذ ووضعها املالي ونتائج عملياتها شركة املراكز الراقيةسلبي وجوهري على أعمال 

 

 ابنشاط الشركة وعملياتهاملخاطر املتعلقة  

 

 م اطر عدم نجاح استراتيجية التوسع 

أرجاء اململ ة.  في جديدة مواقع في والتواجد ألنشط ها، وبالتحديد في نشاطها العقاري والتجاري، جديدة بافتتاح مشاريع استراتيجي ها التوسعية نجاح على للشركة املتوقع املستقبلي النمو يعتمد

  سلبي مما ي ثر على الوضع املالي للشركة، وبالتالي نتائج عملياتها. بشكل فرص النمو املستقبلية على لها سي ثر املرسومة التوسعية خططها تنفيذ على الشركة قدرة عدم إن

 

 م اطر تقادم املنشآا وجودة إنشاء وتصميم املبنى واملحاف ة على الصيانة  

امقبال على تلك املنشآا. ورغم أن املنشآا التي ستقام خالل عملية بناء املجمع التجاري لشركة املراكز ست ون حديثة، فإن عدم توفير ت ثر جودة املنشآا التي تستقبل الجمهور على معدل 

م وجودة ا. كذلك، فإن ظهور أي عيوب في تصميور عل هالصيانة الالزمة لها ألي سبب أو تقادمها مع مرور الوقت سوف ي ثر على جودة املنشآا في املستقبل وبالتالي سي دي إلى عدم إقبال الجمه

افة بدوره إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية، بامضاملبنى، أو أي خلل في توفير الخدماا العامة من ماء وكهرباء وت ييف، سيضطر الشركة إلى القيام بأعمال إصالحاا وتعديالا، وهذا سي دي 

 لعدة عوامل من ضمنها زيادة تكاليف العمالة، وتكاليف العقود مع الغيرإلى تأثير تلك امصالحاا على سير أعمال املحال 
ً
وتكاليف  ،ا. وفي حال ارتفاع تكاليف الصيانة عن القدر املتوقع لها ن را

 .حواذوذلك بعد عملية االست الي ونتائج عملياتهاووضعها امل شركة املراكز الراقية وبالتالي على أعمال شركة الباحةامصالح والصيانة، فإنه سي ون هناك أثر سلبي وجوهري على أعمال 

 

 املخاطر املتعلقة بأعمال صيانة الطرق وامنشاءاا الخاصة باملشاريع الح ومية 

بل هو سهولة الوصول إليه من قء ف ها، التي تنوي شركة الباحة االستحواذ على كامل حصص الشركاالذي ستقيمه شركة املراكز الراقية  )الجامعة بالزا( جمع تجاري املإن أحد أهم عوامل نجاح 

ريع نقل العام في مدينة الرياض )املترو( وغيره من املشاالزوار. وتشهد مدينة الرياض، كما في تاريخ هذه النشرة، العديد من أعمال صيانة الطرق وامنشاءاا الخاصة بمشروع امللك عبد العزيز لل

لى رفع قيم عشركة املراكز الراقية األمر الذي يحد من قدرة  زواره،أعداد وبالتالي تناقص . الجامعة بالزاحد بشكل كبير من سهولة الوصول إلى موقع التنموية والتجارية الضخمة، األمر الذي قد ي

ثير بشكل سلبي وربحي ها، والتأ شركة املراكز الراقيةا اميجاراا أو املحاف ة عل ها، حيث قد تضطر إلى إجراء ت فيض على أسعار اميجاراا للمحاف ة على املستأجرين، مما ي دي إلى خفض إيرادا

 االستحواذ.ون هذا العامل م ثر على شركة الباحة بعد اتمام عملية ، وبالتالي سي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها

 

 م اطر تركز االيراداا 

مدينة الرياض، والذي ست ول مل يته إلى شركة الباحة عند إتمام  في-تحت امنشاء  –مشروع واحد أساس ي وهو مشروع مجمع تجاري )الجامعة بالزا(  شركة املراكز الراقية على إيراداا ترت ز

 ا.وربحي ه وإيراداتها الشركة أعمال على تأثيرا سلبيا جوهريا ي ثر فشل املشروع ألي سبب من األسباب سوف أن يعني املشروع هذا على اميراداا من كبير جزء اعتماد صفقة. وبالتالي فإنال

 

 م اطر ان فاض معدل امقبال من مرتادي املجمع التجاري  

بشركة املراكز الراقية سوف يقلل من فرص است جار محالا املجمع وي دي إلى ان فاض  الخاص-تحت امنشاء  –إن عدم حصول امقبال املتوقع على مشروع املجمع التجاري )الجامعة بالزا( 

 األمر الذي  معدل امشغال فيه. كذلك، فإنه في حالة عدم رضا الزوار واملرتادين عن البضا ع والخدماا املقدمة
ً
إل هم من قبل املستأجرين، فإن الوضع التنافس ي للمجمع التجاري قد يتأثر سلبا

ما ي ثر اليف إضافية لحمالا تسويقية وغيرها ممن شأنه أن يدخل الشركة في سلسلة إجراءاا تصحيحية قد تتطلب استثماراا مالية كبيرة مثل إنهاء عقود بعض املحالا التجارية أو تحمل تك

 با على إيراداا الشركة وربحي ها.سل

 

 م اطر عدم قدرة الشركة على تحصيل اميجاراا املستحقة 

ها سي ثر يلركة على تحصيل هذه االيجاراا أو التأخير في تحصتشكل قيمة االيجاراا املتولدة من تأجير املحالا التجارية املصدر الرئيس ي ميراداا شركة املراكز الراقية وبالتالي فإن عدم قدرة الش

 على أعمال الشركة ووضعها املالي.
ً
 سلبا

 

 املخاطر املتعلقة بالفشل في إدارة املجمع التجاري  

 على سوف تقوم شركة املراكز الراقية بإدارة املجمع التجاري بنفسها وهو أول مشروع لها في هذا املجال، ولذلك فإن احتمالية الفشل قائمة مم
ً
ونتائج عملياا  الياملالوضع ا ي دي إلى التأثير سلبا

 .وبالتالي سي ون هذا العامل م ثر على شركة الباحة بعد إتمام عملية االستحواذ ف ها،شركة املراكز الراقية والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ على كامل حصص الشركاء 

 

 املستحقةاملخاطر املتعلقة بتعثر املستأجرين ومماطل هم وعدم قدرتهم على سداد اميجاراا  

على اميراداا املتولدة من اميجاراا بشكل أساس ي، وبالتالي في حال عدم مقدرة بعض  والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ على كامل حصص الشركاء ف ها يعتمد دخل شركة املراكز الراقية

وبالتالي قدرتها على  ،لشركة املراكز الراقيةفإن ذلك سي ثر بشكل سلبي وجوهري على التدفقاا النقدية  املستأجرين أو تأخرهم أو مماطل هم في دفع اميجاراا املستحقة في تواريخ استحقاقها،

 .، مما يترتب عليه أثر سلبي وجوهري على وضع الشركة املالي ونتائج عملياتها بعد إتمام عملية االستحواذالوفاء بالتزاماتها املالية واستمرار أعمالها
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 عدم القدرة على تأجير املحالا التجارية أو تجديد عقود اميجاراا   

ر إنه ال يوجد أي ضمان بأن الشركة ستتم ن من تأجييعتمد أداء شركة املراكز الراقية بشكل أساس ي على القدرة على تأجير املحالا باملجمع، وإقامة عالقاا جيدة مع املستأجرين، وبالتالي ف

ذا العامل م ثر على ، وبالتالي سي ون هووضعها املالي ونتائج عملياتها شركة املراكز الراقيةجوهري على إيراداا و أجيرها بشروط تعاقدية جيدة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي املحالا الشاغرة أو ت

 .الشركة بعد إتمام عملية االستحواذ

 

 م اطر عدم الوفاء باملطلوباا الرأسمالية املستقبلية   

نفقاا أو تين ستستطيع تأمين تلك الدى أي من الشركتين التزاماا لنفقاا رأسمالية محتملة أو حاجة الستثماراا مستقبلية، وليم هناك أي ضماناا أو تأكيداا بأن أي من الشركقد تنشأ ل

 .عملياتهما وربحي هماالي نتائج ، وبالتوشركة املراكز الراقية توفيرها في وقت مناسب أو بشروط م اتية مما ي ثر على الوضع املالي للشركة

 

 الجودة على السمعة ومستوى  م اطر الحفاظ 

 عدم أو املقاولين بواسطة املخاطر تلك تغطية عدم حالة العقار واملجمعاا التجارية. وفي وتسويق تأجير في األساسية العناصر من تعتبر وجودتها والتشطيب البناء عيوب من املنشآا خلو ان

 صعوبة في تسويق منتجاتها العقارية، تواجه قدالتي تنوي شركة الباحة االستحواذ على كامل حصص الشركاء ف ها، الراقية  شركة املراكز فإن البناء والتشطيب للمجمعاا التجارية، اميفاء بمعايير 

  ي ثر مما
ً
 .الشركة بعد إتمام عملية االستحواذوإيراداتها واألداء املالي لها، وبالتالي سي ون هذا العامل م ثر على سمع ها  على سلبا

 

 م اطر مصادر التمويل 

على قروض من جهاا التمويل املختلفة، وفي حالة عدم تم نها من  في الحصول من أجل تمويل أو املساعدة في تمويل التوسع املستقبلي في عملياا الشركة، فإن الشركة تعتمد على مقدرتها 

.و قبل أو فشلها في مقابلة التزاماتها من الديون املستقبلية، فإن عملياا الشركة وأداءها املالي ومقدرتها على املحاف ة على أعمالها وتالحصول على مثل هذا التمويل في املست
ً
 سعاتها ستتأثر سلبا

 

 م اطر قراراا امدارة 

ة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشط ها. وفي حال قامت إدارة الشركة بات اذ قراراا خاط ة فيما ي ص تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيم على قدرة إدارتها على ات اذ القراراا الصحيحة واملناسب

 على أداء 
ً
 ا.الشركة وربحي ها ونتائج عملياتهأعمالها، فسينع م ذلك سلبا

 

 م اطر أخطاء املوظفين 

 إن أخطاء املوظفين التي قد ينتج عنها 
ً
ي إلى فرض عقوباا أو التزاماا مالية على الشركة أو يسفر عنها امضرار بسمعة الشركة. وال تضمن الشركة عدم ألية قوانين أو أن مة سارية قد ت د إخالال

قيد عدم الت أو إفشاء معلوماا سرية أو التورط في نشر معلوماا مضللة أو  أو موارد الشركة حدوث مثل تلك األخطاء التي قد تشمل القيام بأنشطة غير ن امية أو سوء است دام املعلوماا

 
ً
 منع أخطاء املوظفين فهي ال تستطيع ضمان أن أخطاء املوظفين سوف لن ت ثر سلبا

ً
 .اعلى أداء الشركة ونتائج عملياتهبالضوابط الداخلية. وحيث أن الشركة ال تستطيع دائما

 

 م اطر نقص عدد املوظفين 

املوظفين، وقد تحتا  أي من الشركتين أو كالهما إلى عدد أكبر من املوظفين الست مال الخطط التوسعية املستقبلية، وفي حال لم تعمل شركة الباحة وشركة املراكز حاليا بوجود عدد محدود من 

 .هماتائج عملياتى ربحي هما وناملستقبلية وعلتتم ن أي من الشركتين من توظيف العدد املطلوب من املوظفين في الوقت املناسب أو بال فاءاا املطلوبة فسوف ي ثر ذلك على إنجاز الخطط 

 

 م اطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين 

ين فعالة والتشغيل السليم. وحيث إن نجاح الشركتتهدف كل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية إلى استقطاب وتوظيف األشخاص امل هلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل امدارة ال

قطابهم واالحتفاظ بهم ا على استية يعتمد على قدرتهما في استقطاب املوظفين امل هلين واالحتفاظ بهم، فإن فقدان أي من الشركتين للعناصر البشرية املهمة أو عدم قدرتهفي خططهما املستقبل

 .كتين وربحي هما ونتائج عملياتهماسينع م سلبا على أعمال الشر 

 

 سعودةم اطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلباا ال 

يتعلق  ل فرض سياساا أكثر صرامة على الشركاا فيماتشترط قوانين العمل باململ ة العربية السعودية على جميع املنشآا أن ال تقل نسبة السعودة لديها عن نسبة محددة. وقد تقرر وزارة العم

قية بتلك القوانين الخاصة بتوطين الوظائف فقد تواجهها عقوباا منها إيقاف إصدار تأشيراا العمالة الالزمة بنسبة السعودة املطلوبة مستقبال. وفي حال عدم التزام شركة الباحة أو املراكز الرا

 على عملياا  ثر الحوافز الح ومية األخرى، مما ي  وإيقاف إصدار املوافقاا الالزمة لنقل كفالة العاملين غير السعوديين وح ر املشاركة في املناقصاا الح ومية ومنع الحصول على القروض و 
ً
سلبا

 الشركتين وأدائهما املالي.

 

 م اطر العقود مع الغير  

بإبرام اتفاقياا عقود إيجار أو تشييد وبناء للمجمع التجاري )الجامعة بالزا( مع الغير،  وهي الشركة التي تنوي شركة الباحة االستحواذ على كامل حصص الشركاء ف ها، تقوم شركة املراكز الراقية

طراف بأن هذه األ  تأكيداااء أي ضماناا أو شركة املراكز الراقية على استعداد وقدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقياا املذكورة. وال يم ن إعطوتعتمد 

 على 
ً
وبالتالي سي ون هذا  ،في حالة عدم قدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتهاوربحي ها نتائج أعمالها و  لشركة املراكز الراقية ركز املالياملست ون على مستوى التطلعاا، األمر الذي سي ثر سلبيا

  العامل م ثر على شركة الباحة بعد إتمام عملية االستحواذ.

 

 تأثر العقود طويلة األجل باملتغيراا في السوق  

عقود طويلة األجل، متضمنة زياداا في القيمة اميجارية على مدار مدة العقد، وسيتم تحديد هذه الزياداا من خالل عدة اعتباراا ستبرم شركة املراكز الراقية مع املستأجرين في املجمع التجاري 

 وق.كتقديراا الشركة ملعدالا الزيادة املتوقعة في األسعار بشكل عام وأسعار اميجاراا بالتحديد، وأهمية املستأجر ووضعه التنافس ي في الس

 الزيادة في تكاليف التشغيل أو معدالا التضخم أو موازية ملعدالا لتعويضها عنوقت إبرام العقد ست ون كافية  شركة املراكز الراقيةه ال يوجد ضمان بأن هذه الزياداا التي تحددها ولهذا فإن

 ركة املراكز الراقيةشارية العادلة مقارنة بالسوق، والتي قد ال تتم ن جمية املحصلة أقل من القيمة ااريجياداا أو في حال كانت القيم اميارتفاع األسعار. وبالتالي، فإنه في حال عدم كفاية هذه الز 

، وبالتالي بليةقونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املست شركة املراكز الراقيةمن التفاوض مع املستأجرين عل ها قبل ان هاء مدة العقد، فإن ذلك سي ثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

 سي ون هذا العامل م ثر على شركة الباحة بعد إتمام عملية االستحواذ
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 للتوسعاا والتجديداا 
ً
 املخاطر املرتبطة بمنح امعفاءاا وتعويض املستأجرين نتيجة

منح إعفاءاا لبعض املستأجرين من سداد اميجار ملدة قد تضطر شركة املراكز الراقية عند قيامها بإجراء أعمال توسعة أو تجديداا على املجمع التجاري ومن املم ن أن يترتب على هذه األعمال 

 لخفض إيجاراا بعض املحالا لتعويض  شركة املراكز الراقيةيذ تلك األعمال. وقد تضطر محدودة أو تعويضهم عن جزء من قيمة اميجار املدفوعة نتيجة توقف أعمالهم خالل فترة تنف
ً
أيضا

سي ون ، وبالتالي اتهاونتائج عملي لشركة املراكز الراقيةاملستأجرين عن الضرر الناتج عن تنفيذ تلك األعمال بحسب حجم األعمال وأثرها على املستأجر، مما ينع م بشكل سلبي على املركز املالي 

 الباحة بعد إتمام عملية االستحواذ.هذا العامل م ثر على شركة 
 

 عدم القدرة على تجديد اتفاقياا التطوير والتشغيل 

 وفي حال قررا الشركة ت شركة املراكز الراقيةتنوي شركة املراكز الراقية القيام بإدارة وتشغيل املجمع التجاري في الوقت الحالي، إال أنه ال يوجد ضمان باستمرار إدارة 
ً
سليم إدارة للمجمع مستقبال

 شركة املراكز الراقيةلعليه أثر سلبي على الوضع املالي  وتشغيل املجمع التجاري لطرف آخر فإنه ستنشأ م اطر تتمثل في إنهاء أو عدم تجديد االتفاقياا مما سيترتب عليه خسائر مالية وهذا يترتب

 . ون هذا العامل م ثر على شركة الباحة بعد إتمام عملية االستحواذ، وبالتالي سيونتائج عملياتها
 

 م اطر السيولة 

ع أية اتها في الوقت املحدد. وال تضمن الشركة عدم وقو تواجه الشركة م اطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية الناش ة عن األنشطة التشغيلية ومطلوب

 .أحداث طارئة أو مفاج ة قد تتطلب سيولة فورية، مما ي ثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها بصورة سلبية
 

 م اطر االئتمان 

قبل أي من األطراف السابقة، فإن ذلك سي ثر سلبا على الشركة وعلى تواجه الشركة م اطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين. وفي حالة عدم الوفاء بااللتزام من 

 وضعها املالي ونتائج عملياتها.
 

 ضد الشركة القانونيةم اطر القضايا  

دة ضد غ مالية للغير أو تم رفع قضايا جديمبالتواجه شركة الباحة م اطر نتيجة لتعرضها لبعض املطالباا القانونية والقضايا املرفوعة ضدها. وفي حالة صدرا أحكام ملزمة للشركة بدفع 

الدعاوى القضائية والنزاعاا واملطالباا"(. ويلخص الجدول التالي  12-8الشركة، فإن ذلك سي ثر بشكل سلبي على املوقف املالي للشركة ونتائج عملياتها )للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم: "

 ملالية التي عل ها:القضايا املرفوعة ضد الشركة وأهم املطالباا ا

 

ريال سعودي""بة قيمة املطال اسم الجهة املدعية  ملخص املطالبة 

شركة الساطعة 

الحديثة للمقاوالا 

 العامة

بإتمام م( يقض ي بإلزام شركة الباحة 08/12/2012هـ )املوافق 25/01/1434نتيجة لعملية تبادل األصول بين الشركتين، صدر ح م من املح مة بتاريخ  3.000.000

( ثالثة مليون ريال سعودي لشركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، بامضافة إلى اتمام 3.000.000عملية تبادل األصول ودفع املبلغ املستحق وهو )

 عملية التبادل والتي تشمل:

ريال بحسب العقد املوقع  12.000.000بمبلغ واملقدرة قيم ها  ( قطعة أرض واقعة بم طط املرو  في مدينة الطائف134امفراغ الفعلي لعدد ) .1

 .بين شركة الباحة وشركة الساطعة

ريال بحسب العقد املوقع بين شركة  46.000.000، واملقدرة قيم ها بمبلغ إفراغ األرض املقام عل ها مشروع الدواجن والواقعة بمحاف ة العقيق .2

 . الباحة وشركة الساطعة

 .ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة 18.000.000، واملقدرة بقيمة األهلية للعلومحصة شركة الباحة في كلية الباحة  .3

م( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة 03/08/2016هـ )املوافق 1437/ 29/10هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاريخ 

الصادر من املح مة االدارية بجدة لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى  بتنفيذ كامل السند التنفيذي

م( تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة التنفيذ في املح مة العامة 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438حيث أنه  بتاريخ تاريخ إعداد هذه النشرة، 

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من ديوان امل الم تبين 38160080م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ ببلجرش ي 

م الصادر  عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما ي ص عملية تبادل األصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الح

لتنفيذ ا من ديوان امل الم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي

 من اليوم التالي من تاريخ استالم نسخة الح م. وعليه ت كد إدارة
ً
 اعتبارا

ً
لى الح م ال توجد لديها نية لالعتراض ع الباحة بأنهشركة  خالل مدة ثالثين يوما

ق مع يوإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنس

طعة لدى شركة الباحة، وكذلك نقل مل ية شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة السا

ويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال توجد أي أحكام   األصول التي ت ص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل.

ر هذه فيما ي ص عملية تبادل األصول مع شركة تذكر في نشرة امصدا م( ولم01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438الحقة للح م الصادر بتاريخ 

 بأنهالساطعة الحديثة. 
ً
ة ألصول بافتراض أن القيمة الفعليلن ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك  علما

 بت وينشركة الباحة قد قامت مس ريال سعودي، حيث أن 17.300.599شركة الساطعة الحديثة تبلغ 
ً
م صصاا لكامل مبلغ الخسارة من هذه  بقا

ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة  86.000.000ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت  68.699.441العملية بقيمة 

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي الجاهلة 17.300.559الساطعة 
ً
 .ريال وفقا

املاليةر شركة الخبي هـ( للمطالبة برصيد املبلغ املستحق 1430لعام  4297/2بدعوى ضد شركة الباحة أمام مح مة بلجرش ي تم قيدها بالرقم ) املاليةتقدمت شركة الخبير  3.000.000 

وكانت الشركة قد اتفقت مع شركة الخبير بالعمل على رفع رأس مال الشركة  ،( ثالثة مليون ريال سعودي3.000.000لها من األتعاب املتفق عل ها بقيمة )

( مليوني ريال كدفعة مقدمة، وبسبب تراجع الشركة في 2.000.000( خمسة مليون ريال، دفعت الشركة منها مبلغ )5.000.000مقابل أتعاب قيم ها )

أعاله، قامت الشركة برفع القضية للمطالبة باسترداد املبلغ املدفوع. إال أن شركة الخبير  قرارها بزيادة رأس املال وعدم قيام شركة الخبير بإعادة املبلغ

( ثالثة مليون ريال. وال زالت القضية من ورة 3.000.000قامت بعدها برفع هذه القضية على شركة الباحة للمطالبة باملبلغ املتبقي من قيمة العقد وهو )

 ملالية بهي ة السوق املالية.بلجنة الفصل في منازعاا األوراق ا

تعويضاا املساهمين 

على األسهم التي تم 

في املزاد بيعها  

( أربعة عشر 14.325.234م بمبلغ )31/12/2009( تسعمائة وأربعة وثمانون ألف واثنان وثالثون سهم وذلك حتى تاريخ 984.032قامت الشركة ببيع ) 10.886.424

وم تان وأربعة وثالثون ريال سعودي حسب العروض املقدمة باملزاد وذلك بعد الحصول على موافقة هي ة مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون ألف 

، وتبقى املبلغ املذكور ه
ً
ا. ومن نالسوق املالية بهذا الخصوص. هذا وقد قامت الشركة بدفع جزء من هذه التعويضاا )املطالباا( ملساهم ها مسبقا

 بأن هذه التعويضاا هي مطالباا مستحقة وليست قضية قائمة.املم ن أن تتم مطالبة شركة الباح
ً
 ة من قبل املساهمين املتبقين في أي وقت. علما

الهي ة العامة للزكاة 

 والدخل

( مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على ستة أقساط متساوية حيث 1.500.000وافقت الهي ة العامة للزكاة والدخل بأن تقوم الشركة بسداد مبلغ ) 500.000

ـ ه 21/04/1436وتاريخ  2750/16/1436م(، وذلك بناًء على خطاب رقم 22/08/2016هـ )املوافق 19/11/1437تم دفع أربعة أقساط منها كما بتاريخ 

م بأقساط نصف سنوية 1999م حتى 1993م( واملتضمن املوافقة على تقسيط املبلغ املتبقي من الفروقاا الزكوية عن السنواا 10/02/2015)املوافق 

 بأن مجموع الفروقاا يقارب )250.000كل قسط )
ً
 زكاة والدخلالهي ة العامة لل( ثالثة مليون ريال. إال أن 3.000.000( مائتان وخمسون ألف ريال. علما

 بأخذ نصفها من الشركة. وينبغي التنبيه على أن هذه مطالبة مالية وليست قضية مرفوعة ضد الشركة.
ً
 قامت مسبقا
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 من مبالغ نقدية. وهي عبارة عن جزء من أسهم ا
ً
ن قيمة م ملساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير كذلك فإنه توجد قضايا مقامة ضد الشركة ومطالباا مالية عل ها ول نها محددة بأسهم بدال

 150.000.000م( لبيعها بغرض است مال رأس املال ليصبح )22/03/2009ه )املوافق 25/03/1430املالية بتاريخ ، والتي حصلت الشركة على موافقة هي ة السوق السهم
ً
( ريال سعودي مدفوعا

ثون الفا وخمسمائة وثمانون ريال ( اثنان وثال32.580وعليه، فإن مجموع القضايا املقامة ضد الشركة واملحددة بأسهم قد يتراوح ما بين ) سهم. 16.290بالكامل. ويبلغ مجموع هذه األسهم 

ذ باالعتبار تساب املجموع باألخ( مائتين وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريال سعودي، باألخذ في االعتبار التداوالا التي حصلت على السهم خار  املنصة حيث تم اح219.915سعودي، و)

 .ر  املنصةالسعر األعلى والسعر األدنى لكافة التداوالا التي تمت خا
 

 م اطر االلتزاماا املحتملة 

لهي ــة العــامــة للزكــاة والــدخــل بتــاريخ توجــد لــدى شـــــــــــركــة البــاحــة عــدة التزامــاا مــاليــة محتملــة تتمثــل في مبــالغ مســـــــــــتحقــة للهي ــة العــامــة للزكــاة والــدخــل، حيــث اســـــــــــتلمــت الشـــــــــــركــة خطــاب من ا

ــــــــــ املوافق 21/12/1436 م مستحقة الدفع من قبل الشركة. وعلى الرغم من أن 2010م إلى 2000مليون ريال عن األعوام من  16.85كوية بمبلغ م ي كد وجود فروقاا مستحقاا ز 04/10/2015هـ

، فإن الشـــــــــركة بوله جزئيابول االعتراض بالكامل أو تم قالشـــــــــركة قد قامت برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة خالل املدة القانونية وهي ســـــــــتين يوما من تاريخ الخطاب، إال أنه في حال لم يتم ق

م 1993ا من صـــف ســـنوية عن الفروقاا الزكوية عن الســـنواســـتصـــبح ملزمة بدفع املبلغ املذكور كليا أو جزئيا، مما ســـي ثر على املركز املالي للشـــركة، بامضـــافة إلى املبلغ املتبقي من األقســـاط الن

ايا األخرى املقامة ضــــد الشــــركة والتي قد يترتب على صــــدور األحكام بها إلزام الشــــركة بدفع قيمة املطالبة كما هو موضــــح في ريال، بامضــــافة إلى وجود بعض القضــــ 500.000م والبالغ 1999وحتى 

 الفقرة الســــــابقة "م اطر القضــــــايا القانونية ضــــــد الشــــــركة"، مما ســــــي ثر 
ً
وني بتاريخ عن موقفها املالي والقانعلى املركز املالي للشــــــركة ونتائج عملياتها. مع امشــــــارة إلى أن الشــــــركة قد أعلنت ســــــلبا

اماا املحتملة ز اللتم والذي بينت فيه بأن التزاماتها املحتملة تفوق ما لديها من أصول، األمر الذي سي ون له تأثير سلبي جوهري عل ها في حال تحققت هذه ا03/04/2013هــ املوافق 22/05/1434

.
ً
 أو كليا

ً
 جزئيا

 

 م اطر عدم وجود شهادة زكاة  

 األقساط النصف سنوية التي تدفع عن السنواا منن را لوجود مبالغ فروقاا زكوية ت ص شركة الباحة وقيامها باملتابعة مع الهي ة العامة للزكاة والدخل منهاء هذه الفروقاا ومن ضمنها 

لكل قسط، وبالرغم من وجود شهادة زكاة محدودة لدى شركة  250.000منها قسطين بمبلغ  م،  فإنه ال يم ن الحصول على شهادة الزكاة حتى االن هاء من كافة االقساط واملتبقي1993-1999

 لشهادة املحدودة ت ون ملدة قصيرة مما يعني احتمالية عدمالباحة صادر من الهي ة العامة للزكاة والدخل إال أن قد ال تتم ن من إنهاء كافة معامالتها بموجب هذه الشهادة ، كما أن صالحية هذه ا

 كة التشغيلية ونتائجها املالية.تجديد الشهادة ألي سبب من األسباب هذا وال يم ن التأكيد على قيام شركة الباحة بتسديد القسطين املتبقيين مما سي ثر على عملياا الشر 
 

 املخاطر املتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهاداا الالزمة او ان هائها أو عدم تجديدها 

ل املثال ال لهما، وتشمل هذه التراخيص على سبيتعين على الشركتين الحصول على التراخيص والتصاريح واملوافقاا الن امية الالزمة واملحاف ة عل ها فيما يتعلق بنشاط هما وممارسة أعماي

 .جارية، وشهادة تسجيل العالمة التجارية، وشهادة السعودة والزكاة والتأميناا االجتماعيةالحصر: شهاداا تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار، وشهادة عضوية الغرفة الت

زام بتلك إذا فشلت الشركتان في الوفاء وااللت بامضافة إلى ذلك ت ضع مع م هذه التراخيص والتصاريح لشروط قد يتم بموجبها تعليق أو إنهاء التراخيص والشهاداا والتصاريح واملوافقاا

 وبشكل جوهري على أعمال الشركتين ووضعهما املالي. الش
ً
 روط، وهو ما سي ثر سلبا

 من الشركت
ً
تلك  ا أو إذا تم تجديد أي منمأو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالهما أو إذا تم تعليق أو ان هاء أي من تراخيصه الرخص الحاليةن من تجديد يوبالتالي فإن عدم تم ن أيا

طلب منهما في املستقبل، فإن ذالتراخي
ُ
 من الشركتين على الحصول على الرخص امضافية التي قد ت

ً
تج عنه لك قد يعرضهما للتوقف مما سينص بشروط غير مناسبة، أو في حالة عدم قدرة أيا

 على ذلك سي ثر  وبالتيتعطل عملياا الشركتين وت بدهما تكاليف إضافية 
ً
 املالي.نتائج عملياتهما ووضعهما سلبا

 

 م اطر استمرارية الشركة 

اطها، منقاذ الشركة والعمل على استمرارية نش توجد لدى شركة الباحة خسائر متراكمة وم صصاا تفوق رأس مال الشركة مما يش ك في إمكانية استمراري ها، وفي حال فشلت امدارة في خط ها

 كة قد تتوقف وتصبح عرضة للتصفية.فإن الشر 
 

 ألعمالم اطر انقطاع ا 

ـــ )املوافق 23/02/1436لقد حدث انقطاع في أعمال الشركة منذ تاريخ   على الوضع املالي للشركة ونتائج عملياتها2014ديسمبر  15هـ
ً
 ملحوظا

ً
 سلبيا

ً
 ،م( وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة مما أثر تأثيرا

 وفيما يلي االنقطاع في األعمال الذي حدث خالل الفترة السابقة:

 خالل الربع الثاني من عام توقف نش •
ً
 م. 2004اط مصنع الجلد نهائيا

 بتاريخ  تلفريك أثربتوقف عمل مشــــــــــروع  •
َ
 بقرار مجلم امدارة بتاريخ 21/04/2001بشــــــــــكل جز ي بمعدل عمل شــــــــــهر واحد فقط ســــــــــنويا

َ
م وتمت 15/12/2014م، وتم إيقافه تماما

 م.06/05/2015املوافقة عليه بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 من هذه النشرة.( 25)حة انقطاع األعمال( في الصف 15-4وللمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم )

 املخاطر املرتبطة بن م املعلوماا امدارية  

 برنامج املست شف مدارة الحساباا العامة، وال تمتلك أي برنامج آخر يساعدها على ات اذ القراراا املالية و 
ً
االدارية والتن يمية، مما يصعب من دور امدارة العليا تمتلك شركة الباحة حاليا

 ها.ووضعها املالي ونتائج عمليات جوهري على الشركةو ذ القراراا. وينبغي التنبيه إلى أن عدم وجود هذه البرامج قد ي دي إلى ات اذ قراراا خاط ة يترتب عل ها أثر سلبي للشركة في ات ا
 

 العالقة  ذوي اعتماد الشركة على التعامالا مع األطراف  

مجراءاا الالزمة واالحتياطاا القانونية لتجنب أي أثر يضم مجلم إدارة الباحة ثالثة أعضاء من مالك املراكز الراقية أي أنهم أطراف ذوي عالقة. وبالرغم من أن إدارة الشركة قد قامت بكافة ا

سير عملها إال أن إدارة الشركة ال تضمن عدم حدوث أي تعارض مصلحة مع ه الء األطراف في املستقبل، مما لهذه العالقة على قرار املجلم باالستحواذ على املراكز الراقية، وعلى هيكل الصفقة و 

 املالي للشركة ونتائج عملياتها. على املركز وجوهري سيعرض الشركة للمسألة القانونية ويترتب عليه أثر سلبي 

 

 

 

 

 

 

 

الهي ة العامة للزكاة 

 والدخل

هـ )املوافق 29/05/1434هـ مع الهي ة العامة للزكاة والدخل وبموجب الخطاب الوارد من قبلها بتاريخ 3482/16/1434بموجب املعاملة رقم  16.849.347

م.  وقد قامت الشركة باالعتراض على صحة املبلغ 2010م إلى 2000م( فإنه تبين وجود فروقاا زكوية باملبلغ املذكور عن األعوام من 10/04/2013

م( ي كد صحة املبلغ. 04/10/2015هـ )املوافق 21/12/1436املذكور، إال أن الشركة قد استلمت خطاب آخر من الهي ة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 

وص الئحة صكما قامت الشركة برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة خالل املدة القانونية وهي ستين يوما من تاريخ استالم الخطاب، ولم يتم الرد ب 

 وليست قضية مرفوعة ضد الشركة.االعتراض من حيث قبولها أو رفضها حتى تاريخ هذه النشرة. وينبغي التنبيه على أن هذه مطالبة مالية 
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 م اطر فشل الشركة في الدخول في صفقاا استحواذ سابقة 

هـ 3/3/1432بالفشل. حيث قامت الشركة بتاريخ قامت الشركة بالدخول في صفقاا استحواذ سابقة، متمثلة في عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة والتي باءا 

 ما يلي:  يفيد بالتنازل لشركة الباحة عنم( بتوقيع عقد مع شركة الساطعة 6/2/2011)املوافق 

املعدة  املوجودة )تحت التأســـيم( نقل مل ية جميع مشـــتمالا ال ســـارة بكامل معداتها وســـياراتها وكافة موجوداتها املنقولة والثابتة وجميع مشـــتمالا مشـــروع الهلوكور ومعداته .1

 للتركيب.

 صور عقود شركة السويلم ملشروع قطار الحرمين. .2

 الجاهزة ومشروع الهلوكور)تحت التأسيم(.قائمة موجوداا ومستنداا مشروع الخرسانة االسمنتية  .3

 عقد تأجير أرض البلدية. .4

 رخصة البناء. .5

 املخطط العام للمشروع. .6

 صورة خطاب املوافقة املبدئية لقرض صندوق التنمية الصناعية. .7

 مذكرة تنازل عن رخصة الثروة املعدنية. .8

 خريطة املوقع العام لل سارة. .9

 وموقع مشروع الهلوكور )تحت التأسيم( ومعداته غير املركبة محضر استالم ال سارة بمعدتها وموجوداتها .10

 كماريال سعودي تدفع عينيا  86.000.000وذلك مقابل مبلغ إجمالي قيمته 
ُ
 يلي: ونقديا

ريال في كل دفعة من الدفعاا الثالث  مليون في أول دفعة، ومن ثم يتم دفع مليون  7ريال سعودي بموجب شيكاا مصدقة على أربع دفعاا يتم دفع  10.000.000تدفع الشركة مبلغ  .1

 األخرى.

ريال  12.000.000مقابل  1/1/159/133من كامل األرض في م طط املرو  الواقع في محاف ة الطائف واململوكة للشركة بموجب صك رقم  ٪50تتنازل الشركة عن حص ها البالغة  .2

 سعودي من ثمن الصفقة املتفق عل ها.

حسب عقد التأسيم بما في ذلك كامل املديونية على الشركة املال ة للكلية ومقدار الدين  ٪37ل ية كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسب ها تتنازل الشركة عن حص ها في م .3

 ريال سعودي من ثمن الصفقة املتفق عل ها. 18.000.000ريال سعودي وتمثل حصة عينية تقدر بمبلغ  25.000.000

الي من أي خامل أرض مشروع الدواجن الواقعة في محاف ة العقيق منطقة الباحة بكامل موجوداته الثابتة واملنقولة وكامل منشآته بدون ذممه املالية و تتنازل الشركة عن مل ية ك .4

 ال سعودي من ثمن الصفقة املتفق عل ها.ري 46.000.000هـ وتمثل حصة عينية تبلغ 1425ربيع الثاني  06وتاريخ  2رهون أو أي مطالب مالية واململوكة للشركة بموجب الصك رقم 

بالتعاقد مع م تب مت صص معتمد للقيام بعمل الفحص النافي للجهالة ألصول شركة شركة الباحة قامت  ه بعد توقيع االتفاقية النهائية مع شركة الساطعة الحديثة،إال أن

 ريال سعودي. 17.300.559م وقيمت تلك األصول فقط بمبلغ 2011سبتمبر  17وقام امل تب بإصدار تقرير الفحص النافي للجهالة بتاريخ  االتفاقالساطعة محل 

 للفارق م عن صدور نتائج تقرير الفحص النافي للجهالة الخاص بتقييم أصول شركة الساطعة الحدي2011سبتمبر  18وقامت الشركة بامعالن في موقع تداول بتاريخ 
ً
ثة، ون را

مليون ريال سعودي وبين قيمة أصول شركة الباحة املعروضة للتبادل  17.3ال بير بين نتيجة التقييم ألصول شركة الساطعة الحديثة بناء على تقرير الفحص النافي للجهالة والبالغ 

وال تمتلك شركة  كة الباحة بمناقشة نتائج التقييم مع إدارة شركة الساطعة الحديثة.مليون ريال سعودي، فقد قامت إدارة شر  86مع أصول شركة الساطعة الحديثة والبالغة 

ماا كذلك، لم يحتوي تقرير الفحص النافي للجهالة على معلو الباحة أي مستنداا لتوضيح تفاصيل األصول التي ست ول مل ي ها لشركة الباحة كنتيجة لعملية تبادل األصول. 

وقد أكدا امدارة الحالية لشركة الباحة بأنها ال تملك  .االسمنتية الجاهزة ومصنع الهلوكور حيث أن التقرير املشار إليه ذكر قيمة ال سارة فقط خاصة بقيمة مشروع الخرسانة

وكيفية من هذه األصول ية لكل أصل ريال وال أي مستنداا تبين القيمة الفعل 86.000.000أي مستنداا تبين قيمة أصول شركة الساطعة عند توقيع العقد والتي بلغ مجموعها 

بسبب أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلم إدارة الشركة السابق وليم ، وذلك بحسب تقرير الفحص النافي للجهالة كإجمالي لها 17.300.599التوصل إلى مبلغ 

عليه ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة بهذا الشأن. و و مستنداا امدارة الحالية أي معلوماا أ بتسليم مدارة السابقة للشركةالحالي، ولم تقم 

ريال بحسب  17.300.599ملقدرة بمبلغ الحديثة املوضحة في الح م القضا ي والسند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجدة، إال أنه ال يم ن التحقق من قيمة هذه األصول ا

حال كانت القيمة الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن ذلك يعني بأن م صص خسائر عملية تبادل األصول الذي قامت  وفيرير الفحص النافي للجهالة. ما ورد في تق

 والبالغ 
ً
  ي ون  ريال لن 68.699.441شركة الباحة بت وينه مسبقا

ً
 ألصول هذه.  تبادل ا عملية من املترتبة الخسائر  كامل لتغطية كافيا

م عن نتائج مفاوضاتها مع شركة الساطعة الحديثة والتي أسفرا عن عدم قبول شركة الساطعة الحديثة لنتائج تقرير الفحص النافي 2011أكتوبر  01وأعلنت الشركة في موقع تداول بتاريخ 

 لشركة الساطعة الحديثة كجزء من العقد وكنتيجة لذلك فقد ألغت الشركة العقد مع شركة ريال سعودي قامت الشركة بسدادها مق 7.000.000للجهالة وكذلك امتنعت عن إعادة مبلغ 
ً
دما

 
ً
ريال سعودي. وقد صدر ح م  7.000.000وقدره  الساطعة الحديثة، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ املدفوع مقدما

رفض و هـ تتضمن املصادقة على الح م االبتدا ي الصادر عن املح مة االدارية بجدة بإتمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة الحديثة 24/06/1434في القضية من ديوان امل الم بجدة بتاريخ نها ي 

/ 29/10م. وقد تلقت شركة الباحة بتاريخ 06/02/2011تنفيذ العقد املبرم بينهما وامل رخ في الدعوى القضائية املقدمة من شركة الباحة ضد شركة الساطعة الحديثة والزام طرفي الدعوى بإتمام 

ة ركة الساطعدة لصالح شم( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بج03/08/2016هـ )املوافق 1437

م( تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438أنه بتاريخ الحديثة للمقاوالا العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حيث 

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من ديوان امل الم تبين عدم تحديد 38160080 م( وبرقم01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي 

ها ود املراد تنفيذمن ديوان امل الم بحيث يتم تحديد البنالبنود املراد تنفيذها فيما ي ص عملية تبادل األصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الح م الصادر 

 من اليوم التال
ً
 اعتبارا

ً
ركة الباحة ي من تاريخ استالم نسخة الح م. وعليه ت كد شبشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

لواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع بأنه ال توجد لديها نية لالعتراض على الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل ا

ساطعة ال ألصول التي ت ص الباحة لدى شركةشركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة الساطعة لدى شركة الباحة، وكذلك نقل مل ية ا

م( ولم تذكر في نشرة 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438أي أحكام الحقة للح م الصادر بتاريخ  توجدويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال  الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل.

 بأنه لن فيما ي ص عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة. امصدار هذه
ً
اض أن القيمة بافتر ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك  علما

 بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسارة من هذه العملية بقيمة  ريال سعودي، حيث أن 17.300.599الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ 
ً
 68.699.441شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، ريال  17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000ال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت ري
ً
وفقا

 والتي هي محل املطالبة هذه.

 سلبيا جوهريا على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتهاوعليه فإنه في حال ت رار تجربة الفشل في عملية االستحواذ 
ً
 .املتعلقة بصفقة االستحواذ على شركة املراكز الراقية فإن ذلك سي ثر تأثيرا
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 م اطر عدم كفاية م صص الخسائر املتعلقة بعملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة  

ريال سعودي فيما ي ص الخسائر الناتجة عن عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة حيث تم تقييم أصول شركة الساطعة  68.699.441قامت شركة الباحة بت وين م صص بمبلغ 

 17.300.599الفعلية ألصول شركة الساطعة تبلغ ريال، إال أن شركة الباحة قد قامت بعمل الفحص النافي للجهالة بعد ذلك وتبين لها أن القيمة  86.000.000عند توقيع العقد بين الطرفين بمبلغ 

ارة الحالي أي معلوماا أو مستنداا بهذا الشأن، ريال فقط. وبما أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلم إدارة شركة الباحة السابق وليم الحالي والذي لم يقم بتسليم مجلم امد

ريال. وفي هذه الحالة فإن م صص الخسائر املتعلق بعملية  17.300.599ألصول شركة الساطعة الحديثة التي قد ت ون قيم ها أقل من مبلغ  فإنه ال يم ن التأكيد على صحة القيمة الفعلية

 بأنه ال يشركة التبادل األصول مع شركة الساطعة قد ال ي ون كافي بشكل كامل لتغطية كافة هذه الخسائر األمر الذي سي ثر بشكل سلبي على املركز املالي ل
ً
م ن تحديد األثر باحة وربحي ها. علما

 املالي بشكل قطعي وذلك ألنه ال يم ن الجزم بصحة القيمة الفعلية املذكورة من عدمه. 

 

 م اطر الضغوط على األسعار 

 لألوضاع االقتصادية الغير م اتتواجه شركة املراكز الراقية م اطر الضغوط على األسعار، حيث أن األسعار في نشاط تأجير العقاراا قد ت ون عرضة 
ً
ية لالن فاض في املستقبل القريب وذلك ن را

س نية  فع مالك هذه األراض ي الستثمارها وبناء عقاراابامضافة إلى توقع عامة الناس بأن أسعار تأجير العقاراا قد تن فض كنتيجة لبدء تطبيق الرسوم على األراض ي البيضاء، األمر الذي قد يد

يترتب ضغوطاا على األسعار، األمر الذي س ها ت دي بدورها إلى زيادة املعروض وان فاض األسعار. وبالتالي، فإن دخل شركة املراكز الراقية من عملياتها التشغيلية سي ون عرضة للوتجارية عل

 هذه الضغوطاا.في حال حدثت بعد إتمام عملية االستحواذ عليه أثر سلبي على املركز املالي للشركة ونتائج عملياتها 

 

 م اطر تعثر األن مة الداخلية 

بيق لشركتين ب صوص عدم تعثر هذه األن مة او عدم تطقامت شركتي الباحة واملراكز الراقية بتحديد الئحة تن يم العمل الخاصة باألن مة الداخلية في كل منهما. وال يوجد أي ضمان من أي من ا

 الي للشركتين ونتائج عملياتهما.هنالك أثر سلبي على املركز املهذه اللوائح. وفي حال حدث ذلك، فسي ون 

 

 ( من ن ام الشركاا150م اطر عدم القدرة على التقيد بأحكام املادة ) 

ية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة والتي بموجبها يتوجب على مجلم إدارة الشركة التي تبلغ خسائرها نصف رأس املال املدفوع دعوة الجمع( من ن ام الشركاا، 150بحسب املادة رقم )

 من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو ت فيضه وذلك للحد الذي تن فض معه نسبة الخسائر املتراكم
ً
ألجل ة إلى ما دون نصف رأس املال، أو حل الشركة قبل اوأربعين يوما

م( والذي تقرر فيه عدم حل الشركة قبل أجلها، 10/07/2016ه )املوافق 05/10/1437الباحة بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ املحدد في ن امها األساس، فقد قامت شركة 

 ٪123.58ملتراكمة لشركة الباحة والتي شكلت ما نسبته ئر اواستمرارها في ممارسة أعمالها وتفويض مجلم االدارة بات اذ االجراءاا الالزمة مع الجهاا املختصة، وبناًء على ذلك وبالن ر إلى الخسا

بعد زيادة رأس املال عن طريق االستحواذ، فإن الشركة ست ون عرضة للتصفية، مالم تقم الشركة بت فيض رأس  ٪62.84م، واملتوقع لها أن تن فض إلى 2016ديسمبر  31من رأس املال كما في 

يث ح طلب الت فيض الذي تنوي الشركة تقديمه إلى هي ة السوق املالية فور الحصول على موافقة الهي ة على زيادة رٍأس املال موضع هذه النشرة.املال بعد الحصول على موافقة الهي ة على 

( ريال أي بنسبة 177.000.000ل إلى )( ريا295.000.000م( بت فيض رأس مال الشركة من )22/02/2017ه )املوافق 05/1438/ 25أوص ى مجلم إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

( أسهم مملوكة قبل 10( أسهم لكل )4( سهم، وهذا معناه أن الت فيض سيتم بواقع )17.700.000( سهم إلى )29.500.000( وبالتالي ت فيض عدد أسهم الشركة من )٪40ان فاض قدرها )

. وقد أعلنت الشركة عن توصية مجلم امدارة بت فيض رأس املال في موقع تداول بتاريخ الت فيض، وذلك بافتراض الحصول على موافقة الهي ة على زيادة رأس امل
ً
ال موضع هذه النشرة أوال

ة الن ام، م(، وإال فإن الشركة سوف تتعرض للتصفية بقو 22/04/2017ه )املوافق 25/07/1438م(. على أن تتم جميع هذه االجراءاا في موعد أقصاه 22/02/2017هـ )املوافق 25/05/1438

.
ً
 بغض الن ر عن كافة امجراءاا التي تم ات اذها مسبقا

 

 املخاطر املرتبطة بتوقف العمل في املشاريع العقارية بسبب شح العمالة 

بسبب  معرضة ملخاطر توقف العمل على تشييد املجمع، وذلك ة(باعتبار أن املجمع التجاري )الجامعة بالزا( ال يزال قيد امنشاء، فإن شركة املراكز الراقية )وبالتالي شركة الباحة بعد اتمام الصفق

 .جوهري و  ما ونتائج عملياتهما بشكل سلبيشح العمالة في قطاع التشييد والبناء. وفي حال حدوث ذلك، فإن شركة املراكز الراقية وشركة الباحة ستتضرران وسيتأثر املركز املالي له

 

 يع العقاريةم اطر قلة الخبرة في إدارة وتطوير املشار  

اا ة. وبالتالي، فإن الشــــركة ســــت ون معرضــــة لتحديتواجه شــــركة الباحة م اطر قلة الخبرة في إدارة وتطوير املشــــاريع العقارية وذلك باعتبار أن هذا النشــــاط هو نشــــاط جديد بالنســــبة لها كشــــرك

 .م عملية االستحواذبعد إتما ومتغيراا جديدة قد ت ثر بشكل سلبي على مركزها املالي ونتائج عملياتها

 

 ال واهر وال وارث الطبيعية كالفيضاناا والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى م اطر  

، وقد ي دي أي ض
ُ
الفيضاناا  نرر يصيب مرافق الشركتين سواًء كان مقد تضر ال وارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركتين إلى حد كبير باملرافق الخاصة بالشركتين وبني هما التحتية عامة

التالي التأثير ى قدرة الشركتين على ممارسة عملياتهما وبأو الزالزل أو العواصف أو أي كارثة طبيعية أخرى إلى ت بد الشركتين تكاليف كبيرة لتصحيح آثار تلك ال وارث، كما أنها ست ثر وبشدة عل

 على إيراداا الشركتين ومركزهما املالي.
ً
 سلبا

 

 حماية العالمة التجارية م اطر عدم القدرة على 

ضمن نافس ي يعتمد موقف الشركتين التسوف  . وفي املستقبلقامت كل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية بتسجيل عالم ها التجارية لدى إدارة العالماا التجارية بوزارة التجارة واالستثمار

 من الشركتين على منع ان هاك على قدرتهما على حماية عالمت هما التجارية، وبالتا أمور أخرى 
ً
ت دام غير املشروع واالس ى تلك العالمااوالتعدي عل مت هما التجاريتينحقوق عال لي فإن عدم مقدرة أيا

 على 
ً
 الشركتين.لها سي ثر سلبا
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 املخاطر املتعلقة بعملية االستحواذ 

 

 االستحواذعدم تحقيق القيمة املضافة املرجوة من عملية م اطر  

تائج من عملية االستحواذ. وفي حال عدم تحقق الن باعتبار أن مع م املبرراا لعملية االستحواذ مرتبطة بتوقعاا مستقبلية فإنه ال يم ن إعطاء تأكيد على تحقق أي من تلك النتائج املرجوة

، فإن ذلك سي ثر على األداء املالي
ً
 أو جزئيا

ً
 للشركة ونتائج عملياتها بعد االستحواذ. املرجوة من عملية االستحواذ كليا

 

 عدم تحقق القيمة املقدرة للشركة املس هدفةم اطر  

، إال أن عملية ةد التقييم بعد تطبيق املعايير املهنية الالزمتم تحديد عدد األسهم الجديدة التي ستصدرها شركة الباحة ملالك شركة املراكز الراقية بعد عمل تقييم مالي للشركتين، ورغم أنه تم إعدا

تراضاا الباحة أن االفتراضاا املست دمة تعتبر افالتقييم است دمت أساليب يعتمد بعضها على االفتراضاا والتقديراا املستقبلية ألداء شركة الباحة واملراكز الراقية، وت كد إدارة شركة 

 املستقبلية واألحداث الفعلية املرتبطة بتقييم الشركة املس هدفة، فإن ذلك سيترتب عليه عدم تحقيق شركة املراكز  منطقية ومعقولة، إال أنه في حالة وجود اختالف جوهري وسلبي بين االفتراضاا

 قة االستحواذ.احة واملراكز بعد إتمام صفالراقية للنتائج املالية املتوقعة مما سي ثر سلبا على القيمة العادلة لها وعلى النتائج املالية املوحدة ونتائج العملياا لشركة الب
 

 م اطر تصرف الشركاء البا عين بأصول شركة املراكز الراقية خالل الفترة االنتقالية 

ركة شبمنع الشركاء البا عين من التصرف بأصول بالرغم من أن عقد االستحواذ بين الشركاء البا عين في شركة املراكز الراقية وشركة الباحة قد تضمن آلية لحفظ حقوق شركة الباحة وذلك 

حال تصرف الشركاء البا عين بأصول شركة املراكز الراقية خالل الفترة االنتقالية،  سعودي فيريال  1.450.000املراكز الراقية خالل الفترة االنتقالية، بامضافة إلى وجود شرط جزا ي عل هم، بمبلغ 

 الشركة. استمراريةلبي وجوهري على املركز املالي لشركة الباحة ونتائج أعمالها وبالتالي إال أنه ال يم ن تأكيد عدم حدوث ذلك. األمر الذي من شأنه التأثير بشكل س
 

 م اطر عدم التقيد باألن مة والقوانين الحالية و/أو صدور أن مة وقوانين جديدة 

كذلك، فقد  تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهاا املختصة.كغيرهما من الشركاا العاملة في اململ ة العربية السعودية، ت ضع شركتي الباحة واملراكز الراقية لعدد من األن مة والقوانين التي قد 

لت شركة املراكز الراقية على التراخيص الن امية الالزمة لها للبدء في بناء املجمع التجاري )الجامعة تصدر قوانين وأن مة جديدة من الجهاا الرسمية ذاا العالقة من حين إلى آخر. وقد حص

البناء من قبل  م ططماا مالية أو أن يتم تعديل أو إلغاء بالزا( وتشغيله بعد االن هاء من فترة التشييد، إال أن م الفة أحكام وشروط تلك التراخيص قد ي دي إلى إلغائها أو تعليقها أو فرض غرا

نة منطقة م الصفقة( التنسيق مع الجهاا املختصة كأماالجهاا املختصة مما قد ي ثر على أعمال التطوير العقاري بشكل سلبي، حيث أنه ينبغي على شركة املراكز الراقية وشركة الباحة )بعد اتما

جمع التجاري )الجامعة بالزا(. وفي حال وجود تعديالا أو أخطاء في التنفيذ فإن ذلك سي دي إلى تحمل تكاليف إضافية الرياض وغيرها من الجهاا بشكل دوري وذلك حتى االن هاء من تشييد امل

القة أو ن مة ذاا العأي تغير جوهري ألي من األ مما قد ي ثر بشكل سلبي على شركة املراكز الراقية. وقد تتأثر أعمال شركة الباحة )بعد اتمام صفقة االستحواذ( بشكل سلبي في حال حدوث 

 استحداث أن مة اضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية املجمعاا التجارية. 
 

 املخاطر املتعلقة بتقييم األرض اململوكة لشركة املراكز الراقية  

ييم األرض اململوكة لشركة املراكز الراقية، وعلى الرغم من خبرة املثمنين وشركة املجموعة الوطنية العقارية لتق 21قامت شركة الباحة بتعيين كل من شركة كولدويل بان ر وشركة سنشري 

ينقصها  لعقار واآلراء الصادرة عنهم صائبة بشكل كامل أو ال العقاريين في تقييم العقار والعوامل امل ثرة في تقييمه، إال أنه ال يم ن الضمان أو التأكيد بأن املعلوماا املستمدة من قبل مثمني ا

 بسبب عوامل السوق العقارية املختلفةمعلوم
ً
 .اا جوهرية فيما يتعلق بقيمة العقار أو أن قيمة العقار لن تتأثر سلبا

 

 املخاطر املتعلقة باألسهم 
 

 م اطر التذبذباا املحتملة في سعر السهم 

وتدهور  سهم، وأي تغييراا تن يمية في القطاع،قد يتعرض سعر سهم شركة الباحة لدرجة كبيرة من التذبذب وقد ال ي ون مستقرا نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق املتعلقة باأل 

 لياا البيع والشراء على سهم الشركة. نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط املستقبلية، ودخول شركاا منافسة جديدة وعم
 

 م اطر بيع عدد كبير من األسهم 

 ي السوق.إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق املالية بعد عملية االستحواذ أو توقع مثل هذه العملية سي ثر سلبا على أسعار هذه األسهم ف
 

 م اطر التغير في نسب مل ية األسهم 

ية مساهمي ستقل نسبة مل  ذ عن طريق زيادة في رأس مال شركة الباحة، وبعد إتمام عملية االستحواذ وإصدار أسهم جديدة للشركاء البا عين في شركة املراكز الراقيةسوف تتم عملية االستحوا

 تتطلب التي القراراا في التأثير على ، وبالتالي ستقل قدرتهمستحواذقبل اال  ٪99.92بينما كانت تمثل مل ي هم ما نسبته  ٪50.81حيث ستصبح نسبة مل ي هم بعد االستحواذ  الباحة الحاليين

من أسهم  ٪5للشركة. علما بأنه ال يوجد أي مساهم حالي في شركة الباحة يمتلك أكثر من  الهامة األخرى  والقراراا االستراتيجية امدارة مجلم أعضاء اختيار ف ها بما الشركة مساهمي موافقة

 ،٪49.19حيث أنها ستمثل ما نسبته  الباحة للشركاء البا عين في شركة املراكز الراقية والذين سيحصلون على األسهم الجديدة في شركة الباحة فسوف تزيد مل ي هم في شركة الشركة. أما بالنسبة

  .للشركة الهامة األخرى  االستراتيجية والقراراا امدارة مجلم أعضاء ف ها اختيار بما الشركة مساهمي موافقة تتطلب التي القراراا في التأثير على قدرتهم ستزيد وبالتالي
 

 السيطرة املحتملة من بعض املساهمين  

ا الشركة، من أسهم شركة الباحة، وعليه سي ون بمقدرتهم مجتمعين التأثير على قرارا ٪49.19بعد االن هاء من الصفقة سيمتلك الشركاء البا عون )مالك املراكز الراقية( مجتمعين ما نسبته 

ة منها كتعيين أعضاء ال سيما االستراتيجي القراراا،وذلك باعتبار كونهم مجتمعين سيمتل ون نسبة قد تشكل األغلبية في الجمعياا العامة لشركة الباحة، وبالتالي سي ون بمقدرتهم التح م في 

 جوهري على األداء املالي للشركة وربحي ها.مما قد ي ثر بشكل سلبي  مجلم امدارة أو تعديل رأس مال الشركة أو اندماجها،
 

 بيع األسهم في املستقبل 

حواذ الندما  واالستحواذ، ملدة سنتين من تاريخ االستسيمتنع مالك شركة املراكز الراقية الذين ستصدر لهم أسهم جديدة في شركة الباحة بموجب الفقرة ) ( من املادة الثالثة عشرة من الئحة ا

ح ر على جميع أسهم ى في شركة الباحة أو التصرف بأي من أسهمهم في الشركة أو التعاون مع أي شخص آخر بشأن أي عروض مقدمة ملساهمي شركة الباحة. وينطبق العن شراء أسهم أخر 

بعد فترة  ن قبلهمم واذ هذه. إال أن حدوث بيع ب مياا كبيرة لألسهمالشركاء البا عون سواء تلك التي كانوا يمل ونها قبل عملية االستحواذ أو األسهم الجديدة املصدرة لهم بموجب صفقة االستح

 على سعر السهم. بشكل سلبي وجوهيالح ر قد ي ثر 
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 م اطر العائد على السهم 

لى فشل من ورة وقت تنفيذ صفقة االستحواذ قد ت دي إحيث أنه من املحتمل أن تقع أحداث في املستقبل لم ت ن  ال يم ن التأكيد بأن توقعاا زيادة العائد على السهم سيتحقق في املستقبل،

ت ن  جديدة في شركة الباحة، وبالتالي فإنه في حال لمالنتائج املرجوة من عملية االستحواذ، ومن ثم التأثير سلبا على العائد على السهم. كما أن عملية االستحواذ ستتم عن طريق إصدار أسهم 

 تحواذ بنسبة توازي أو تفوق نسبة الزيادة في عدد األسهم، فإن العائد على السهم سين فض.الزيادة في األرباح بعد عملية االس

 

 توزيع األرباحعدم القدرة على م اطر  

 أعمالها ونتائج للشركة املالي الوضع التي تشمل املختلفة العوامل االعتبار في األخذ بعد منه وبتوصية امدارة مجلم تقدير على بناءً  سي ون  الشركة إلى مساهمي نقدا األرباح بتوزيع قرار أّي  إن

 .في املستقبل أرباح توزيع على الشركة قدرة حول  تأكيد يوجد الداخلي. وال للتمويل والحاجة والنمو التوسع وفرص

 

 م اطر تعليق سهم الشركة 

 لقد تم تعليق سهم شركة الباحة في السوق املالية السعودية "تداول" عدة مراا كالتالي:

 م(، وذلك بسبب عدم نشر القوائم املالية للشركة.14/07/2005هـ )املوافق 08/06/1426م( إلى تاريخ 06/04/2005هـ )املوافق 27/02/1426تاريخ  من 

  الشركة البالغ  مالرأس من  األخير  املساهمين القسط م(، بسبب عدم سداد23/06/2007هـ )املوافق 08/06/1428م( إلى تاريخ 09/06/2007هـ )املوافق 23/05/1428من تاريخ

 ريال سعودي. 150.000.000وذلك في إطار بيع األسهم غير املسددة الست مال رأس مال الشركة البالغ ريال سعودي،  150.000.000

  ديها من أصول، حيث بلغت نسبة الخسائر املتراكمة وذلك بسبب خسائرها املتراكمة وزيادة التزاماتها املحتملة عما لوحتى اآلن، م( 06/04/2013هـ )املوافق 25/05/1434تاريخ من

 من رأس املال. وترتب على الشركة ما يلي من إجراءاا ن ير هذه الخسائر: 123.58٪

 .أوال: تعليق تداول سهم الشركة في السوق 

 .ثانيا: وضع عالمة باللون األحمر بجانب اسم الشركة في املوقع االل تروني للسوق املالية السعودية

 لآللية املعمول بها لدى السوق من خالل شركاا الوساط
ً
 ة.ثالثا: يجوز التعامل في أسهم الشركة خالل فترة تعليق تداول أسهمها وذلك وفقـا

تتأثر لة حدوث ذلك، فإن عملياا الشركة سحا وال تضمن الشركة رفع التعليق بمجرد اكتمال صفقة االستحواذ وزوال أسباب التعليق، كما ال تضمن عدم حدوث قرار مشابه في املستقبل. وفي

 جوهري.و بشكل سلبي 
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 نبذة عن السوق  
، وأن عملياتها التشغيلية و بما أن شركة الباحة ليم لديها في الوقت الحالي نشاط تشغيلي رئيس ي باستثناء نشاط املقاوالا وتوريد مواد البناء والذي تم تشغيله بشك

ً
أنشط ها متوقفة ل محدود جدا

ي املس هدف من قبل شركة الباحة هو سوق مراكز تسوق األحياء )البالزا( والذي يمثل نشاط شركة املراكز م، فسيتم تغطية هذا القسم من نشرة امصدار باعتبار أن السوق املستقبل2014منذ عام 

 كامل حصص الشركاء ف ها. علىالراقية والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ 

 

 مصادر البياناا 
مجراء دراسة على قطاع التجزئة في اململ ة العربية السعودية، وتم الحصول على الغالبية الع مى من املعلوماا من  (Colliers International)عينت شركة الباحة شركة كوليرز إنترناشيونال 

 تقرير السوق املعد من قبل كوليرز.

موظف يعملون في  12.300م ويوجد بها حاليا أكثر من 1976م وتعتبر شركة كوليرز إنترناشيونال إحدى الشركاا الرائدة في مجال الخدماا العقارية. وقد تأسست شركة كوليرز إنترناشيونال عا

 دولة. 62م تب تنتشر في  522

من مستشاريها أي سبب لالعتقاد بأن هذه  كذلك تم الحصول على بعض املعلوماا من مصادر متاحة للعموم، ويعتقد أن هذه املصادر موثوقة. وبالرغم من أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي

ألخرى كل ها. وتشمل مصادر املعلوماا ار دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة أو دقة هذه املعلوماا وال يم ن تقديم أي تأكيد ب صوص دق ها أو اكتمالاملعلوماا غي

 من:

 م سسة النقد العربي السعودي:

 م( لالضطالع بمجموعة من املهام أهمها:1952هـ )1372السعودية، وقد تأسست في عام م سسة النقد العربي السعودي هي البنك املركزي للممل ة العربية 

 إصدار العملة الوطنية )الريال السعودي(. -

 القيام بدور مصرف الح ومة، ومراقبة البنوك التجارية. -

 مراقبة شركاا التأمين التعاوني وشركاا املهن الحرة املتعلقة بالتأمين. -

 من النقد األجنبي. إدارة احتياطياا الدولة -

 إدارة السياسة النقدية للمحاف ة على استقرار األسعار وأسعار الصرف. -

 تشجيع نمو الن ام املالي واملصرفي وضمان سالمته.  -

  موافقة الست دام هذه املعلوماا.صول على أي إن املعلوماا املستقاة من تقرير م سسة النقد والتي تم است دامها في هذه النشرة معلوماا متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الح
 

 الهي ة العامة لإلحصاء:

ي اململ ة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة األعمال امحصائية، وكذلك امشراف على تنفيذ االستراتيجية الوطنية هي املرجع امحصا ي الرسمي الوحيد للبياناا واملعلوماا امحصائية ف

لى أي موافقة األمر الحصول ع والتي تم است دامها في هذه النشرة معلوماا متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب للعمل امحصا ي. وتعتبر املعلوماا املستقاة من تقارير الهي ة العامة لإلحصاء

 الست دام هذه املعلوماا.
 

 شركة ستاندرد آند بورز:

كما أنها واحدة من أكبر  .والسنداا األسهم التي تنشر البحوث والتحليالا املالية على لشركاا م غرو هيل الوالياا املتحدة. وهي فرعومقرها في  خدماا مالية شركة ستاندرد آند بورز هي شركة

 .للعموم جد حاجة للحصول على أي موافقة الست دام هذه املعلوماا حيث أنها معلوماا متاحةثالث وكاالا تصنيف ائتماني. هذا، وال يو 
 

 شركة أيه تي كيرني:

دولة حول العالم. وتعتبر املعلوماا املستقاة من تقريرها والتي تم است دامها  40امدارية وتمارس نشاطها في أكثر من  االستشاريةشركة أيه تي كيرني هي شركة عاملية رائدة تعمل في تقديم الخدماا 

 في هذه النشرة معلوماا متاحة للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الست دام هذه املعلوماا.
 

 ملحة عامة عن االقتصاد 
م قد شهد ان فاًضا في قيمته باألسعار الجارية مقارنة عما كان عليه في العام السابق، حيث ان فضت 2015األولية للهي ة العامة لإلحصاء إلى أن الناتج املحلي امجمالي في عام تشير التقديراا 

ريال  77.711م باألسعار الجارية 2015كما بلغ نصيب الفرد من الناتج املحلي امجمالي لعام  .التريليون ري 2.8م والتي بلغت 2014مقارنة بقيمته في عام  ٪13.35تريليون ريال وبنسبة  2.4قيمته إلى 

 .سعودي

 بلغت نسبته م محققة بذلك نم2014تريليون ريال في عام  2.43تريليون ريال مقارنة مع  2.51م مبلغ 2015م، فقد بلغت قيمة الناتج املحلي امجمالي في عام 2010أما باألسعار الثابتة لعام 
ً
 .٪3.35وا

اشرة لألفراد واألسر، ر املتعلقة بتكلفة املعيشة املبوفيما يتعلق بمعدالا التضخم، يعتبر الرقم القياس ي لتكلفة املعيشة أحد امل شراا االقتصادية لقياس التضخم، حيث يع م مدى تغير األسعا

 .( عما كان عليه في العام السابق٪2.2م ارتفع بمعدل )2015عام  وت هر التقديراا األولية أن الرقم القياس ي لتكلفة املعيشة في

حيث أن  ان فاض أسعار النفط خالل الفترة املاضية، و رغم اعتماد اقتصاد اململ ة العربية السعودية بشكل كبير على النفط إال أن االقتصاد السعودي ظل مقاوما ألي تأثيراا سلبية ناتجة عن

مليار ريال   110لتي تقدر بحوالي من عوامل الثباا، وتشير م سسة ستاندرد أند بورز إلى أنه بالن ر إلى حزمة امنفاق من خار  املوازنة التي أقرتها الح ومة م خًرا، وا امنفاق الح ومي ظل عامل

م، اال أن هذا العجز يتوقع أن ين مش مع 2018عجًزا مستمًرا في موازن ها حتى عام  م، فإن اململ ة ستواجه2017م و2015من الناتج امجمالي املحلى تنفق في الفترة بين عامي  ٪4.5والتي تمثل 

 استعادة أسعار النفط لعافي ها.
 

 املالمح الرئيسية للسكان  
حصاء للتعداد العام للسكان واملساكن إلى أن العدد امجمالي م( عن الهي ة العامة لإل 2010تشير البياناا الصادرة )التقديراا املبنية على النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن لعام 

مليون نسمة  0.75م على التوالي، بزيادة بلغت حوالي 2013م و2014مليون نسمة لعامي 29.99مليون نسمة و 30.77مليون نسمة مقابل  31.52م بلغ 2015لسكان اململ ة العربية السعودية لعام 

  .م2015م وحتى 2010خالل الفترة من  ٪2.7م وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2013عن عام مليون نسمة 1.78م و2014عن عام 

 الهي ة العامة لإلحصاءاملصدر: 

 

( جدول: تعداد سكان اململ ة العربية السعودية3-1)  مقدار الزيادة 

 2013 2014 2015 2014 2015 

 0.75 0.78 31.52 30.77 29.99 العدد امجمالي للسكان اململ ة العربية السعودية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%BA%D8%B1%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%BA%D8%B1%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)


     

13 

 

م وبمعدل نمو سنوي 2010مليون نسمة عن عام  2.15م، أي بزيادة بلغت 2010مليون نسمة في عام  18.97م مقارنة بحوالي 2015مليون نسمة في عام  21.12ويشكل السكان السعوديون حوالي 

 م.2015إجمالي سكان اململ ة لعام من  ٪67.03 م. ويمثل السكان السعوديون ما نسبته2010منذ  ٪2.18مركب بلغ 

، أي أن شريحة صغار  35من سكان اململ ة دون سن  ٪73.5وفيما يتعلق بطبيعة التركيبة السكانية فإنه يالحظ أن الغالبية من السكان هم من الف اا العمرية الشابة والصغيرة، حيث أن 
ً
عاما

 تشكل النسبة األكبر من السكان.  السن والشباب
 

 ة على قطاع التجزئة ن رة عام 
أكبر  م التراجع في أسعار النفط، حيث سجلت اململ ةيعد قطاع التجزئة باململ ة العربية السعودية أحد أكثر أسواق العالم جاذبية لالستثمار، ومن املتوقع أن يستمر نمو مبيعاا التجزئة رغ 

، م2013مقارنة بالعام  م2014مليون متر مربع في عام  2.1لتصل إلى  ٪5.6التجزئة في اململ ة بنسبة  مليار دوالر، ونمت مساحاا 102م متجاوزة 2014إجمالي مبيعاا تجزئة في املنطقة خالل عام 

 بأن النمو السنوي املركب ملبيعاا التجزئة خالل الفترة من 2014خالل العام  ٪6.4في حين ارتفعت املبيعاا بنسبة 
ً
  .٪7.7م بلغ 2014م إلى 2010م، علما

 

 قطاع التجزئة  أصناف 

  ن تصنيف قطاع التجزئة في اململ ة العربية السعودية وفقيم
ً
 لالتي: ا

 عاملية.قطاع التجزئة القائم على املتاجر لبيع السلع االس هالكية وغير االس هالكية ومتاجر التجزئة املت صصة والتي تتضمن متاجر املاركاا ال .1

 االل تروني والبيع املباشر.قطاع التجزئة غير القائم على املتاجر والذي يشمل التسوق  .2

 :كما يم ن تصنيف قطاع التجزئة القائم على املتاجر من من ور التطوير العقاري إلى نوعين رئيسيين

 للحجم إلى ف تين هما: مراكز تسوق األحياء )البالزا(، واملجمعاا التجارية تجارة .1
ً
 التجزئة املن مة والتي يم ن تصنيفها استنادا

 املتفرقة والتي تشمل املتاجر الصغيرة املنتشرة على جوانب الطرق والشوارع.تجارة التجزئة  .2

 

 
 

 ة من ف اا قطاع التجزئة املن مة:وفيما يلي توضيح لخصائص ومواصفاا كل ف 

 مراكز تسوق األحياء )البالزا(: -1
 وتشمل هذه الف ة نوعين هما:

 

 مراكز تسوق األحياء التقليدية:

 املساحة التأجيرية
متر مربع وذلك بشكل عام. 10.000و 3.000وهي املساحة املتاحة للتأجير، وتتراوح املساحة التأجيرية لهذا النوع من قطاع التجزئة ما بين    

 الوصف: 
م هذا النوع من املراكز تش يلة محدودة من البضا ع صف متصل من املحالا أو منافذ الخدمة تتم إدارته كمنشأة تجزئة مترابطة، مع موقف سياراا في املوقع يقع عادة أمام املحالا. ويقد

 والخدماا الشخصية ملنطقة تجارية محدودة.  
السوبر ماركت. ي:املستأجر الرئيس   

 

 مراكز تسوق األحياء املركزة على منتجاا محددة:

 املساحة التأجيرية
متر مربع وذلك بشكل عام. 16.000و 3.700قطاع التجزئة ما بين وهي املساحة املتاحة للتأجير، وتتراوح املساحة التأجيرية لهذا النوع من   

 الوصف: 
األخرى وذلك لخلق مفهوم فريد من نوعه واس هداف  يت ون مركز تسوق األحياء الذي يركز على منتجاا محددة بالحي الس ني عادة من تش يلة م تارة من املتاجر، واملطاعم واملقاهي، واملحالا

الء من خالل تقديم عروض تركز على منتجاا معينة. شريحة محددة من العم  
ستأجرين رئيسيين يساعدون من خالل شهرتهم على زيادة امقبال عل ها، ول نها تعتمد على معلى منتجاا محددة في غالب األحيان ال تحتوي مراكز تسوق األحياء املركزة  املستأجر الرئيس ي:

يبحثون عن احتياجاا معينة لزيارتها.على خلق ف رة عامة تدفع الزوار الذين   

 

قطاع التجزئة 

قطاع التجزئة القائم على املتاجر 

قطاع التجزئة املنظمة

(االبالز )مراكز تسوق األحياء 
يدية مراكز تسوق األحياء التقل-

مراكز تسوق األحياء املركزة-
على منتجات حمددة

اجملمعات التجارية 
مراكز التسوق احمللية-

اجملمعات التجارية-
قطاع التجزئة املتفرقة ةاجملمعات التجارية الضخم-

قطاع التجزئة غري القائم على املتاجر
ع املباشر مثل التسوق املنزيل والبي

والبيع من خالل االنرتنت 
واملكائن اآللية 
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 التجارية اجملمعات -2
 وتتضمن هذه الف ة األنواع التالية:

 

 مراكز التسوق املحلية:

 املساحة التأجيرية
 متر مربع. 40.000بشكل عام، تبلغ املساحة التأجيرية لهذا النوع من قطاع التجزئة أقل من  

 الوصف: 

  والبضا ع األخرى.مجموعة واسعة من متاجر املالبم 

 .)تحتوي على تنوع أكبر من مراكز تسوق األحياء )البالزا 

املستأجر الرئيس ي   
 السوبر ماركت، متجر متعدد األقسام، صيدلية، متاجر مت صصة، متاجر األدواا املنزلية، معارض الخصوماا ال بيرة. 

 

 املجمعاا التجارية:

 املساحة التأجيرية
 متر مربع. 80.000و 40.000لهذا النوع من قطاع التجزئة ما بين  تتراوح املساحة التأجيرية 
الوصف:    

 .مجموعة من املحالا املتقابلة املتصلة بممراا مشتركة 

 .غالبي ها متاجر أزياء 

املستأجر الرئيس ي:   
 متجر كبير متعدد األقسام، مركز بضا ع م فضة، متاجر األزياء، املطاعم. 
 

 املجمعاا التجارية الضخمة:

 املساحة التأجيرية
 متر مربع. 80.000بشكل عام، تبلغ املساحة التأجيرية لهذا النوع من قطاع التجزئة أكثر من  

 الوصف: 
 ا التجارية.هذه الف ة متطابقة مع املجمعاا التجارية إال انها تتضمن أعداد وخياراا أكثر وتش يلة أوسع من املحالا التجارية املوجودة في املجمعا

 املستأجر الرئيس ي:
 متجر كبير متعدد األقسام، مركز بضا ع م فضة، متاجر األزياء، املطاعم، متاجر الجملة.

 

 ن رة عامة على مراكز تسوق األحياء "البالزا" )قطاع األعمال املس هدف من شركة املراكز الراقية( 
 

 التقليدية مراكز تسوق األحياء

 ما ي ون في ش يتألف مركز تسوق األحياء التقليدي من
ً
ل سوبر كمتجر رئيس ي و/أو متجر شبه رئيس ي. ويعتمد حجم املتجر عادة على حجم مجمع التجزئة، مساحة األرض، واملستأجر والذي غالبا

 ماركت أو محالا ال ترونية أو محالا األزياء الحديثة، ويعمل املستأجر الرئيس ي الحافز الرئيس ي للحركة التجارية داخل املركز.

ا في مجال بيع ع أو تدور حول فناء، تقدم هذه املتاجر خدماتهمثل امل ون الثاني ملركز تسوق األحياء التقليدي في عدد املتاجر غير الرئيسية التي يشار إل ها بـ "صف املتاجر" ذاا واجهة على الشار ويت 

 األغذية واملشروباا، امل ترونياا، األدوية واملستحضراا الطبية )الصيدلياا(.

دقائق بالسيارة(. وهذه املراكز ال ت دم فقط سكان املنطقة  7 – 5أو من موقع مركز التسوق كيلومتر  5 – 2تس هدف مراكز تسوق األحياء التقليدية املناطق التي تجاورها مباشرة )التي تقع على بعد 

 بالنسبة لها.
ً
 م مال

ً
 املناطق التجارية املجاورة وتلعب دورا

ً
 بل ت دم أيضا

 ألن مواقف السياراا تحت األرض ليست حد أهم الخصائص التي يجب مراعاتها عند تصميم مراكز تسوق األحياء التقليدية هو سهولة الحركة من وإلى املركز مع مواقف للسياراا، ون إن أ
ً
را

.متاحة على نطاق واسع وكذلك لتفضيل مرتادي هذه املراكز التسوق بشكل سريع، فإن مواقف السياراا بالط
ً
 مثاليا

ً
 ابق األرض ي تعتبر أمرا

 

 املركزة على منتجاا محددة  مراكز تسوق األحياء

 من تش يلة م تارة من املتاجر، واملطاعم واملقاهي، واملحالا األخرى وذل
ً
ك لخلق مفهوم فريد من نوعه واس هداف شريحة محددة تتألف مراكز تسوق األحياء التي تركز على منتجاا محددة عادة

 مالء من خالل تقديم عروض تركز على منتجاا معينة. من الع

اجاا ق ف رة عامة تدفع الزوار الذين يبحثون عن احتييفتقر هذا النوع من املراكز إلى املستأجرين املشهورين الذين يساعدون من خالل شهرتهم على زيادة امقبال عل ها، ول نها تعتمد على خل

 دقيقة بالسيارة(. 15-10أو من مركز التسوق كيلومتر  10ه املراكز املنطقة املجاورة لها بشكل واسع )تمتد إلى ما يقارب معينة لزيارتها، وبالتالي تس هدف هذ

وصول إلى سهولة ال تصميمها بطريقة تضمنتقام هذه املراكز في العادة ضمن م طط متعدد االست داماا يضم مكاتب، وحداا س نية، والتطويراا الخاصة ب دماا الضيافة، وغيرها، ويتم 

 جميع املحالا التجارية باملجمع مع ت صيص مساحاا للممراا وأماكن الجلوس، والقصد من ذلك هو توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها.

 ساحاا القابلة للتأجير.توفر مراكز تسوق األحياء التي تركز على منتجاا محددة مواقف سياراا بالطابق األرض ي وتحت األرض، وذلك بهدف توفير املزيد من امل
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 العوامل امل ثرة في نمو الطلب على مراكز تسوق األحياء )البالزا( 

 ء كما هو مبين فيما يلي:بحسب تقرير دراسة السوق املعد من قبل شركة كوليرز إنترناشيونال، هناك أربعة عوامل رئيسية تسهم في نمو الطلب على مراكز تسوق األحيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوسع العمراني

يير مناطق مع تقبل عموم الناس لتغ العمراني ملدينة الرياض في اتجاهاا الشمال والشمال الشرقي والغرب كما زاد امقبال على الس ن في األحياء الجديدة في الرياض تدريجيالقد امتد التوسع 

ن هذه دينة، ولقلة املراكز التجارية بها والتي تلبي االحتياجاا اليومية واملت ررة لسكاس نهم واالنتقال إلى أطراف املدينة. ون را لبعد تلك املناطق عن املناطق التجارية التقليدية في وسط امل

 للطلب على هذا النوع من املراكاملناطق، فقد ازدادا الحاجة منشاء مراكز تسوق األحياء )البالزا(. وفي ظل استمرار هذا التوسع فإن األحياء الجديدة سوف تستمر في كو 
ً
 رئيسيا

ً
، حيث زنها محركا

 م.1996فقط في العام  ٪29م مقارنة ب 2020من سكان املدينة في العام  ٪37تتوقع شركة كوليرز انترناشيونال أن تحتوي املناطق الشمالية ملدينة الرياض على 

 

 التركيبة السكانية

مليون  6.8م الي 2016مليون نسمة في عام  6.3يث يتوقع أن يزداد التعداد السكاني ملدينة الرياض من ت ثر التركيبة السكانية ومعدل نمو سكان املدينة بشكل مباشر على االحتيا  ملراكز التجزئة. ح

م، 2020م و2016لغير السعوديين في الفترة ما بين  ٪2.26مقابل  ٪1.78. وتشير التقديراا إلى أن النمو املتوقع لتعداد السعوديين سيبلغ ٪2.04م، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2020نسمة في 

 الخاصة بهذا القطاع.  مما سي ون له أثر ايجابي على قطاع التجزئة حيث ستزيد معدالا امنفاق على مشترياا التجزئة كما سيزيد الطلب على املساحاا التأجيرية 

 لرياض خالل الخمم سنواا القادمة:وي هر الرسم البياني التالي النمو املتوقع لتعداد السكان في ا
 

 كوليرز انترناشيونال شركة املصدر: دراسة السوق املعدة من قبل
 

 

 

من غير السعوديين يندرجون ضمن هذه  ٪46من السعوديين و ٪67.4تتميز التركيبة السكانية في اململ ة بنسبة عالية من السكان الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة والثالثين عام، حيث أن 

 لتقرير دراسة
ُ
 من السكان دون سن الخامسة والخمسين. ٪83.6السوق املعد من قبل شركة كوليرز انترناشيونال فإن  الف ة. ووفقا

ي إحدى ه منهم يتميزون بامليل لالس هالك وقضاء وقت أطول في التسوق بل ويعتبرون أن األكل في املطاعم خار  املنزل والتسوق في املجمعاا ٪31ومن ضمن هذه الف ة العمرية املشار إل ها، فإن 

 للطلب.
ً
 رئيسيا

ً
 وسائل الترفيه السائدة، وعليه فإنها تمثل مصدرا

 

 .املصدر: تقرير دراسة السوق املعد من قبل شركة كوليرز إنترناشيونال * 
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 امنفاق االس هالكي

اململ ة. فبحسب تقرير من حجم امنفاق االس هالكي لألفراد في  تعزز  التي العوامل من الحياة تعتبر أنماط في والتغير التعليم مستوى  فإن تحسن السكان، عدد في املتزايد بامضافة إلى االرتفاع

، إال إذا استمرا 2012دراسة السوق املعدة من قبل كوليرز إنترناشيونال، فإنه منذ عام 
ً
م ارتفع الدخل املتاح لإلنفاق بمعدل أعلى من امنفاق االس هالكي وهذا االتجاه يتوقع له االستمرار مستقبال

 يستوى من امنفاق املرتفع. ومن املتوقع نمو سوق التجزئة خالل العام الجاري نتيجة ارتفاع القوة الشرائية التي ي شفها التوسع املتنامأسعار النفط باالن فاض، فإنه قد يتأثر استمرار هذا امل

 مليار ريال. 370ملنافذ بيع التجزئة في مناطق السعودية املختلفة، مما جعلها أكبر سوق للتجزئة في منطقة الشرق األوسط بحجم يقدر بحوالي 

 

 تحليل مبيعاا التجزئة في الرياض

 خالل األعوام من 
ً
 ملحوظا

ً
م. حيث ارتفعت مبيعاا التجزئة من 2015م وحتى العام 2011تبين الدراسة التي أعدتها شركة كوليرز انترناشيونال بأن مبيعاا التجزئة في مدينة الرياض شهدا نموا

م. وشكلت مبيعاا األغذية واملشروباا املباعة في منافذ بيع األغذية من املحالا وأسواق السوبرماركت وغيرها الجزء األكبر 2015ل في العام مليار ريا 62م إلى 2011مليار ريال سعودي في العام  50

املس هلك وهذا ما يشير إلى  إنفاقكثر الف اا التي تستحوذ على أ من هذه املبيعاا باملقارنة مع السلع األخرى املباعة في قطاع التجزئة كاملالبم، واملستلزماا املنزلية، وغيرها. مما يتماش ى مع كونها

 م:2015م إلى 2011ياض خالل األعوام من أهمية ت صيص متاجر لبيع األغذية واملشروباا داخل هذا النوع من املجمعاا التجارية. ويبين الشكل التالي تحليل مبيعاا التجزئة في الر 

 
مليار  85م لتصل إلى 2016مليار ريال في العام  63م. حيث أنه من املتوقع أن ترتفع املبيعاا من 2020م وحتى العام 2016خالل فترة التوقعاا املمتدة من العام  كما أنه من املتوقع أن يستمر النمو 

 توقع ملبيعاا التجزئة في الرياض:م. ويبين الشكل التالي النمو امل2020ل العام مليار خال 42م، و2016مليار ريال في العام  30م. على أن تشكل مبيعاا األغذية واملشروباا مقدار 2020ريال في العام 

 
م. ولم تجري شركه كوليرز مزيد من البحوث فيما يتعلق في الن رة العامة للسوق لغرض هذه الدراسة 2016ومن الجدير ذكره أن دراسة السوق تمت في الفترة ما بين اغسطم وسبتمبر من العام 

 حين. ومنذ ذلك الحين، قد تحدث تغيراا جذرية بما قد ي ون لها آثار كبيرة على نتيجة تقييم السوق.منذ ذلك ال

 

 سهولة التسوق 

، وذلك من خالل سهولة وسهولةي قضاء احتياجاته بيسر تسعى املراكز التجارية الحديثة إلى توفير احتياجاا املس هلك اليومية، وتمتاز املراكز التجارية الناجحة بتصميم يلبي رغبة املتسوق ف

ن غير لضمان أن تتم عملية التسوق بكل يسر وسهولة وم الوصول إل ها من املناطق املجاورة، كذلك سهولة الحركة داخل مبان ها ومنشآتها. كما يجب أن توفر مراكز األحياء مواقف كافية للسياراا

لك أو املستثمر أن يفهم احتياجاا السكان في املنطقة للحصول على مجموعة متنوعة من املستأجرين ت ون مالئمة لتلبية احتياجاا حدوث أي ش يء يزعج املتسوقين، كما يجب على املطور أو املا

 املتسوقين دون الحاجة للذهاب إلى أماكن متعددة.
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 عوامل هامة لنجاح مراكز تسوق األحياء )البالزا( 

 

 املوقع 

السكانية  أن أفضل مراكز البالزا أداًء هي تلك التي تقع في املناطقيعتمد أداء مراكز تسوق األحياء )البالزا( بدرجة كبيرة على مواقعها وال ثافة السكانية في املناطق واألحياء املجاورة لها، لذلك نجد 

 
ً
 والتي تعاني من نقص مراكز بيع التجزئة القادرة على تلبية احتياجاا السكان اليومية واملت ررة.  التي تتميز بال ثافة العالية، أو في املناطق املشيدة أو املطورة حديثا

 إلى ما سبق، فإن وجود عوامل جذب أخرى مثل املكاتب، وامل سساا التعليمية والصحية وغيرها بالقرب من البالزا ي دي إلى جذب جمه
ً
 قبال.ور عريض إل ها وبالتالي زيادة معدالا امإضافة

 

 سهولة الوصول 

نها املركز م إليه من املناطق واألحياء املجاورة. كذلك تعتبر سهولة الحركة داخل املركز أمر في غاية األهمية للحفاظ على عوامل الجذب التي يستفيد الوصول يتطلب نجاح مركز التسوق سهولة 

 بدرجة كبيرة.

 

 توفر مواقف السياراا 

 حياء )البالزا( مواقف سياراا بالقدر الكافي لضمان أن تتم عملية التسوق بسهولة ويسر ودون حدوث أي ش يء يزعج املتسوقين.يجب أن توفر مراكز تسوق األ 

 

 فهم احتياجاا املنطقة 

 إن إحدى أهم عوامل النجاح هي فهم احتياجاا املنطقة املجاورة من حيث احتياجاا سكانها ومرتاديها.

 

 تش يلة املستأجرين

 نطقة.الجيد والواضح الحتياجاا املنطقة وسكانها يساعد املالك أو املطور في الحصول على تش يلة جيدة من املستأجرين التي تلبي احتياجاا املإن الفهم 

 

 خبرة املطور 

، خالل هذه الفترة يعمل
ً
 يلة فريق املبيعاا على تأجير املحالا واملعارض التجارية، وايجاد تش تتطلب عملية التشييد والتطوير الكامل للبالزا مدة زمنية تبلغ حوالي ثمانية إلى اثنا عشر شهرا

 لة مع املستأجرين املحتملين.املستأجرين املثلى التي ت دم املنطقة بشكل أفضل.  كذلك فإنه لخبرة املطّور أثر فعال في إدارة وتنسيق املشروع من خالل التواصل بسهو 

 

 األحياء في مدينة الرياضتحليل مستوياا العرض ملراكز تسوق  
ألحياء التي مستوياا العرض املتوقع ملراكز تسوق ايم ن تحليل مستوياا العرض ملراكز تسوق األحياء في مدينة الرياض بتقسيمها إلى مستوياا العرض الحالي ملراكز تسوق األحياء القائمة، و 

ق األحياء في منطقتي شمال وشرق مدينة الرياض، بينما تعتبر منطقة جنوب الرياض أقل املناطق من ناحية توفر مراكز م. وتقع غالبية مراكز تسو 2017م و2016ست ون جاهزة خالل العامين 

 تسوق األحياء. ويبين الجدول التالي املساحة امجمالية للتأجير في كل منطقة من مناطق مدينة الرياض:
 

 

 م فهي مقسمة كالتالي:2017م و2016أما بالنسبة ملستوياا العرض املتوقع ملراكز تسوق األحياء في مدينة الرياض والتي ستضاف ملستوياا العرض الحالي خالل العامين 
 

.املصدر: تقرير دراسة السوق املعد من قبل شركة كوليرز انترناشيونال  

 

 

 

 

 

 

 

القائمة في كل منطقة من مناطق مدينة الرياض كمساحة تأجيرية اجمالية( جدول: مستوياا العرض الحالي ملراكز تسوق األحياء 3-2)  

 املجموع مراكز تسوق األحياء املركزة على منتجاا محددة مراكز تسوق األحياء التقليدية )باملتر املربع(

 106.460 5.770 100.690 الشمال

 3.066 - 3.066 الجنوب

 68.513 9.350 59.163 الشرق 

 14.836 - 14.836 الغرب

 31.063 - 31.063 الوسط

 213.938 15.120 198.818 املجموع

ملراكز تسوق األحياء في كل منطقة من مناطق مدينة الرياض كمساحة تأجيرية اجمالية( جدول: مستوياا العرض املتوقع 3-3)  

 املجموع مراكز تسوق األحياء املركزة على منتجاا محددة مراكز تسوق األحياء التقليدية )باملتر املربع(

 88.963 61.754 27.209 الشمال

 15.924 - 15.924 الجنوب

 42.680 25.000 17.680 الشرق 

 46.884 21.000 25.884 الغرب

 5.800 5.800 - الوسط

 200.251 113.554 86.697 املجموع
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 تحليل مستوياا الطلب على مراكز تسوق األحياء في مدينة الرياض 

ضافة إلى ذلك تم الية لكل فرد. بام األحياء في مدينة الرياض بالن ر إلى عدد السكان في كل منطقة من مناطق مدينة الرياض، والنمو املتوقع لهم، واملساحة التأجيرية االجميم ن تحليل مستوياا الطلب على مراكز تسوق 

ض الحالية ملراكز تسوق األحياء. ويبين الجدول التالي مستوياا الطلب على مراكز تسوق األحياء في كل منطقة األخذ في االعتبار مستوياا الدخل لكل منطقة، وخواص السكان، وتوفر األراض ي في كل منطقة، ومستوياا العر 

 من مناطق مدينة الرياض:

 

 املصدر: تقرير دراسة السوق املعد من قبل شركة كوليرز انترناشيونال

 

 املركزة التي شمل ها دراسة السوق املساحاا التأجيرية امجمالية باملقارنة مع مساحاا األراض ي للعينة  
من اجمالي مساحة  ٪62.72متر مربع كمساحة تأجيرية اجمالية، أي ما يشكل نسبة تبلغ  208.205متر مربع، ويقابلها  331.946بلغت املساح امجمالية ألراض ي مراكز تسوق األحياء التي شمل ها العينة املركزة من دراسة السوق 

 التالي تقسيم مساحة األراض ي واملساحة التأجيرية االجمالية:األراض ي. ويوضح الجدول 

 .املصدر: مست لص من تقرير دراسة السوق املعد من قبل شركة كوليرز انترناشيونا
 

 نسب امشغال 
ملراكز تسوق األحياء املركزة على منتجاا محددة، وذلك للعينة الكلية لدراسة السوق التي أعدتها  ٪70ملراكز تسوق األحياء التقليدية، ونسبة  ٪85بلغت نسب امشغال في مراكز تسوق األحياء )البالزا( في مدينة الرياض نسبة 

ملراكز تسوق األحياء املركزة على منتجاا محددة. ويبين الجدول التالي تفاصيل نسب  ٪71ملراكز تسوق األحياء التقليدية، و ٪97سة السوق فقد كانت نسب امشغال كوليرز انترناشيونال. أما للعينة املركزة من درا شركة

 امشغال:

 ال.د من قبل شركة كوليرز انترناشيوناملصدر: مست لص من تقرير دراسة السوق املع

 

( جدول: مستوياا الطلب على مراكز تسوق األحياء في كل منطقة من مناطق مدينة الرياض كمساحة تأجيرية اجمالية3-4)  

 2020 2019 2018 2017 2016 الشمال
 614.540 540.573 474.236 414.932 362.081 عدد السكان

 282.688 248.664 218.148 190.869 166.557 متوسط الطلب

 195.423 195.423 195.423 195.423 163.423 مستوياا العرض

 0.32 0.36 0.41 0.47 0.45 املساحة االجمالية للتأجير لكل فرد

 مالح اا
ن افتتاح أعدد السكان، والتوجه لالنتقال إلى منطقة شمال الرياض، فإن هذه املنطقة ستشهد مستوياا عالية من الطلب على مراكز تسوق األحياء. إال بالن ر إلى نمو 

 بعض املجمعاا التجارية الضخمة في املنطقة قد ي دي إلى ت فيض معدالا امقبال على هذه املراكز في املستقبل.

1820 2017 2016 الشرق   2019 2020 
 2.185.029 2.154.549 2.118.801 2.078.100 2.032.778 عدد السكان

 1.005.114 991.093 974.649 955.926 935.078 متوسط الطلب

 111.193 111.193 111.193 111.193 83.513 مستوياا العرض

 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 املساحة االجمالية للتأجير لكل فرد

 مالح اا

اكز تسوق لطلب على مر هو الحال في منطقة شمال الرياض، فإن نمو عدد السكان والتوجه لالنتقال إلى منطقة الشمال الشرقي للرياض ي ديان إلى ارتفاع مستوياا ا كما

، على الرغم هو عدد السكان املرتفع في هذه املنطقة األحياء في هذه املنطقة. ويجدر امشارة إلى أن السبب الرئيس ي في املعدل املن فض للمساحة امجمالية للتأجير لكل فرد

 من ارتفاع مستوياا العرض املتوقع ملراكز تسوق األحياء.

 2020 2019 2018 2017 2016 الغرب
 1.686.194 1.686.194 1.661.126 1.632.075 1.599.281 عدد السكان

 785.245 775.649 764.118 750.755 735.669 متوسط الطلب

 61.720 61.720 61.720 61.720 40.836 مستوياا العرض

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 املساحة االجمالية للتأجير لكل فرد

 مالح اا

ملناطق من حيث ا  ون ثاني أكثر من املتوقع أن تشهد هذه املنطقة مستوياا طلب مرتفعة وذلك ألنها من املناطق ذاا ال ثافة السكانية العالية حيث أنها من املتوقع أن ت

م، كما يس نها ال ثير من ذوي الدخل العالي، بامضافة إلى قرب جامعة امللك سعود لهذه املنطقة مما يساهم في زيادة 2020عدد السكان في مدينة الرياض بحلول العام 

 الطلب املتوقع على مراكز تسوق األحياء.

 2020 2019 2018 2017 2016 الوسط والجنوب
 887.668 853.558 818.559 782.905 746.820 عدد السكان

 408.327 392.637 376.537 360.136 343.537 متوسط الطلب

 55.853 55.853 55.853 55.853 34.129 مستوياا العرض

 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 املساحة االجمالية للتأجير لكل فرد

 مالح اا

منطقة وسط الرياض باملقارنة مع باقي املناطق وذلك بسبب وجود أعداد كبيرة من املجمعاا التجارية ومحالا من املتوقع أن ت ون مستوياا الطلب من فضة في 

محدودة  لرياض معدالا طلبالتجزئة، وان فاض أعداد السكان السعوديين، وندرة األراض ي املتاحة للتطوير في املنطقة. كذلك، فإنه من املتوقع أن تشهد منطقة جنوب ا

 تسوق األحياء وذلك الن فاض معدل دخل سكان املنطقة ولوجود أعداد كبيرة من محالا التجزئة املتفرقة التي ت دم احتياجاا السكان. على مراكز 

( جدول: املساحة امجمالية ألراض ي مراكز تسوق األحياء وما يقابلها من مساحة تأجيرية اجمالية3-5)  

 املساحة التأجيرية امجمالية )باملتر املربع( املساحة امجمالية لألراض ي )باملتر املربع( النوع

 142.755 242.051 االحياء التقليديةمراكز تسويق 

 65.450 89.895 مراكز تسوق األحياء املركزة على منتجاا محددة

 208.205 331.946 املجموع

( جدول: نسب اإلشغال3-6)  

 النوع
عدد مراكز تسوق األحياء 

 للعينة الكلية

عدد مراكز تسوق األحياء للعينة 

 املركزة

نسبة اإلشغال للعينة 

 الكلية

نسبة اإلشغال للعينة 

 املركزة

 ٪97 ٪85 15 42 مراكز تسوق األحياء التقليدية

 ٪71 ٪70 8 27 مراكز تسوق األحياء املركزة على منتجاا محددة

 - - 23 69 املجموع
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 معلوماا عن شركة الباحة لالستثمار والتنمية 
 

 مقدمة 

 12هـ )املوافق 1413رجب  19بتاريخ  5800005960شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية تمارس نشاطها في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

بتاريخ  600منطقة الباحة، مدينة بلجرش ي وهو مطابق لعنوانها املسجل في السجل التجاري. وقد تم تأسيم الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  م(. وعنوان مقرها الرئيس ي1993يناير 

 مصدرة ومدفوعة القيمة بالكامل. 15.000.000م. ويبلغ عدد األسهم املصرح بها للشركة 1992نوفمبر  30هـ املوافق 05/06/1413
ً
 سهما

م( بالتوصية باالستحواذ على شركة املراكز الراقية عن طريق زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة من 06/05/2015هـ )املوافق 17/07/1436وقد صدر قرار مجلم إدارة الشركة بتاريخ 

سهم عادي ومتطابق من جميع النواحي، ولدى  14.500.000ريال سعودي مقسمة إلى  145.000.000شركة الباحة للشركاء في شركة املراكز الراقية. مما سي دي إلى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 

( رياالا للسهم الواحد. وينبغي امشارة 10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ) 29.500.000ريال سعودي مقسم إلى  295.000.000اكتمال االستحواذ وزيادة رأس مال الشركة سيصبح رأس املال 

 شركة الباحة ليست جزء من مجموعة أنهنا إلى 

 

 نشاط الشركة وأغراضها  

 يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في كل مما يلي:

هية وغير بز والحلوياا وخدماا امعاشة املطإقامة وإدارة وتشغيل األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية والفنادق والشقق املفروشة واملطاعم واملقاهي والبوف هاا واملخا .1

البناء والحديد واملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هربائية وامل ترونية املطهية ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة ملواد 

 الشركة.  مارها بالبيع أو اميجار لصالحوامليكاني ية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاوالا الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستث

 صناعية املختلفة.إقامة املشروعاا ال .2

 تملك واستصالح األراض ي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني. .3

 إقامة املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها. .4

 والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة الخاصة بذلك. تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية .5

 الوكاالا التجارية. .6

 ملا ذكر القيام بأية أعمال الزمة أو م ملة لتحقيق تلك األغراض.
ً
 هذا ويجوز للشركة وفقا

إدارة الشركة قد أكدا بأن السوق املستقبلي املس هدف من قبل شركة الباحة هو سوق مراكز تسوق عدم وجود نية مجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط، مع العلم بأن  وي كد مجلم امدارة

 األحياء )البالزا( وهذا يندر  ضمن طبيعة نشاط الشركة كونها شركة استثمار متعدد.

 أصول خار  اململ ة كذلك وأن جميع أصولها وأنشط ها القائمة موجودة داخل اململ ة.والجدير بالذكر أنه ليم لدى شركة الباحة أي نشاط تجاري خار  اململ ة، كما ال يوجد لديها أية 

 

 أهداف الشركة 

 :تسعى الشركة لتحقيق األهداف التالية

 .تعزيز إمكانياا الشركة وقدرتها التنافسية 1

 .إيجاد نمو مستمر من خالل تنويع مصادر الدخل بالشركة 2

 .في فرص االستثمارإقامة التحالفاا املحلية بهدف التنويع  3

 .ان ها  أفضل أساليب العمل من أجل الوصول للهدف املنشود 4

 تطبيق مبدأ الشفافية بشكل عام. 5

 

 خطط الشركة 
م( بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية وتمت التوصية في هذا االجتماع على االبقاء على شركة الباحة وعدم حلها أو 10/07/2016هـ )املوافق 05/10/1437قامت شركة الباحة بتاريخ  .1

 ة على فإنه بعد الحصول على موافقة الهيبات اذ االجراءاا الالزمة. وعليه،  تصفي ها قبل أجلها كما تم التصويت أيضا على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلم االدارة

 ،
ً
من رأس املال.  ٪50 بتقديم طلب لت فيض رأس مالها إلى الحد الذي تن فض معه الخسائر املتراكمة إلى ما دون نسبة ستقوم شركة الباحةطلب زيادة رأس املال موضع هذه النشرة أوال

 بالدعوة إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية للتصويت على قراري زيادة وت فيض رأس املال. أي أن اوبعد موافقة الهي ة 
ً
العامة  جتماع الجمعيةعلى طلب الت فيض، ستقوم الشركة فورا

ب ت فيض رأس املال لشطعلى كامل حصصهم، وكذلك  زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم عوض لشركاء شركة املراكز الراقية مقابل االستحواذبغرض غير العادية سي ون 

ه )املوافق 05/1438/ 25أوص ى مجلم إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ حيث  من رأس املال. ٪50 نسبة ما دون  بالحد الذي تن فض معه نسبة هذه الخسائر إلىالخسائر املتراكمة 

( 29.500.000( وبالتالي ت فيض عدد أسهم الشركة من )٪40( ريال أي بنسبة ان فاض قدرها )177.000.000( ريال إلى )295.000.000م( بت فيض رأس مال الشركة من )22/02/2017

ة رأس املال ( أسهم مملوكة قبل الت فيض، وذلك بافتراض الحصول على موافقة الهي ة على زياد10( أسهم لكل )4( سهم، وهذا معناه أن الت فيض سيتم بواقع )17.700.000سهم إلى )

. وقد أعلنت الشركة عن توصية مجلم امدارة بت فيض رأس املال في موقع تداول بتاريخ 
ً
 تييجب االن هاء من عمليو  هذا. م(22/02/2017هـ )املوافق 25/05/1438موضع هذه النشرة أوال

ما دون النصف من رأس املال قبل نهاية املهلة القانونية املمنوحة من قبل الهي ة ووزارة التجارة ت فيض رأس املال وبالتالي تصحيح أوضاع الشركة بت فيض خسائرها املتراكمة إلى زيادة و 

 م(.   22/04/2017ه )املوافق 25/07/1438هذه املهلة القانونية في تاريخ  ستنتهيللشركاا التي تجاوزا خسائرها نصف رأس مالها، حيث واالستثمار 

خسائر املتراكمة نسبة الحيث ستن فض زيادة رأس املال وت فيضه،  تيق املالية لرفع التعليق عن تداول أسهم الشركة وذلك بعد االن هاء من عمليتنوي الشركة تقديم طلب لهي ة السو  .2

 من رأس املال مما ال يستدعي تعليق تداول السهم. ٪50على الشركة إلى ما دون نسبة 

ذي يمثل نشاط شركة املراكز الراقية، والتي تنوي شركة الباحة االستحواذ عل ها بالكامل. وهذا ال يتعارض مع نشاط شركة الباحة الحالي التركيز على سوق مراكز تسوق األحياء )البالزا( وال .3

 ري.التجا حيث يعتبر نشاط االستثمار في املجمعاا التجارية أحد مجاالا االستثمار التي قد تقوم بها شركة الباحة بموجب نشاطها املذكور في السجل

 إعادة الن ر في جميع املشاريع املتعثرة واملتوقفة عن العمل وات اذ ما يلزم تجاه تلك املشاريع والتي تتمثل فيما يلي:  .4

 م.2004مصنع الجلد الصناعي املتوقف عن العمل بشكل كامل منذ عام  أ

 م.15/12/2014 بتاريخمشروع التليفريك: وقد توقف عن العمل بشكل كامل بقرار مجلم امدارة  ب

م( بتحويل أصول الشركة امل هال ة واملتوقفة عن العمل إلى أصول 05/05/2015هـ )املوافق 16/07/1436وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 معدة لغرض البيع.
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 حيث بلغ رصيد الذمم املدينة  االلتزامااهيكلة  .5
ً
ريال سعودي، في حين أن رصيد املصاريف املدفوعة  8.354.362املالية للشركة املتمثلة في الذمم املدينة واملصروفاا املدفوعة مقدما

 يبلغ 
ً
 م.2016 ديسمبر  31بتاريخ  ريال كما 253.250مقدما

 

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل إضافية ب صوص هذه املطالباا: .املطالبة بحقوق الشركة لدى الغير .6

 

 

الطرف محل 

 املطالبة

املبلغ 

 )بالريال(
 الوضع الحالي للمطالبة

رئيم وأعضاء مجلم 

لشركة ا امدارة السابق

 الباحة

.000.000100 وافق 24/08/1435تقدمت شركة الباحة لالستثمار والتنمية بتاريخ  
ُ
ْعَوى أمام املح مة امدارية بمحاف ة جّدة تم قيدها بالرم( 22/06/2014هـ )امل

َ
 بد

( ضد رئيم وأعضاء مجلم امدارة السابقين جراء األخطاء التي ارت بوها بالتفريط في حقوق مساهمي شركة الباحة في عملية تبادل أصول 1135قم )

ساهمين وطلب إلزامهم ُمتضامنين بأن يدفعوا إلى الشركة مبلغ وقدره الشركة مع شركة الساطعة الحديثة وما ترتب عل ها من أضرار أملت بالشركة 
ُ
وامل

م( بأنه قد صدر قرار من 02/03/2017ه )املوافق 03/06/1438وقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ( مائة مليون ريال سعودي. 100.000.000)

م( يقض ي بإلزام رئيم وأعضاء مجلم امدارة السابق بأن يدفعوا بالتضامن لشركة 01/03/2017ه )املوافق 02/06/1438املح مة امدارية بجدة بتاريخ 

 الباحة ما يلي:

 
ً
  وستون  ثمانية ريال 68.695.441 وقدرة مبلغ: أوال

ً
  وتسعون  وخمسة وستمائة مليونا

ً
  وأربعون  وواحد وأربعمائة ألفا

ً
 .رياال

 
ً
 .املحاماة أتعاب مقابل ريال 1.000.000 وقدره مبلغ: ثانيا

 
ً
 طلباا. من ذلك عدا ما رد: ثالثا

 بأن موعد استالم الح م هو يوم 
ً
م( ومن الجدير بالذكر بأنه هذا الح م هو ح م ابتدا ي قابل لالستئناف 16/03/2017ه )املوافق 17/06/1438علما

 من التاريخ املحدد الستالم نسخة إعالم الح م، ولن ي ون للح م أي 
ً
 أثر مالي على الشركة.خالل ثالثين يوما

 (.20الصفحة)وملزيد من التفاصيل عن عملية تبادل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة راجع 

املاليةشركة الخبير  هـ( للمطالبة 1430لعام  4475/2أمام املح مة العامة ببلجرش ي بقضية رقم )-شركة مساهمة مقفلة  –املالية تقدمت الشركة بدعوى ضد شركة الخبير  2.000.000 

( اثنان مليون ريال وكانت الشركة قد اتفقت مع شركة الخبير املدعى عل ها بالعمل على زيادة رأس مال الشركة مقابل أتعاب 2.000.000بإرجاع مبلغ )

جع الشركة في قرارها بزيادة رأس ( مليوني ريال كدفعة مقدمة، وبسبب ترا2.000.000( خمسة مليون ريال، دفعت الشركة منها مبلغ )5.000.000قيم ها )

ة ومن ورة لدى ئماملال وعدم قيام املدعى عل ها بإعادة املبلغ أعاله قامت الشركة برفع القضية للمطالبة باسترداد املبلغ املدفوع. وال زالت القضية قا

 القضية قيد الن ر حتى تاريخ هذه النشرة.لجنة الفصل في منازعاا األوراق املالية بهي ة السوق املالية مع املح مين. وما زالت هذه 

شركة الساطعة 

 الحديثة

 وقدره  17.300.559
ً
 7.000.000قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ الذي دفعته الشركة مقدما

شركة الساطعة واملتعلق بعملية تبادل األصول. وقد صدر ح م نها ي في القضية من ديوان ريال سعودي وذلك ضمن العقد املوقع بين شركة الباحة و 

م( تضمن املصادقة على الح م االبتدا ي الصادر عن املح مة االدارية بجدة بإتمام تنفيذ 04/05/2013هـ )املوافق 24/06/1434امل الم بجدة بتاريخ 

م( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العامة 03/08/2016هـ )املوافق 1437/ 29/10لباحة بتاريخ العقد مع شركة الساطعة. هذا وقد تلقت شركة ا

 أنها لم تقم ال ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجدة لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، إ

م( تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة التنفيذ 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438حيث أنه بتاريخ ، ريخ إعداد هذه النشرةبتنفيذ املستند حتى تا

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من 38160080م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ في املح مة العامة ببلجرش ي 

تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما ي ص عملية تبادل األصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم ديوان امل الم 

حق  ىتصحيح الح م الصادر من ديوان امل الم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة التنفيذ عل

 من اليوم التالي من تاريخ استالم نسخة الح م. وعليه ت كد إدارة شركة الباحة االعت
ً
 اعتبارا

ً
أنه ال توجد لديها براض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

ه ستقوم خر علينية لالعتراض على الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآل 

شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة الساطعة لدى شركة 

ركة م إدارة شويقر مجل الباحة، وكذلك نقل مل ية األصول التي ت ص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل.

م( ولم تذكر في نشرة امصدار هذه فيما ي ص عملية 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438الباحة بأنه ال توجد أي أحكام الحقة للح م الصادر بتاريخ 

 بأنه لن ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تباتبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة. 
ً
افتراض أن بدل األصول وذلك علما

 بت وين م صصاا لكامل ريال سعودي، حيث أن  17.300.599القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ 
ً
شركة الباحة قد قامت مسبقا

ريال بينما كانت القيمة الفعلية  86.000.000ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت  68.699.441مبلغ الخسارة من هذه العملية بقيمة 

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، ريال 17.300.559ألصول شركة الساطعة 
ً
 بالح م الصادر من املح مة وفقا

ً
 والتي هي محل املطالبة هذه. والتزاما

 ي. وتتضمن هذه األصول:ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة بناًء على السند التنفيذ
 املوجودة )تحت التأسيم( املعدة للتركيب. نقل مل ية جميع مشتمالا ال سارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة موجوداتها املنقولة والثابتة وجميع مشتمالا مشروع الهلوكور ومعداته .1

 صور عقود شركة السويلم ملشروع قطار الحرمين. .2

 مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة ومشروع الهلوكور )تحت التأسيم(.قائمة موجوداا ومستنداا  .3

 عقد تأجير أرض البلدية.  .4

 رخصة البناء. .5

 املخطط العام للمشروع. .6

 صورة خطاب املوافقة املبدئية لقرض صندوق التنمية الصناعية. .7

 مذكرة تنازل عن رخصة الثروة املعدنية. .8

 خريطة املوقع العام لل سارة. .9

 ال سارة بمعدتها وموجوداتها وموقع مشروع الهلوكور )تحت التأسيم( ومعداته غير املركبة. ر استالمضمح .10

كذلك، لم يحتوي تقرير الفحص النافي للجهالة على معلوماا خاصة وال تمتلك شركة الباحة أي مستنداا لتوضيح تفاصيل هذه األصول املذكورة أعاله. 

ة وقد أكدا امدارة الحالية لشرك .ومصنع الهلوكور حيث أن التقرير املشار إليه ذكر قيمة ال سارة فقطبقيمة مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة 

ريال وال أي مستنداا تبين القيمة  86.000.000الباحة بأنها ال تملك أي مستنداا تبين قيمة أصول شركة الساطعة عند توقيع العقد والتي بلغ مجموعها 

بسبب أن عملية تبادل ، وذلك بحسب تقرير الفحص النافي للجهالة كإجمالي لها 17.300.599وكيفية التوصل إلى مبلغ ألصول من هذه االفعلية لكل أصل 

امدارة الحالية أي معلوماا أو  بتسليم مدارة السابقة للشركةاألصول قد تمت تحت إشراف مجلم إدارة الشركة السابق وليم الحالي، ولم تقم 

عليه ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة الحديثة املوضحة في الح م القضا ي والسند التنفيذي الشأن. و بهذا مستنداا 

ي ريال بحسب ما ورد في تقرير الفحص الناف 17.300.599الصادر من املح مة االدارية بجدة، إال أنه ال يم ن التحقق من قيمة هذه األصول املقدرة بمبلغ 

ت شركة مللجهالة. وفي حال كانت القيمة الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن ذلك يعني بأن م صص خسائر عملية تبادل األصول الذي قا

 والبالغ 
ً
 لتغطية كامل الخسائر املترتبة من عملية تبادل األصول  68.699.441الباحة بت وينه مسبقا

ً
طر ى الرجوع إلى م ايرجو )هذه ريال لن ي ون كافيا

 هذه النشرة(. من (8) الصفحةالواردة في فشل الشركة في الدخول في صفقاا استحواذ سابقة 
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 والتطوراا التواريخأهم  
  هـ )املوافق 19/07/1413بتاريخ  5800005960م( وبموجب السجل التجاري رقم 30/11/1992هـ )املوافق 05/06/1413بتاريخ  600تأسيم الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم

 م(.12/01/1993

  خالل الربع الثاني من عام 
ً
 م. 2004توقف نشاط مصنع الجلد نهائيا

  بتاريخ تلفريك أثربتوقف عمل مشروع 
ً
 بقرار مجلم امدارة بتاريخ م،21/04/2001 بشكل جز ي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

ً
وافقة عليه وتمت امل م15/12/2014 وتم ايقافه تماما

 م.06/05/2015 بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ

  لعدم وجود إيراداا للشركة في بعض السنواا ولتجاوز الخسائر املتراكمة قيمة رأس مال الشركة 2009منذ عام 
ً
 املدفوع وكذلك لتجاوز  يوجد تحفظ من قبل املراجع القانوني ن را

 لة، مما يوجب الشك في مدى استمراري ها.املطلوباا املتداولة املوجوداا املتداو 

  وبموجب هذا العقد تتحول مل ية األصول التالية إلى شركة الباحة:م( بتوقيع عقد مع شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة6/2/2011هـ )املوافق 3/3/1432قامت الشركة بتاريخ ،  
 لوجود عملياا تشغيلية لل سارة وقت توقيع العقد املنقولة والثابتة بدون ذممها املاليةكسارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة املوجوداا  .1

ً
 .وذلك ن را

 مصنع الهلوكور )تحت امنشاء( بامضافة إلى معداته التي لم تركببامضافة إلى  مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة وموجوداتها املنقولة والثابتة )تحت امنشاء( .2

 ة السويلم ملشروع قطار الحرمينصور عقود شرك .3

 عقد تأجير أرض البلدية. .4

 رخصة البناء. .5

 املخطط العام للمشروع. .6

 صورة خطاب املوافقة املبدئية لقرض صندوق التنمية الصناعية. .7

 مذكرة تنازل عن رخصة الثروة املعدنية. .8

 خريطة املوقع العام لل سارة. .9

 مشروع الهل ور )تحت التأسيم( ومعداته الغير مركبة.مح ر استالم ال سارة بمعداتها وموجوداتها وموقع  .10

 ريال سعودي تدفع عينيا ونقد 86.000.000وذلك مقابل مبلغ إجمالي قيمته 
ً
 كما يلي: يا

ي كل دفعة من الدفعاا الثالث مليون في أول دفعة، ومن ثم يتم دفع مليون ريال ف 7ريال سعودي بموجب شيكاا مصدقة على أربع دفعاا يتم دفع  10.000.000تدفع الشركة مبلغ  .1

 األخرى.

ريال  12.000.000مقابل  1/1/159/133من كامل األرض في م طط املرو  الواقع في محاف ة الطائف واململوكة للشركة بموجب صك رقم  ٪50تتنازل الشركة عن حص ها البالغة  .2

 سعودي من ثمن الصفقة املتفق عل ها.

ريال سعودي عبارة عن دين مستحق  25.000.000بامضافة إلى مبلغ حسب عقد التأسيم  ٪37عن حص ها في مل ية كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسب ها  شركة الباحةتتنازل  .3

 بأن هذاالشركة املال ة للكليةلشركة الباحة من قبل 
ً
 .مع شركة الساطعة فقة املتفق عل هاريال سعودي من ثمن الص 18.000.000حصة عينية تقدر بمبلغ  يمثل . علما

ن أي شآته بدون ذممه املالية وخالي متتنازل الشركة عن مل ية كامل أرض مشروع الدواجن الواقعة في محاف ة العقيق منطقة الباحة بكامل موجوداته الثابتة واملنقولة وكامل من .4

 ريال سعودي من ثمن الصفقة املتفق عل ها. 46.000.000هـ وتمثل حصة عينية تبلغ 1425ربيع الثاني  06خ وتاري 2رهون أو أي مطالب مالية واململوكة للشركة بموجب الصك رقم 

تاريخ ب معتمد للقيام بعمل الفحص النافي للجهالة ألصول شركة الساطعة محل االتفاق وقام امل تب بإصدار تقرير الفحص النافي للجهالةو إال أن الشركة قد قامت بالتعاقد مع م تب مت صص 

 ريال سعودي. 17.300.559م وقيمت تلك األصول فقط بمبلغ 2011سبتمبر  17

 للفارق ال بير بين نتيجة 2011سبتمبر  18وقامت الشركة بامعالن في موقع تداول بتاريخ 
ً
م عن صدور نتائج تقرير الفحص النافي للجهالة الخاص بتقييم أصول شركة الساطعة الحديثة، ون را

والتنمية املعروضة للتبادل مع أصول  لالستثمار ريال سعودي وبين قيمة أصول شركة الباحة 17.300.559ول شركة الساطعة الحديثة بناء على تقرير الفحص النافي للجهالة والبالغ التقييم ألص

صل إال أنه لم يتم التو  ية بمناقشة نتائج التقييم مع إدارة شركة الساطعة الحديثةوالتنم لالستثمار ريال سعودي، فقد قامت إدارة شركة الباحة  86.000.000شركة الساطعة الحديثة والبالغة 

 .إلى اتفاق بين الطرفين على األسباب التي أدا إلى حدوث هذا الفارق، مما أدى إلى رفع القضية املذكورة

طعة الحديثة والتي أسفرا عن عدم قبول شركة الساطعة الحديثة لنتائج تقرير الفحص النافي م عن نتائج مفاوضاتها مع شركة السا2011أكتوبر  01وأعلنت الشركة في موقع تداول بتاريخ 

 لشركة الساطعة الحديثة كجزء من العقد وكنتيجة لذلك فقد ألغت الشركة العقد مع شركة  7.000.000للجهالة وكذلك امتنعت عن إعادة مبلغ 
ً
ريال سعودي قامت الشركة بسدادها مقدما

 وقدره الساطعة الح
ً
ريال سعودي. وقد صدر ح م  7.000.000ديثة، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ املدفوع مقدما

ن املح مة االدارية بجدة بإتمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة الحديثة، وقد هـ تتضمن املصادقة على الح م االبتدا ي الصادر ع24/06/1434نها ي في القضية من ديوان امل الم بجدة بتاريخ 

م( 03/08/2016هـ )املوافق 1437/ 29/10ة بتاريخ قامت شركة الباحة باستئناف الح م أمام مح مة االستئناف امدارية باملنطقة الغربية وذلك معادة الن ر في الح م. هذا وقد تلقت الشرك

الا العامة، إال أنها اطعة الحديثة للمقاو دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجده لصالح شركة السقرار قضا ي من 

م( تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438، حيث أنه بتاريخ لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من ديوان امل الم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما ي ص عملية 38160080م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ 

لكل بند، كما نص  فيذها بشكل واضح ودقيقل، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الح م الصادر من ديوان امل الم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنتبادل األصو 

 من اليوم التال
ً
 اعتبارا

ً
ديها نية لالعتراض بأنه ال توجد لي من تاريخ استالم نسخة الح م. وعليه ت كد إدارة شركة الباحة ح م دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

فيذ ثة لتناحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديعلى الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم شركة الب

ألمر كة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء احيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة الساطعة لدى شركة الباحة، وكذلك نقل مل ية األصول التي ت ص الباحة لدى شر 

فيما ي ص عملية  ولم تذكر في نشرة امصدار هذهم( 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438اريخ أي أحكام الحقة للح م الصادر بت توجدويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال  القضا ي بالكامل.

 بأنه لن ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة ا تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة.
ً
ساطعة لعلما

 بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسارة من هذه العملية بقيمة  17,300,599ديثة تبلغ الح
ً
ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع  68.699.441ريال سعودي، حيث أن شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، وعند قيام شركة الساطعة باملطالبة  17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000لتبادل األصول بلغت 
ً
ريال وفقا

ضيح . وال تمتلك شركة الباحة أي مستنداا لتو بتنفيذ علمية تبادل األصول، ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة بناًء على السند التنفيذي، واملذكورة أعاله

كذلك، لم يحتوي تقرير الفحص النافي للجهالة على معلوماا خاصة بقيمة مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة ل األصول التي ست ول مل ي ها لشركة الباحة كنتيجة لعملية التبادل هذه. تفاصي

شركة الباحة بأنها ال تملك أي مستنداا تبين قيمة أصول شركة الساطعة عند توقيع العقد وقد أكدا امدارة الحالية ل .ومصنع الهلوكور حيث أن التقرير املشار إليه ذكر قيمة ال سارة فقط

، بحسب تقرير الفحص النافي للجهالة كإجمالي لها 17.300.599وكيفية التوصل إلى مبلغ من هذه األصول ريال وال أي مستنداا تبين القيمة الفعلية لكل أصل  86.000.000والتي بلغ مجموعها 

هذا بامدارة الحالية أي معلوماا أو مستنداا  بتسليم مدارة السابقة للشركةبسبب أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلم إدارة الشركة السابق وليم الحالي، ولم تقم وذلك 

 يم ن  مة االدارية بجدة، إال أنه ال عليه ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة الحديثة املوضحة في الح م القضا ي والسند التنفيذي الصادر من املحالشأن، و 

حال كانت القيمة الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن ذلك يعني  وفية. ريال بحسب ما ورد في تقرير الفحص النافي للجهال 17.300.599التحقق من قيمة هذه األصول املقدرة بمبلغ 

 
ً
  ي ون  لن ريال 68.699.441والبالغ بأن م صص خسائر عملية تبادل األصول الذي قامت شركة الباحة بت وينه مسبقا

ً
)يرجى  هذه األصول  تبادل عملية من املترتبة الخسائر  كامل لتغطية كافيا

   .هذه النشرة( من( 8) الصفحة في الواردةالشركة في الدخول في صفقاا استحواذ سابقة  فشل م اطر  إلى الرجوع
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  لديها من  م تبين فيه أن الشركة عل ها التزاماا محتملة تفوق ما03/04/2013هـ املوافق 22/05/1434إعالن شركة الباحة لالستثمار والتنمية عن موقفها املالي والقانوني للشركة بتاريخ

 وتتمثل هذه االلتزاماا فيما يلي: أصول 

 ه في القضية املرفوعة من علي بن احمد العجمة.18/11/1432في  24/1ريال بموجب صك من مح مة بلجرش ي العامة برقم  1.875.000مبلغ  -

ريال للقيام بترتيب زيادة رأس مال  5.000.000ه بمبلغ 19/06/1428ريال الباقي املستحق لشركة الخبير التي أبرمت معها الشركة عقدا بتاريخ  3.000.000مبلغ  -

 الشركة.

ه لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالا العامة قض ى بأن تدفع 14/10/1433ه في 1433لعام  2/2 /0/د/ا142كذلك ح م من ديوان امل الم برقم  -

 وتسلم شركة الباحة شركة الساطعة ما يلي:

 والباقي من مبلغ ر  3.000.000 -1
ً
 ريال. 7.000.000ريال والتي سبق أن دفع منها مبلغ  10.000.000يال نقدا

 صك مل ية األرض اململوكة للشركة الواقعة بالسيل الصغير بالطائف. -2

 شهادة مل ية حصة الشركة في كلية الباحة األهلية للعلوم مع مستنداا مديونياا الكلية لصالح الشركة. -3

 روع الدواجن ومنشآته في محاف ة العقيق.صك مل ية أرض مش -4

  م(.2013أبريل  6هـ )املوافق 25/05/1434تم إعالن تعليق سهم شركة الباحة لالستثمار والتنمية في السوق املالية السعودية "تداول" بتاريخ 

  ريال سعودي للفترة  16.849.347م( صدر خطاب الربط الزكوي من الهي ة العامة للزكاة والدخل والتي تشير إلى وجود فروقاا زكوية قدرها 10/04/2013هـ )املوافق 29/05/1434بتاريخ

 م.  2010م إلى عام 2000ما بين عام 

  من رأس املال املدفوع، حيث  ٪122.4م، نسبة 2014يونيو  30م( عن بلوغ خسائرها املتراكمة بتاريخ 21/07/2014ملوافق هـ )ا24/09/1435أعلنت شركة الباحة لالستثمار والتنمية بتاريخ

 183.641.878بلغت الخسائر املتراكمة مبلغ 
ً
 .ريال 150.000.000ريـال بينما يبلغ رأس املال املدفوع كامال

  لقيام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بامعالن عن خسائر متراكمة تشكل ما نسبته )21/07/2014ملوافق هـ )ا24/09/1435أعلنت السوق املالية "تداول" بتاريخ 
ً
( ٪ 122.4م( أنه ونتيجة

والتعليماا الخاصة بالشركاا من رأس مالها، ستقوم السوق املالية السعودية )تداول( وبمقتض ى االجراءاا  ٪ 100من رأس مالها، وحيث أن هذه النسبة من الخسائر املتراكمة تزيد عن 

 :بما يلي فأكثر من رأس مالها ٪50املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

 .أوال: استمرار تعليق تداول سهم الشركة في السوق 

 .ثانيا: وضع عالمة باللون األحمر بجانب اسم الشركة في املوقع االل تروني للسوق املالية السعودية

 لآللية املعمول بها لدى السوق من خالل شركاا الوساطة.ثالثا
ً
 : يجوز التعامل في أسهم الشركة خالل فترة تعليق تداول أسهمها وذلك وفقـا

فأكثر من  ٪20لتي بلغت خسائرها املتراكمة م عن تعديل امجراءاا والتعليماا الخاصة بالشركاا املدرجة أسهمها في السوق ا21/11/2016هذا مع العلم بأن هي ة السوق املالية أعلنت وبتاريخ 

فأكثر من رأس املال  ٪20م، والتي بموجبها يجب على الشركاا التي تبلغ خسائرها 22/04/2017ه املوافق 25/07/1438رأس مالها على أن يتم البدء بالعمل بامجراءاا املعدلة ابتداًء من تاريخ 

 أن تقوم بما يلي:

 من رأس مالها  ٪35فأكثر وبما يقل عن  ٪20عند بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  .1
 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  (أ

ً
من رأس مالها، على أن يتضمن امعالن مقدار الخسائر املتراكمة  ٪35فأكثر وبما يقل عن  ٪20يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 لهذه عل ها، وفي حال تزامن امفصاح املطلو  ن رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدا إلى بلوغ هذه الخسائر مع امشارة في امعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه امجراءاا والتعليمااونسب ها م
ً
ب وفقا

 مستقل في حال قامت بتضمينه في امعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.الفقرة مع امعالن الخاص بالنتائج األولية أو السنوية تعفى الشركة من امفصاح بإعالن 

رة من رأس مالها فور صدور امعالن املشار إليه في الفق ٪35فأكثر وبما يقل عن  ٪20تضيف السوق عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق امل تروني ترمز إلى بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  (ب

 )أ( من هذه املادة.

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند ( 
ً
من رأس مالها،  ٪20خفض خسائرها املتراكمة عن  عند الحصول على تقرير من املحاسب القانوني يوضح مركزها املالي، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 ، ويرفق بامعالن تقرير املحاسب القانوني املشار إليه في هذه الفقرة.على أن يتضمن امعالن امجراءاا التي ات ذتها الشركة لتعديل أوضاعها

 ملا أشير إليه في الفقرة ) (د
ً
  ( من هذه املادة.تحذف السوق العالمة املشار إل ها في الفقرة )ب( من هذه املادة فور إعالن الشركة عن تعديل أوضاعها وفقا

 

 من رأس مالها ٪50بما يقل عن فأكثر و  ٪35عند بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  .2

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  (أ
ً
من رأس مالها، على أن يتضمن امعالن مقدار الخسائر املتراكمة  ٪50فأكثر وبما يقل عن  ٪35يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

ا، هبلوغ هذه الخسائر وامجراءاا التي ستت ذها الشركة حيالها، مع امشارة في امعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه امجراءاا والتعليماا عل ونسب ها من رأس املال، واألسباب الرئيسية التي أدا إلى 

 لهذه الفقرة مع امعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من امفصاح ب
ً
خاص الن مستقل في حال قامت بتضمينه في امعالن الإعوفي حال تزامن امفصاح املطلوب وفقا

 بالنتائج املالية األولية أو السنوية.

الفقرة من رأس مالها، فور صدور امعالن املشار إليه في  ٪50فأكثر وبما يقل عن  ٪35تضيف السوق عالمة إلى جنب اسم الشركة في موقع السوق امل تروني ترمز إلى بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  (ب

 )أ( من هذه املادة.

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند ( 
ً
من رأس مالها،  ٪35خفض خسائرها املتراكمة عن  عند الحصول على تقرير من املحاسب القانوني يوضح مركزها املالي، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 اعها، ويرفق بامعالن تقرير من املحاسب القانوني املشار إليه في هذه الفقرة.على أن يتضمن امعالن امجراءاا التي ات ذتها الشركة لتعديل أوض

 ملا أشير إليه في الفقرة )  (د
ً
 ( من هذه املادة.تحذف السوق العالمة املشار إلها في الفقرة )ب( من هذه املادة فور إعالن الشركة عن تعديل أوضاعها وفقا

 من رأس مالها تطبق على الشركة املادة الثالثة من هذه امجراءاا والتعليماا. ٪20وبما ال يقل عن  ٪35ما دون عند ان فاض الخسائر املتراكمة للشركة إلى  (ه

 

 فأكثر من رأس مالها ٪50عند بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  .3
 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  (أ

ً
 فأكثر من رأس مالها. ٪50تفصح للجمهور فورا

 من رأس مالها فور صدور امعالن. ٪50ضيف السوق عالمة إلى جنب اسم الشركة في موقع السوق امل تروني ترمز إلى بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة ت (ب

ر العادية حيال خسائرها املتراكمة فور صدورها، إما بزيادة مع مراعاة أحكام املادة الخمسين بعد املائة من ن ام الشركاا، يجب على الشركة امعالن عن توصية مجلم امدارة للجمعية العامة غي  ( 

ه 05/10/1437عامة الغير عادية وذلك بتاريخ راس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في ن امها األساس. ومن الجدير ذكره أن شركة الباحة عقدا اجتماع للجمعية ال

 ملختصة.يه املوافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وعدم حلها قبل أجلها وتفويض مجلم امدارة بات اذ االجراءاا الالزمة مع الجهاا ام( والذي تقرر ف10/07/2016)املوافق 

 ودون تأخير بإعالن مستقل  (د
ً
من رأس مالها،  ٪50عند خفض خسائرها املتراكمة عن عند الحصول على تقرير من املحاسب القانوني يوضح مركزها املالي، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 ه الفقرة.على أن يتضمن امعالن امجراءاا التي ات ذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق بامعالن تقرير من املحاسب القانوني املشار إليه في هذ

 ملا أشير إليه في الفقرة )د( من هذه املادة. تحذف السوق العالمة املشار إل ها في الفقرة )ب( من هذه املادة وذلك فور إعالن (ه
ً
 الشركة عن تعديل أوضاعها وفقا
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  ميد حساباا تم تجمن رأس مالها تطبق على الشركة املادة الثالثة أو املادة الرابعة من هذه امجراءاا والتعليماا، بحسب الحال.  ٪20وبما ال يقل عن  ٪50عند ان فاض الخسائر املتراكمة للشركة إلى ما دون

مليون ريال سعودي. وقامت الشركة بمراجعة  3م بمبلغ وقدره 1999م إلى 1993م( من م سسة النقد العربي السعودي بسبب عدم دفع الزكاة من عام 29/05/2014)املوافق  هـ30/07/1435الشركة بتاريخ 

 بموجب الخطاب الصادر عن الهي ة العامة للزكاةوالتعهد بسداد بقية املبلغ على أقساط وذلك  ريال،يون وخمسمائة ألف الهي ة العامة للزكاة والدخل وتم التوصل إلى حل بدفع نصف املبلغ وقدره مل

 وتم األذن بفتح الحساباا.م( 2015فبراير  10)املوافق هـ 21/04/1436بتاريخ والدخل 

  ( من الن ام األساس ي وإضافة أنشطة جديدة على املادة رقم 16للمساهمين، وكان موضوع الجمعية هو تعديل املادة رقم ) م تم عقد جمعية عامة غير عادية19/11/2014هـ املوافق 1436/ 26/01في تاريخ

 ( لنشاط الشركة. وكانت نتائج الجمعية كما يلي:3)

( أعضـــاء تعينهم الجمعية العامة العادية ملدة 9إدارة م لف من )( من الن ام األســـاســـ ي للشـــركة وهي قبل التعديل )يتولى إدارة الشـــركة مجلم 16املوافقة على تعديل املادة رقم ) .1

( بعد التعديل كما يلي: )يتولى إدارة الشـــــركة 16املادة رقم )-( ســـــنواا وتبدأ مدة عضـــــوية أول مجلم إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصـــــادر بإعالن تأســـــيم الشـــــركة( لتصـــــبح 3)

عية العامة العادية ملدة ثالث ســـــــــــنواا وتبدأ مدة عضـــــــــــوية أول مجلم إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصـــــــــــادر بإعالن تأســـــــــــيم ( أعضـــــــــــاء تعينهم الجم8مجلم إدارة م لف من )

 .الشركة(

والســــ نية والشــــقق  ( لنشــــاط الشــــركة األســــاســــ ي كاآلتي: إقامة وإدارة وتشــــغيل وصــــيانة األســــواق املركزية واملجمعاا التجارية3املوافقة على إضــــافة أنشــــطة جديدة على املادة ) .2

جارة جملة والتجزئة للمواد الغذائية وتاملفروشـــــــة واملطاعم والفنادق ومحطاا الوقود واملقاهي والبوف هاا واملخابز والحلوياا وخدماا امعاشـــــــة املطهية وغير املطهية وتجارة ال

بائية وامل ترونية وامليكاني ية وإدارة وصـــــــــــيانة وتطوير العقار ومقاوالا الصـــــــــــيانة والتشـــــــــــغيـل الجملة والتجزئة ملواد البناء والحديد واملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هر 

 والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها بالبيع أو اميجار لصالح الشركة.

 افقة خالله على االستحواذ على شركاا قائمة وغير مدرجة عبر إصدار أسهم.م( واملو 5/5/2015 هـ )املوافق16/7/1436 انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 

  م( مع شركة املراكز الراقية املحدودة لالستحواذ عل ها بالكامل.2015مايو  07هـ )املوافق 1436رجب  18إعالن شركة الباحة عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 

  م.31/03/2017الخاصة بعملية االستحواذ على شركة املراكز الراقية إلى تاريخ  اتفاقية االستحواذم( أعلنت شركة الباحة عن تمديد 2016أغسطم  31هـ )املوافق 1437ذو القعدة  28بتاريخ 

  م( قامت شركة الباحة بتوقيع عقد االستحواذ على شركة املراكز الراقية.12/10/2016هـ )املوافق 11/01/1438بتاريخ 

 م(.22/11/2016ه )املوافق 22/2/1438ب التركز االقتصادي بين شركة الباحة لالستثمار والتنمية وشركة املراكز الراقية املحدودة وذلك بتاريخ موافقة مجلم املنافسة على طل 

  ه باستثناء أنه تم اضافة شروط 11/01/1438د املوقع بتاريخ م( قامت شركة الباحة بتوقيع عقد االستحواذ على شركة املراكز الراقية وهذا العقد مطابق للعق07/12/2016ه )املوافق 08/03/1438بتاريخ

ء لم يستدعي امعالن من قبل الشركة وذلك ألنه لم يطرأ أي جزائية تضمن عدم تصرف شركاء شركة املراكز الراقية في أصول الشركة، ويحل هذا العقد محل كافة االتفاقياا السابقة، كما أن ذلك امجرا

 .  تغيير جوهري على العقد

 

 ر ية ورسالة الشركة 
 

 ر ية الشركة 

 سية في قطاع االستثمار املتعدد"." العمل على التطوير املستمر من خالل وضع أهداف استراتيجية لتطوير أداء الشركة والتي تجعل شركة الباحة من الشركاا الرئي

 

 رسالة الشركة 

 للقدراا التي تمتل ها. تلتزم الشركة بالعمل بشفافية عالية واالستمرار في إيجاد أفضل
ً
 فرص االستثمار وزيادة قيمة االستثماراا وفقا

 

 القروض والرهوناا 
تتمثل في ديون الشــــــركة قصــــــيرة األجل املتمثلة في  يقر أعضــــــاء مجلم امدارة لشــــــركة الباحة بعدم وجود أي قروض أو رهوناا أو مديونياا أخرى على الشــــــركة غير املوجودة في هذه النشــــــرة، والتي

 
ً
 يبلغ  7.349.151حيث بلغ رصـيد الذمم املدينة  الذمم املدينة واملصـروفاا املدفوعة مقدما

ً
واملشـار إل هما في  ريال سـعودي 129.099ريال سـعودي، في حين أن رصـيد املصـروفاا املدفوعة مقدما

 إلى االلتزاماا الحالية وااللتزاماا املحتملة والتي تشمل ما يلي: بامضافة (45و) (44الصفحة )

 

 على الشركة املترتبةااللتزاماا الحالية  

 

 500.000 ريال سعودي مبلغ مستحق للهي ة العامة للزكاة والدخل 
ريال ســـــــــــعودي، وذلك  (3.000.000)م البالغة 1999م إلى 1993( ريال ســـــــــــعودي إلى الهي ة العامة للزكاة والدخل من مبالغ الزكاة املســـــــــــتحقة عن الفترة من عام 2.500.000لقد تم ســـــــــــداد مبلغ )

ريال.  250.000ة ألف ريال، والتعهد بســــداد بقية املبلغ على أقســــاط متســــاوية قيمة كل منها بعدما تم التوصــــل إلى حل مع الهي ة العامة للزكاة والدخل بدفع نصــــف املبلغ وقدره مليون وخمســــمائ

( ريال 500.000م(، فقد تم سـداد أربعة أقسـاط. ونتيجة لذلك، فأن املسـتحق على الشـركة لصـالح الهي ة العامة للزكاة والدخل حاليا هو )22/08/2016هـــــــــــــ )املوافق 19/11/1437وكما في تاريخ 

 للجدول التالي:سعود
ً
 ي سيتم سداده على دفعتين وفقا

 

 م.2017ه على أن يتم السداد خالل الربع األول من العام 01/05/1438القسط الخامم واملستحق بتاريخ * بناًء على إفادة شركة الباحة فإنه قدتم التنسيق مع الهي ة العامة للزكاة والدخل على تأجيل سداد 
 

 

 3.000.000 ريال سعودي املبلغ املستحق لشركة الساطعة 
شركة الباحة بإتمام عملية تبادل األصول ودفع املبلغ املستحق  م( يقض ي بإلزام08/12/2012هـ )املوافق 25/01/1434نتيجة لعملية تبادل األصول بين الشركتين، صدر ح م من املح مة بتاريخ 

 ( ثالثة مليون ريال سعودي لشركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، بامضافة إلى اتمام عملية التبادل والتي تشمل:3.000.000وهو )

 .ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة 12.000.000ملقدرة قيم ها بمبلغ ، وا( قطعة أرض واقعة بم طط املرو  في مدينة الطائف134امفراغ الفعلي لعدد ) .1

 . ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة 46.000.000، واملقدرة قيم ها بمبلغ إفراغ األرض املقام عل ها مشروع الدواجن والواقعة بمحاف ة العقيق .2

 .ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة 18.000.000، واملقدرة بقيمة كلية الباحة األهلية للعلومحصة شركة الباحة في  .3

  الهي ة العامة للزكاة

 املبلغ تاريخ السداد القسط

هـ1/05/1438 الخامم ريال 250.000   

هـ1/11/1438 السادس ريال 250.000   
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 لسند التنفيذي الصادر منم( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل ا03/08/2016هـ )املوافق 1437/ 29/10هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاريخ 

م( 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438بتاريخ حيث أنه  املح مة االدارية بجدة لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة،

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر 38160080م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ امة ببلجرش ي تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة التنفيذ في املح مة الع

ر من ديوان امل الم لح م الصادنفيذ حتى يتم تصحيح امن ديوان امل الم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما ي ص عملية تبادل األصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن الت

 من اليوم التالي م بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة
ً
 اعتبارا

ً
ن تاريخ استالم ثالثين يوما

  توجد لديها نية لالعتراض على الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف. وعليه ت كد إدارة شركة الباحة بأنه ال نسخة الح م

نقل مل ية  ة لدى شركة الباحة، وكذلكلساطعاآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة ا

ه 04/05/1438أي أحكام الحقة للح م الصادر بتاريخ  توجدويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال  األصول التي ت ص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل.

 بأنه لن ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية  ذه فيما ي ص عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة.م( ولم تذكر في نشرة امصدار ه01/02/2017)املوافق 
ً
علما

 ريال سعودي، حيث أن  17.300.599بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ تبادل األصول وذلك 
ً
بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسارة  شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا  ريال 17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت  68.699.441من هذه العملية بقيمة 
ً
وفقا

   .ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة

 

 10.886.424 31 ريال سعودي تعويضاا املساهمين على األسهم التي تم بيعها في املزاد العلني )كما في قائمة املركز املالي للفترة املالية املن هية في 

 م( 2016 ديسمبر 
م الغير مدفوعة قيم ها بالكامل وذلك ليقوموا بتحصيل قيمة القسط األخير م( على بيع األسه22/03/2009هـ )املوافق 25/03/1430لقد حصلت الشركة على موافقة هي ة السوق املالية بتاريخ 

ريال حسب العروض املقدمة  14.325.234سهم بمبلغ  984.032م. حيث تم بيع عدد 31/12/2009م وحتى 28/06/2009ريال للسهم وقد قامت الشركة بالبدء بعملية البيع بتاريخ  2.5 بواقع

ريال سعودي في است مال رأس املال ليصبح رأس مال الشركة  2.113.074من قيمة السهم املتبقية وتم است دام مبلغ  ٪25ريال للسهم تمثل  2.5الكامل وهو عبارة عن باملزاد وتم تحصيل املبلغ ب

 بالكامل، أما باقي املبلغ والبالغ  150.000.000والبالغ 
ً
للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والذين بيعت أسهمهم ريال سعودي سيتم رده كفائض  12.212.160ريال سعودي مدفوعا

 بأن الشركة قد قامت بسداد )رد فائض( مبلغ )
ً
ريال  682.285مبلغ إضافة إلى  ستمائة وثالثة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ( 643.451باملزاد عند مطالب هم الشركة بذلك. علما

 .ومن املم ن أن تتم مطالبة شركة الباحة من قبل املساهمين املتبقين في أي وقت والتحصيل، كمصروفاا ناتجة عن عملية البيع

 

 االلتزاماا املحتملة 

 3.000.000  املالية ريال سعودي مبلغ القضية املرفوعة على الشركة من قبل شركة الخبير 
ريال سعودي  (5.000.000مقابل أتعاب قيم ها ) عن عقد مبرم مع الشركة معداد دراسة مالية لخطة زيادة رأس املال ضد الشركة تطالب بتسديد الرصيد املتبقي لهااملالية دعوى من شركة الخبير 

 لرصيد املتبقي من( ريال سعودي كدفعة مقدمة، ول ن الشركة تراجعت عن قرارها بزيادة رأس املال، ولهذا قامت شركة الخبير برفع الدعوى للمطالبة با2.000.000دفعت الشركة منها مبلغ )

 ريال. (3،000،000العقد والذي يبلغ )

 

 16.849.347 ريال سعودي مبلغ مستحق للهي ة العامة للزكاة والدخل 

ريال عن 16.849.347م( يفيد بوجود فروقاا زكوية بمبلغ 10/04/2013هـ )املوافق 29/05/1434لقد استلمت الشركة خطاب من الهي ة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 

م مستحقة الدفع من قبل الشركة. وقد قامت الشركة باالعتراض على صحة املبلغ املذكور، إال أن الشركة قد استلمت خطاب آخر 2010م إلى 2000األعوام املالية من عام 

الشركة برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة لدى اللجنة  م( ي كد صحة املبلغ. كما قامت04/10/2015هـ )املوافق 21/12/1436من الهي ة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 

 بأن الشركة قامت برفع اال االستئنافية الضريبية 
ً
خالل تراض عوهي إحدى اللجان التابعة للهي ة العامة للزكاة والدخل يتم تش يلها للن ر في قراراا لجان االعتراض، علما

 أو رفضها حتى تاريخ هذه النشرة.الخطاب، ولم يتم الرد ب صوص الئحة االعتراض من حيث قبولها  املدة القانونية وهي ستين يوما من تاريخ استالم

 ويبين الجدول التالي إجمالي االلتزاماا الحالية واملحتملة على شركة الباحة.

 

 

 أعاله. املذكورةبعدم وجود أي التزاماا محتملة محددة بمبالغ نقدية على الشركة غير  إدارة شركة الباحةيقر أعضاء مجلم و 

 من مبالغ نقدية. ويبلغ مجموع هذه األسهم يوجد  (61ذكر في الصفحة )إال أنه وكما 
ً
سهم. وتحدد قيمة األسهم  16.290قضايا مقامة ضد الشركة ومطالباا مالية عل ها ول نها محددة بأسهم بدال

 بأنبن
ً
م، بينما بلغ سعر السهم في آخر صفقة 02/04/2013ريال سعودي كما بتاريخ  13.50آخر سعر للسهم قبل إيقاف تداول أسهم الشركة قد بلغ  اء على سعر السهم وقت تنفيذ الح م، علما

( 65.160حددة بأسهم قد يتراوح ما بين )م. وبناء على سعري السهم املذكورين، فإن مجموع القضايا املقامة ضد الشركة وامل29/11/2016ريال( أربعة رياالا كما بتاريخ  4تمت خار  املنصة )

، و)
ً
 ومائة وستون رياال

ً
 .( مائتين وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريال سعودي219.915خمسة وستون ألفا

 

 املوردون الرئيسيون  
 ب توقف عملياتها التشغيلية.ال يوجد لدى شركة الباحة لالستثمار والتنمية موردون رئيسيون بسب

 واالعتمادااالشهاداا  
 ال يوجد لدى شركة الباحة لالستثمار والتنمية شهاداا أو اعتماداا مهنية أو تصنيفية كشهادة اآليزو الخاصة بالجودة على سبيل املثال.

 

 

 االلتزامات الحالية واملحتملة

 املبلغ الطرف محل املطالبة

 500.000 الهي ة العامة للزكاة والدخل

 3.000.000 شركة الساطعة الحديثة

 10.886.424 تعويضاا املساهمين على األسهم التي تم بيعها في املزاد العلني

 3.000.000 شركة الخبير املالية

 16.849.347 الهي ة العامة للزكاة والدخل

 34.235.771 االجمالي
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 عمالء الشركة 
 م.2014منذ نهاية العام  توقفها عن النشاطال يوجد لدى شركة الباحة لالستثمار والتنمية عمالء رئيسيون وذلك بسبب 

 

 هيكل رأس املال 
رياالا للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، قام املساهمون امل سسون  10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  15.000.000ريال سعودي مقسم إلى  150.000.000يبلغ رأس مال الشركة الحالي 

 بقيمة )299.200باالكتتاب بما مجموعه )
ً
ريال للسهم الواحد، أما األسهم املتبقية  100( تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وعشرين ألف ريال سعودي وبقيمة اسمية قدرها 29.920.000( سهما

 فقد طرحت لالكتتاب العام. 
ً
 باالستحواذ على شركة املراكز الرا06/05/2015هـ املوافق 17/07/1435قرار مجلم إدارة الشركة بتاريخ  وصدر م خرا

ً
قية عن طريق إصدار أسهم بمبلغ م موصيا

سهم  29.500.000( مائتين وخمسة وتسعين مليون ريال سعودي مقسم إلى 295.000.000( مائة وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي ولدى اكتمال االستحواذ سيبلغ رأس املال )145.000.000)

 ( رياالا للسهم الواحد. 10عادي بقيمة اسمية قدرها )

 

  سسون واملساهمون الحاليون املساهمون امل 

 منهم يملك أكثر من  101لقد بلغ عدد املساهمون امل سسون للشركة  -
ً
 من أسهم الشركة عند التأسيم. ٪5شخص ولم ي ن أحدا

 من أسهم شركة الباحة لالستثمار والتنمية. ٪5ال يوجد مساهمون حاليون يمل ون أكثر من  -

 

 املنتجاا والخدماا 
 بسبب توقف كل من مصنع الجلد الصناعي عن العمل منذ أكثر من عشر سنواا وتوقف مشروع تلفريك اثرب عن ال ال يوجد لدى الشركة أي

ً
ز ي عمل بشكل جمنتجاا أو خدماا تقدمها حاليا

 م.2014م وبشكل كامل عام 2001منذ عام 

 في السجل التجاري 
ً
 لم تمارسها بشكل جوهري حتى اآلن، وهي كالتالي:نها للشركة، إال أول ن هنالك عدد من النشاطاا التي تم إضاف ها م خرا

هية بز والحلوياا وخدماا امعاشة املطهية وغير املطإقامة وإدارة وتشغيل األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية والفنادق والشقق املفروشة واملطاعم واملقاهي والبوف هاا واملخا 

ة وإدارة وصيانة امليكاني يجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة ملواد البناء والحديد واملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هربائية وامل ترونية و ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والت

 البيع أو اميجار لصالح الشركة.وتطوير العقار ومقاوالا الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها ب

، وال تشكل أي وهذه النشاطاا
ً
ية. أي أنها ال تتنافى عملياا تشغيلية فعل لم يتم العمل بها حتى تاريخ هذه النشرة باستثناء نشاط املقاوالا وتوريد مواد البناء، التي تم تشغيلها بشكل بسيط جدا

 مع انقطاع أعمال الشركة.

 

 تقنية املعلوماا 

ر ي على برنامج الحســـــاباا العامة ويوفتســـــت دم شـــــركة الباحة لالســـــتثمار والتنمية ن ام املســـــت شـــــف للحســـــاباا العامة الصـــــادر من م ســـــســـــة امل تشـــــفون العرب لن م املعلوماا والذي يحتو 

 لختامية.التقارير املحاسبية املختلفة مثل كشف الحساب، األستاذ التحليلي أو التجميعي، والحساباا ا

 

 نقطاع األعمالا 

 على الوضـــــــــــع املالي للشـــــــــــركة خالل الســـــــــــنتين األخيرتين، وف
ً
 ملحوظا

ً
رة يما يلي االنقطاع في األعمال الذي حدث خالل الفتلقد حدث انقطاع في أعمال الشـــــــــــركة خالل الفترة الســـــــــــابقة مما أثر تأثيرا

 السابقة:

  خالل الربع الثاني من عام 
ً
 . م2004توقف نشاط مصنع الجلد نهائيا

 بتاريخ 
َ
 بقرار مجلم امدارة بتاريخ م،21/04/2001 توقف عمل مشروع تلفريك أثرب بشكل جز ي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

َ
وتمت املوافقة عليه بالجمعية العامة  م15/12/2014 وتم إيقافه تماما

 م.06/05/2015 غير العادية بتاريخ

م، إال أنه يوجد بعض العملياا الغير جوهرية والتي تشمل نشاط املقاوالا وتوريد 15/12/2014أية أنشطة أو عملياا تشغيلية جوهرية كما في وبتوقف النشاطين أعاله، لم يعد لدى الشركة 

، وبالتالي فإن شركة الباحة غير مستوفية للمادة الحادية عشرة الفقرة )ب( من قواعد ال
ً
لب ل وامدرا  والتي تنص على أنه "عند تقديم طتسجيمواد البناء، التي تم تشغيلها بشكل محدود جدا

 خالل ثال 
ً
 رئيسا

ً
ر ث سنواا مالية على األقل تحت إشراف إدارة لم تتغيالتسجيل وقبول امدرا ، يجب أن ي ون املصدر مارس بنفسه مباشرة أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطا

"، ولهذا الغرض
ً
 جوهريا

ً
 قامت الشركة بتقديم طلب إعفاء إلى هي ة السوق املالية معفائها من املادة املذكورة. في مجملها تغيرا

 لعدم وجود إيراداا للشـركة في بعض السـنواا ولتجاوز الخسـائر املتراكمة قيمة رأس مال الشـركة 2009هذا، ويوجد تحفظ من قبل املراجع القانوني على القوائم املالية للشـركة منذ عام 
ً
م ن را

 ملدفوع وكذلك لتجاوز املطلوباا املتداولة املوجوداا املتداولة، مما يوجب الشك في مدى استمراري ها.ا

 

 سياساا األبحاث والتطوير ملنتجاا جديدة والطرق املتبعة في االنتا  على مدى السنواا املالية الثالث السابقة 

كانت ملنتجاا جديدة أو لتحسين الطرق املتبعة في االنتا  على مدى السنواا املالية الثالث السابقة لتاريخ هذه النشرة، وذلك  ال يوجد لدى الشركة أي سياساا تتعلق باألبحاث والتطوير سواء

 . انقطاع األعمال" أعاله.15-4ة "باعتبار انقطاع األعمال املبين في الفقر 
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 في شركة الباحة واملساهمون األسهم  
 

 رأس املال 
رياالا للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. يجوز بقرار من الجمعية العامة  10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  15.000.000ريال سعودي مقسم إلى  150.000.000مال الشركة يبلغ رأس 

ألصلية بشرط أن ي ون رأس املال األصلي قد دفع بأكمله، وال يشترط أن ي ون رأس غير العادية زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مراا بإصدار أسهم جديدة بنفم القيمة االسمية التي لألسهم ا

 ولم تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم.املال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء الغير مدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم صدرا مقابل تحويل أدواا دين أو ص وك تمويلية إلى أسهم 

يرة وحدها ت فيض رأس املال إلى ما دون الحدود بقرار من الجمعية العامة غير العادية ت فيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاج ها أو إذا منيت الشركة ب سائر، ويجوز في الحالة األخكما يجوز 

 املنصوص عل ها في املادة الرابعة والخمسين من ن ام الشركاا.

 

 إصدار األسهم  
ضمن  اف فرق القيمة في بند مستقلكة اسمية وال يجوز لها أن تصدر األسهم بأقل من قيم ها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضت ون أسهم الشر 

ا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عل هم أن ي تاروا أحدهم لينوب عنهم في حقوق املساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على املساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة. فإذ

 الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية. استعمال الحقوق املتعلقة به، وي ون ه الء األشخاص مس ولين بالتضامن عن االلتزاماا الناش ة عن مل ية األسهم. كما يجوز أن تصدر أسهم

 

 جمعياا املساهمين 
 

 امة العادية الجمعية الع 

ن هاء رة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية ال فيما عدا األمور التي ت تص بها الجمعية العامة غير العادية، ت تص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة، وتنعقد م

 عت الحاجة إلى ذلك.السنة املالية للشركة، ويجوز دعوة جمعياا عامة عادية أخرى كلما د

 إال حضره مساهمون يمثلون ربع رأس املال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب لعقد هذا االجتماع 
ً
 يتعين أحد الخيارين:ال ي ون اجتماع الجمعية العادية صحيحا

 دعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع.عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من ان هاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن ال .1

 التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عل ها في امل .2
ً
 ادة الثالثون من الن ام األساس ي للشركة.توجيه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوما

 أوفي جميع األحوال ي ون 
ً
 كان عدد االسهم املمثلة فيه.االجتماع الثاني صحيحا

ً
 يا

 

 الجمعية العامة غير العادية  

، ولها أن تصدر قراراا 
ً
 في اختصاصاا الجمعية ت تص الجمعية العامة غير العادية بتعديل ن ام الشركة األساس ي باستثناء األمور املح ور عل ها تعديلها ن اما

ً
لعامة افي األمور الداخلة أصال

 العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها املقررة للجمعية العامة العادية.

 وت تص كذلك بالن ر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل ان هاء مدتها ألي سبب.

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال، فإذا ل
ً
 م يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يتعين اختيار أحد الخيارين:ال ي ون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا

 االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع.عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من ان هاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد  .1

 يعقد بنفم األوضاع املنصوص عل ها في املادة الثالثون من الن ام األساس ي للشركة.توجيه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن،  .2

 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ربع رأس املال على األقل.
ً
 وفي جميع األحوال ي ون االجتماع الثاني صحيحا

 صن من هذا الن ام وي ون االجتماع الثالث وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عل ها في املادة الثالثو 
ً
أيا كان  حيحا

 ة فيه بعد موافقة الجهة املختصة.عدد األسهم املمثل

 

 حقوق حملة األسهم  
ا عن الجمعية التأسيسية وله صو حق حضور أصدرا الشركة ف ة واحدة من األسهم املصدرة وال يوجد أي حقوق تفضيلية ألي مساهم فيما يتعلق بالتصويت، لكل م تتب أيا كان عدد أسهمه 

 آخر من غير أعضاء سهم في الجمعياا العامة،  كل سهم في الجمعية التأسيسية، كما أن لكل مساهم حق حضور الجمعياا العامة للمساهمين، وله صوا عن كل
ً
وللمساهم أن يوكل عنه شخصا

وال يوجد في الن ام األساس ي للشركة أي بنود تتعلق بحقوق  ، كما أنه يجب است دام التصويت التراكمي في انت اب مجلم امدارة، مجلم امدارة أو عاملي الشركة لحضور الجمعية العامة

 لشراء أو حقوق في فائض األصول عند التصفية.االسترداد أو إعادة ا

 

 سياسة توزيع األرباح  
 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 

 ( من رأس املال املدفوع.٪30كور )املذ من األرباح الصافية لت وين االحتياطي الن امي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي ٪10ُيجنب  

 ( من صافي األرباح لت وين احتياطي اتفاقي عام.٪10للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلم امدارة أن تجنب ) 

ر اممكان على املســـــــــاهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن للجمعية العامة العادية أن تقرر ت وين احتياطاا أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصـــــــــلحة الشـــــــــركة أو ي فل توزيع أرباح ثابتة قد 

 من هذه امل سساا.
ً
 تقتطع من صافي األرباح مبالغ منشاء م سساا اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما ي ون قائما

 ( من رأس مال الشركة املدفوع.٪5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ) 

( من الباقي ملكافأة مجلم ٪10الواردة في املادة العشـــــرون من الن ام األســـــاســـــ ي للشـــــركة، واملادة الســـــادســـــة والســـــبعين من ن ام الشـــــركاا ي صـــــص بعد ما تقدم نســـــبة )مع مراعاة األحكام  

 مع عدد الجلساا التي يحضرها العضو.
ً
 امدارة، على أن ي ون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 رباح خالل الثالث سنواا املاضية.زيع أي أهذا ولم تقم شركة الباحة بتو 
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 معلوماا إحصائية عن األسهم واملساهمين 

 هـ(1437ذو الحجة  26م املوافق )27/09/2016فيما يلي معلوماا إحصائية عن األسهم واملساهمين في شركة الباحة كما في تاريخ 

 

 .املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 

 .املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 

 كبار املساهمين الحاليين 
 الباحة لالستثمار والتنمية كما في تاريخ هذه النشرة.من أسهم شركة  ٪5ال يوجد كبار مساهمين لدى الشركة حيث ال يوجد مساهمون حاليون يمل ون أكثر من 

 

 بياناا إحصائية لسعر السهم 
 فيما يلي سعر سهم شركة الباحة الذي تم التداول به خار  املنصة واملبين أدناه:

 

 .املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 

 

 

 

 

 

م27/09/2016الباحة كما في تاريخ  ( جدول: معلوماا إحصائية عن األسهم واملساهمين في شركة5-1)  

 النسبة العدد الوصف

٪100 6.474 عدد حاملي األسهم  

٪100 15.000.000 عدد األوراق املالية  

٪0.12 17.393 عدد األسهم التي يمتل ها أعضاء مجلم امدارة  

 - - عدد األسهم التي يمتل ها كبار املساهمين وأقاربهم

كبار التنفيذين )من غير أعضاء مجلم امدارة(عدد األسهم التي يمتل ها   - - 

٪99.88 14.982.607 عدد األسهم التي يمتل ها املساهمون اآلخرون من الجمهور   

م27/09/2016( جدول: معلوماا عن عدد األسهم التي يمل ها أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة كما بتاريخ 5-2)  

 نسبة املل ية عدد األسهم املنصب االسم ر.م.

٪0.007 1.000 رئيم مجلم امدارة األمير / فهد بن مشاري ال سعود 1  

٪0.008 1.250 عضو مجلم امدارة واملدير املالي مشعل محمد حسن مفتي 2  

٪0.007 1.000 عضو مجلم امدارة وأمين سر املجلم سعد حمد محمد بن سيف 3  

٪0.007 1.000 عضو مجلم امدارة إبراهيم عبد هللا بن كليب 4  

٪0.007 1.000 الرئيم التنفيذي وعضو مجلم االدارة زياد محمد سلطان العمرو  5  

٪0.008 1.143 عضو مجلم امدارة عبد العزيز صالح الحمادي 6  

٪0.007 1.000 عضو مجلم امدارة د. حاتم عبد هللا سعد الغامدي 7  

صالح محمد الحمادي محمد 8 ٪0.067 10.000 عضو مجلم امدارة   

٪0.12 17.393 إجمالي أسهم اعضاء مجلم امدارة  

( جدول: سعر سهم شركة الباحة الذي تم التداول به خار  املنصة5-3)  

البيع )بالريال السعودي(سعر  عدد األسهم املباعة تاريخ الصفقة  

م25/11/2014 سهم 850  ريال 9   

م22/12/2014 سهم 666  ريال 14   

م24/05/2015 سهم 8.352  ريال 7   

م07/06/2015 سهم 1.516  ريال 3   

م30/07/2015 سهم 600  ريال 8   

م12/10/2015 سهم 11.000  ريال 10   

م14/10/2015 سهم 3.000  ريال 5   

م02/11/2015 سهم 1.000  ريال 7   

م27/12/2015 سهم 5.294  ريال 5   

م25/04/2016 سهم10.000  ريال 5   

م03/05/2016 سهم16,000  ريال 5   

م16/06/2016 سهم 4.823  ريال 2   

م22/06/2016 سهم 1.664  ريال 2   

م29/11/2016 سهم 1.908  ريال 4   
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 الباحة إدارة شركة 

 

 الهيكل التن يمي للشركة 
 لل روف االستثنائية التي تمر بها الشركة قام مجلم إدارة شركة الباحة بوضع هيكل تن يمي مربوط بشكل انسيابي يضمن لها التفاعل  

ً
دفق املعلوماا. املشترك في ات اذ القراراا وسرعة تن را

 ويوضح الشكل التالي الهيكل التن يمي الحالي للشركة:

 مجلم إدارة الشركة 

تياطاا ركة. ويقوم املجلم بالتصديق على جميع االحيتمثل دور مجلم إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية في وضع االستراتيجياا العامة والسياساا الرئيسة واألهداف املالية ألعمال الش

اهمين بضمان امدارة بحماية مصالح املس مجلمك، يقوم لية وامليزانياا، ويشرف من خالل لجانه املختلفة على سير األعمال بما يتوافق مع أهداف الشركة وااللتزام بها وتحقيقها. إضافة إلى ذلاملا

 االلتزام التام بجميع القوانين والن م السارية في اململ ة بحسب عقد التأسيم ون ام حوكمة الشركة اللذين وضعهما ويطبقهما املجلم.

 بأن مجلم امد
ً
أو أكثر  ٪5ارة في دورته الحالية لم يتغير عن دورته السابقة، وال يملك أي عضو ما نسبته يت ون مجلم امدارة من ثمانية أعضاء، جميعهم لديهم امل هالا والخبراا الكافية. علما

 من أسهم شركة الباحة لالستثمار والتنمية.

 

 ة: شركة الباحة لالستثمار والتنمياملصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( جدول: أعضاء مجلم امدارة6-1)  

 العمر تاريخ التعيين الجنسية الصفة املنصب االسم
عدد 

 األسهم

نسبة 

 املل ية

طرف ذو عالقة 

 بصفقة االستحواذ

 ال ٪0.007 1.000 53 م2016-02-10 سعودي مستقل /يغير تنفيذ رئيم مجلم امدارة األمير/ فهد بن مشاري آل سعود

 نعم ٪0.008 1.143 41 م2016-02-10 سعودي مستقل غير تنفيذي/ مجلم امدارة عضو  عبد العزيز صالح الحمادي

 نعم ٪0.067 10.000 45 م2016-02-10 سعودي مستقل غير تنفيذي/ مجلم امدارة عضو  محمد صالح الحمادي

 نعم ٪0.007 1.000 39 م2016-02-10 سعودي مستقل غير  غير تنفيذي/ مجلم امدارة عضو  ابراهيم عبد هللا بن كليب

 ال ٪0.008 1.250 34 م2016-02-10 سعودي غير مستقل تنفيذي/ مجلم امدارة واملدير املالي عضو  مشعل محمد مفتي

 ال ٪0.007 1.000 36 م2016-02-10 سعودي غير مستقل تنفيذي/ التنفيذي مجلم االدارة والرئيم عضو  زياد محمد العمرو 

 ال ٪0.007 1.000 40 م2016-02-10 سعودي مستقل غير تنفيذي/ عضو مجلم امدارة د. حاتم عبد هللا الغامدي

 ال ٪0.007 1.000 45 م2016-02-10 سعودي مستقل غير تنفيذي/ عضو وأمين سر مجلم امدارة سعد حمد بن سيف

مجلس اإلدارة 

الرئيس 

التنفيذي

اإلدارة املالية 

(املدير املالي)

الشؤون اإلدارية 

والحكومية 

لجنة الترشيحات 

واملكافآت 

اللجنة 

التنفيذية 
لجنة املراجعة 

لجنة اإلنقاذ 

واالستحواذ 

 املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 

 أمين سر املجلم 
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 السير الذاتية ألعضاء مجلم امدارة  

 فيما يلي نبذة عن خبراا وم هالا أعضاء مجلم امدارة:

 

 األمير/ فهد بن مشاري بن عبد املحسن آل سعود   االسم

 سعودي.  الجنسية 

 إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية.رئيم مجلم  املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاريخ التعيين 

 م.1983حاصل على الثانوية العامة من مدارس الجزيرة بمدينة الرياض، اململ ة العربية السعودية، عام  امل هالا العلمية 

هـ وحتى تاري ه، وهي م سسة فردية تعمل في مجال املقاوالا العامة، منذ عام 1410املدير العام مل سسة آللئ نجد للمقاوالا العامة منذ عام  الخبراا العملية 

 هـ.1410

 ال توجد. العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 
 زياد محمد سلطان العمرو     االسم

 سعودي. الجنسية 

 الرئيم التنفيذي لشركة الباحة لالستثمار والتنمية. املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاريخ التعيين 

 م.2006حاصل على درجة البكالوريوس في امعالم من جامعة امللك سعود بالرياض في اململ ة العربية السعودية عام  امل هالا العلمية 

وهي شركة ذاا مس ولية محدودة، في اململ ة العربية السعودية، وحتى تاري ه، م 2008مدير التسويق لشركة فهد العاملية املحدودة منذ عام  الخبراا العملية 

 تتمثل طبيعة عملها في التوريداا العس رية واألمنية. 

 ال يوجد   العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 
 مشعل محمد حسن مفتي االسم

 سعودي. الجنسية 

 عضو مجلم امدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية واملدير املالي.  املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاريخ التعيين 

 م. 2004إدارة مالية من جامعة امللك سعود بالرياض في اململ ة العربية السعودية عام  –حاصل على درجة البكالوريوس ت صص إدارة اعمال  امل هالا العلمية 

 م.2001حاصل على دورة في مجال التسويق من جامعة واشنطن بالوالياا املتحدة األمري ية عام  

 م.2002( بوالية ماساتشوستم بالوالياا املتحدة األمري ية عام Tuftsدورة في املهاراا امدارية من جامعة تفتم )

م وحتى تاري ه وهي شركة ذاا مس ولية محدودة، في اململ ة العربية 2004عام  الرئيم التنفيذي لشركة مجموعة املشورة الصحية منذ الخبراا العملية 

 السعودية، وتعمل في مجال توريد األجهزة واملستلزماا الطبية واألدوية وخدماا الجودة الصحية.

اململ ة العربية السعودية، م وحتى تاري ه وهي شركة ذاا مس ولية محدودة، في 2004املدير العام للشركة العربية للمستشفياا منذ عام 

 تعمل في مجال توريد األجهزة واملستلزماا الطبية والتجهيز والتأثيث.   

م وحتى تاري ه وهي شركة ذاا مس ولية محدودة، في اململ ة العربية 2002املدير العام لشركة الخدماا الصيدالنية املحدودة منذ عام 

 جهزة الطبية.السعودية، تعمل في مجال توريد األدوية واأل 

م وحتى تاري ه وهي شركة ذاا مس ولية محدودة، في اململ ة العربية 2001املدير العام لشركة مجمع العياداا املت صصة منذ عام  

 السعودية، تعمل في مجال تقديم الرعاية الطبية.

 تاري ه.م وحتى 2004شريك في مجموعة املشورة الصحية منذ عام  العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 م وحتى تاري ه.2004شريك في الشركة العربية للمستشفياا منذ عام 

 م وحتى تاري ه.2002شريك في شركة الخدماا الصيدالنية املحدودة منذ عام 

 م وحتى تاري ه.2001شريك في شركة مجمع العياداا املت صصة منذ عام 

 
 عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي  االسم

 سعودي. الجنسية 

 عضو مجلم امدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية  املنصب الحالي 

 م2016-02-10 تاريخ التعيين 

 م2004حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة األزهر بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام  امل هالا العلمية 

م حتى تاري ه. وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في مجال 2010التشغيل في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام مدير إدارة  الخبراا العملية 

واد إقامة وصيانة وإدارة وتشغيل املستشفياا واملراكز الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في املعداا الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في امل

واست جار األراض ي مقامة مباني عل ها واستثمارها بالبيع أو اميجار لصالح الشركة، وانشاء أو املشاركة في إقامة املشاريع الغذائية، وشراء 

 الصناعية املختلفة، واقامة وإنشاء املراكز التجارية وتشغيلها وصيان ها وأعمال املقاوالا واملباني وصيان ها.

 م وحتى تاري ه.2010مجلم إدارة في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام عضو  العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 م وحتى تاري ه.2014شريك في شركة املراكز الراقية املحدودة منذ عام 
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 محمد بن صالح بن محمد الحمادي   االسم

 سعودي الجنسية 

 عضو مجلم امدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية  املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاريخ التعيين 

 م.1996الوالياا املتحدة األمري ية عام -والية فلوريدا -حاصل على درجة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويبر امل هالا العلمية 

 م.1996الوالياا املتحدة األمري ية عام -فلوريدا والية  –حاصل على درجة بكالوريوس تسويق من جامعة ويبر 

م وحتى تاري ه. وهي شركة مساهمة عامة سعودية 1996العضو املنتدب والرئيم التنفيذي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام   الخبراا العملية 

تعمل في مجال إقامة وصيانة وإدارة وتشغيل املستشفياا واملراكز الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في املعداا الطبية، وتجارة الجملة 

املواد الغذائية، وشراء واست جار األراض ي مقامة مباني عل ها واستثمارها بالبيع أو اميجار لصالح الشركة، وانشاء أو املشاركة في والتجزئة في 

 إقامة املشاريع الصناعية املختلفة، واقامة وإنشاء املراكز التجارية وتشغيلها وصيان ها وأعمال املقاوالا واملباني وصيان ها.

 م وحتى تاري ه.1996عضو مجلم امدارة لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام  مجالم إداراا أخرى العضوياا في 

م وحتى 2010عضو مجلم امدارة في شركة ويلسبون الشرق األوسط لصناعة األنابيب بمدينة الدمام باململ ة العربية السعودية منذ عام 

 في مجال صناعة انابيب الصلب.تاري ه وهي شركة ذاا مس ولية محدودة تعمل 

 م وحتى تاري ه.2014شريك في شركة املراكز الراقية املحدودة منذ عام 

 
 ابراهيم عبد هللا راشد بن كليب   االسم

 سعودي. الجنسية 

 عضو مجلم امدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية  املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاريخ التعيين 

 م.2004حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم امدارية من جامعة األردن بمدينة عمان في اململ ة األردنية الهاشمية عام  امل هالا العلمية 

 م.31/07/2016وحتى م 10/04/2014املدير العام املكلف لشركة الباحة لالستثمار والتنمية منذ  الخبراا العملية 

 م وحتى تاري ه. 2014املدير العام لشركة املراكز الراقية املحدودة منذ عام 

م وهي م سسة فردية في 03/12/2015م حتى تاريخ 2007املدير العام مل سسة الر يا املباشرة للدعاية وامعالن والعالقاا العامة منذ عام 

 عالقاا العامة وإدارة وتن يم امل تمراا.اململ ة العربية السعودية وتعمل في مجال الدعاية وامعالن وال

م وهي م سسة فردية في اململ ة العربية 02/12/2015م وحتى تاريخ 2008املدير العام مل سسة وكالة ف رة الصندوق للعالقاا العامة منذ عام 

 السعودية تعمل في مجال العالقاا العامة وإعداد التقارير امعالمية.

م وحتى تاري ه وهي م سسة فردية في اململ ة العربية السعودية تعمل 2015ديوان االستشاراا للعقاراا منذ عام املدير العام مل سسة م تب 

 في بيع وشراء وتأجير العقاراا.

 م وحتى تاري ه. 2014شريك في شركة املراكز الراقية املحدودة منذ عام  العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 
 سعد حمد محمد بن سيف االسم

 سعودي. الجنسية 

 عضو وأمين سر مجلم امدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية. املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاريخ التعيين 

 هـ.1414اململ ة العربية السعودية عام -الرياض –الثانوية العامة من مدرسة ثانوية الخليج  امل هالا العلمية 

م حتى تاري ه وهي شركة ذاا مس ولية محدودة، تقع في مدينة الرياض باململ ة 1998لشركة أكتل للتجارة املحدودة منذ عام املدير العام  الخبراا العملية 

 العربية السعودية، تعمل في مجال األغذية ومواد ولوازم الن افة واالستيراد والتصدير والتسويق للغير.

 م وحتى تاري ه.2016لشركة الباحة لالستثمار والتنمية منذ عام عضو لجنة املراجعة  العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 
 د. حاتم بن عبد هللا بن سعد الغامدي االسم

 سعودي. الجنسية 

 والتنمية.  لالستثمار عضو مجلم امدارة لشركة الباحة  املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاريخ التعيين 

 م. 2010حاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من جامعة روشفيل البريطانية باململ ة املتحدة عام  امل هالا العلمية 

 م.2005ماجستير دراساا األن مة من معهد امدارة العامة بالرياض اململ ة العربية السعودية عام 

 م.1999ل ة العربية السعودية عام بكالوريوس علم الشريعة من الجامعة االسالمية باملدينة املنورة في املم

م، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل 2015نوفمبر  30م وحتى 2010نائب الرئيم للش ون القانونية وامدارية في شركة بوان منذ عام  الخبراا العملية 

ة املنتجاا املعدنية والخشبية والخرسانيبمثابة شركة قابضة ملجموعة شركاا تتضمن أنشط ها الرئيسية تصنيع مجموعة متنوعة من 

 وال هربائية.

 ال توجد. العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 
 
 
 
 
 



     

31 

 

 لجان مجلم امدارة 
 لقد شكل مجلم إدارة شركة الباحة للتنمية واالستثمار لجان تضم أعضاء املجلم، وتشمل لجان مجلم امدارة ما يلي:

 

 اللجنة التنفيذية 

اعدة املجلم في بامضــــــافة إلى القيام بمســــــالتنفيذية من قبل مجلم امدارة لتوفير تواجد املجلم فيما بين اجتماعاته وتوفير القدرة على االســــــتجابة الســــــريعة في الحاالا الطارئة، تشــــــكل اللجنة 

ة ولوياا املالية والتشغيلية لها، ووضع التوصياا الخاصة بسياسة توزيع األرباح، بامضافأداء مهامه امشرافية ب فاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد األهداف االستراتيجية للشركة واأل 

لى رة فيما يتعلق بإنتاجية الشـــــــــــركة ومدى تأثيرها عإلى قيامها بتقييم االنتاجية طويلة األجل لعملياا الشـــــــــــركة التشـــــــــــغيلية، كما تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصـــــــــــياا الالزمة ملجلم امدا

 ستقبل الشركة لتحقيق األهداف املرجوة لتحسين جودة املنتجاا والخدماا.م
 

  وتت ون اللجنة التنفيذية من األعضاء املوضحين في الجدول التالي:
 

 املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية
 (.30( و)30( و)29التنفيذية في الصفحة )وقد وردا السير الذاتية ألعضاء اللجنة 

 

 لجنة املراجعة 

 وفعالية.تعد الوظيفة األساسية للجنة هي مساعدة مجلم امدارة على القيام بمهامه امشرافية ب فاءة 
 

 اختصاصاا اللجنة

 فيما يتعلق بالتقارير املالية والسياساا املحاسبية:

 التي ستقوم الشركة بامفصاح عنها.تقوم اللجنة بمتابعة إعداد الحساباا والقوائم املالية األولية والسنوية وذلك للتأكد من صحة ودقة املعلوماا املالية التي تتضمنها و  

 املحاسبية املتبعة والتوصية ملجلم امدارة بشأنها.دراسة السياساا  

 تحديد ومراجعة املشاكل املحاسبية التي ت ثر على عملية إعداد القوائم املالية. 

 إعداد توصياا ملجلم امدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة. 

 

 فيما يتعلق بإدارة املخاطر:

 ركة.ال شف عن املخاطر األساسية التي تواجهها الش 

 إعداد توصياا متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بي ة الرقابة داخل الشركة. 

 إعداد دراسة لكل من ن ام الرقابة وإدارة املخاطر الداخلية. 

 

 فيما يتعلق باملحاسب القانوني:

 التوصية ملجلم امدارة بتعيين املحاسبين القانونيين.  

 إجراء مراجعة سنوية ألداء املحاسب القانوني. 

 العمل مع املحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد ودراسة خطة وإجراءاا املراجعة السنوية وإبداء املالح اا عل ها. 

 دراسة ومناقشة املالح اا والنتائج التي توصل إل ها املحاسب القانوني، ودرجة استجابة امدارة لها. 

 

 فيما يتعلق باملراجعة الداخلية:

، من أجل التحقق من مدى فاعلي ها في تنفيذ األعمال واملهماا التي حددها لها مجلم مع العلم بأن هذه امدارة سوف يتم إنشائها بعد إتمام صفقة االستحواذ دارة املراجعة الداخلية في الشركةامشراف العام على إ 

 امدارة.

 للمالح اا الواردة فيه.دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ امجراءاا التصحيحية  

 

 فيما يتعلق بااللتزام باألن مة واللوائح:

 وضع امجراءاا الخاصة بمراجعة الشكاوى املتعلقة بإجراءاا الرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية واملراجعة. 

 إعداد امجراءاا التي تم ن املوظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة. 

 

 أعضاء اللجنة 

 وتت ون لجنة املراجعة من األعضاء املوضحين في الجدول التالي:
 

 والتنميةاملصدر: شركة الباحة لالستثمار 
 ( على التوالي.30( و)29بن سيف في الصفحتين )وقد وردا السير الذاتية لكل من عبدالعزيز صالح الحمادي وسعد بن حمد 

 
 

 ( جدول: أعضاء اللجنة التنفيذية6-2)

 االسم املنصب

 األمير/ فهد بن مشاري بن عبداملحسن آل سعود رئيم اللجنة

 
ً
 الحماديمحمد بن صالح  عضوا

 
ً
 حاتم بن عبدهللا الغامدي  عضوا

 املراجعة( جدول: أعضاء الجنة 6-3)

 االسم املنصب

 عبدالعزيز صالح الحمادي  رئيم اللجنة

 
ً
 سعد بن حمد بن سيف  عضوا

 عالء محمد تبنية محمد عضو من خار  املجلم
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 محمدالسيرة الذاتية لعضو لجنة املراجعة السيد/ عالء محمد تبينة 

 محمدعالء محمد تبينة  االسم

 مصري  الجنسية 

 واملحلل املالي لشركة الحمادي للتنمية واالستثماراملراجع الداخلي  املنصب الحالي 

 م 2016 تاريخ التعيين 

 م.2001بكالوريوس تجارة من جامعة سوها  جمهورية مصر العربية عام  امل هالا العلمية 

 جمهورية مصر العربية. –م من جامعة سوها  2005دبلوم الدراساا العليا في املراجعة الداخلية عام 

 م وحتى تاري ه.09/01/2009مراجع الحساباا لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ  الخبراا العملية 

 م.2008م وحتى نهاية 2002مدقق بياناا داخلي ومحلل ن م مالية بوزارة املالية بجمهورية مصر العربية منذ عام 

 ال توجد.  العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 
 واملكافآالجنة الترشيحاا  

 للسياساا واملعايير املعتمدة واملنصوص عل ها في الئحة مجلم امد
ً
 ارة. تقوم اللجنة بالتوصية ملجلم امدارة بالترشيح لعضوية املجلم وفقا

 
 اختصاصاا اللجنة

 فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلم امدارة واملديرين التنفيذين تقوم اللجنة بما يلي:

 للسياساا واملعايير املعتمدة واملنصوص عل ها في الئحة مجلم امدارة.التوصية ملجلم  
ً
 امدارة بالترشيح لعضوية املجلم وفقا

 مراجعة هيكلة مجلم امدارة ورفع التوصياا في شأن التغييراا التي يم ن إجرا ها. 

 الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلم امدارة، واقتراح معالج ها بما يتفق مع مصلحة  

 وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلم امدارة. 

 وضع سياساا متعلقة بالتحسين املستمر في أداء املوظفين في املستوياا امدارية العليا. 

 العمل.املراجعة املستمرة ملدى مالئمة معايير املكافآا بالشركة مقابل أداء الشركة واملركز املالي لها واالتجاهاا األساسية في سوق  

 

 أعضاء اللجنة 

 تت ون لجنة الترشيحاا واملكافآا من ثالثة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلم امدارة.

 

 املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 (.30( و)30( و)29الصفحة )وقد وردا السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحاا واملكافآا في 

 

 لجنة امنقاذ واالستحواذ 

م( انشاء لجنة خاصة لإلنقاذ تت ون من 21/07/2014هـ )املوافق 24/09/1435اجتماعه املنعقد بتاريخ بناًء على ال روف التي تمر بها شركة الباحة لالستثمار والتنمية، فقد قرر مجلم امدارة في 

 ثالثة أعضاء هم:

 للجنة. •
ً
 إبراهيم عبدهللا بن كليب رئيسا

•  .
ً
 عبدالعزيز صالح الحمادي عضوا

• .
ً
 مشعل محمد مفتي عضوا

م( 20/04/2015هـ )املوافق 01/07/1436م، حيث قرر مجلم إدارة شركة الباحة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2015مطلع العام  م إلى2014واستمرا اللجنة في القيام بمهامها منذ تعيينها عام 

 لوجود إبراهيم بن عبدهللا بن كليب، وعبدالعزيز 
ً
 الستحواذراف ذوي عالقة بعملية اصالح الحمادي وهم أط إعادة تسمية لجنة امنقاذ بمس ى لجنة امنقاذ واالستحواذ، وكذلك إعادة تش يلها ن را

 .في اللجنة السابقة

 

 أعضاء اللجنة 

 تت ون لجنة امنقاذ واالستحواذ من األعضاء املوضحة أسما هم في الجدول التالي:

 

 املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية
 (.30( و)29( و)29الصفحة )وقد وردا السير الذاتية ألعضاء لجنة امنقاذ واالستحواذ في 

 

 

 

 

 

 الترشيحاا واملكافآا( جدول: أعضاء لجنة 6-4)

 االسم املنصب

 األمير/ فهد بن مشاري آل سعود  رئيم اللجنة

 
ً
 إبراهيم بن عبدهللا بن كليب   عضوا

 
ً
 محمد بن صالح الحمادي  عضوا

 امنقاذ واالستحواذ( جدول: أعضاء لجنة 6-5)

 االسم املنصب

 زياد بن محمد العمرو  رئيم اللجنة

 
ً
 مشعل بن محمد حسن مفتي  عضوا

 
ً
 د/ حاتم عبدهللا الغامدي عضوا
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 اختصاصاا اللجنة 

 واالستحواذ ما يلي: امنقاذوتشمل اختصاصاا لجنة 

 مع تضمين امعالن األسباب الرئيسة التي أدا الى بلوغ هذه الخسائر. ٪100بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة نسبة  امعالن فور  .1

 إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وامعالن عنها ملساهمي الشركة. .2

 تنفيذ خطة تعديل أوضاع الشركة مع اطالع مجلم إدارة الشركة على املستجداا ذاا العالقة. .3

 ى املجلم بشكل ربع سنوي عن التفاصيل التي تم تنفيذها لخطة تعديل أوضاع الشركة.العرض عل .4

 امفصاح عن التوقعاا املالية ربع السنوية والسنوية املستقبلية.  .5

 وصف التنفيذ الفعلي مل شراا األداء. .6

 امعالن نهاية كل شهر عن القوائم املعدة من قبل إدارة الشركة. .7

 شغيلية.العمل على تحقيق أرباح ت .8

 العمل على تحقيق تدفق نقدي تشغيلي موجب عن السنة املالية األخيرة. .9

 دراسة أوضاع الشركة املالية وامدارية. .10

 العمل على إيجاد الحلول املناسبة معادة الشركة ملزاولة نشاطها. .11

 ت فيض املصروفاا امدارية والعمومية للشركة. .12

 لشركة.التباحث مع مستشارين م تصين معادة هيكلة ا .13

 دراسة رفع أو خفض رأس مال الشركة بما يتناسب مع وضعها الحالي. .14

 ى تلك الشركاا.او االستحواذ علمع شركاا أخرى البحث عن فرص مناسبة لالندما   .15
 

 لجنة الحوكمة  

م(، وذلك لإلشراف على عملياا الحوكمة وسياساتها املتبعة لدى 06/05/2015)املوافق هـ 17/07/1436تم انشاء لجنة الحوكمة بناًء على قرار مجلم امدارة وذلك في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 الن هاء أعمال اللجنة فقد قرر مجلم امدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 
ً
 م( ايقاف اللجنة.20/10/2015هـ )املوافق 07/01/1437الشركة، والتأكد من االلتزام بما ورد ف ها. ون را

 

 أعضاء اللجنة 

 تت ون لجنة الحوكمة من األعضاء املوضحين في الجدول التالي:
 

 ية.: شركة الباحة لالستثمار والتنماملصدر

 (.30( و)30الحوكمة في الصفحة )وقد وردا السير الذاتية ألعضاء لجنة 
 

 اختصاصاا اللجنة:

 وت تص لجنة الحوكمة بما يلي:

 وضع الئحة حوكمة خاصة بالشركة. .1

 التحقق من التزام الشركة بالالئحة. .2

 اطالع مجلم امدارة على آخر التطوراا في مجال حوكمة الشركاا. .3
 

  امدارة العليا للشركة 
 تت ون امدارة العليا للشركة كما يلي:

 

 لالستثمار والتنمية املصدر: شركة الباحة
 

 خبراا وم هالا امدارة العليا للشركة 
(.29)السيرة الذاتية لألستاذ/ مشعل محمد مفتي: كما وردا في صفحة ( 29) السيرة الذاتية لألستاذ/ زياد ين محمد العمرو: كما وردا في صفحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوكمة( جدول: أعضاء لجنة 6-6)

 االسم املنصب

 الدكتور/ حاتم بن عبدهللا الغامدي رئيم اللجنة

 
ً
 محمد بن صالح الحمادي  عضوا

 امدارة العليا للشركة( جدول: 6-7)

 عدد األسهم العمر تاريخ التعيين الجنسية املنصب االسم

 1,000 36 م2016 سعودي الرئيم التنفيذي زياد بن محمد العمرو 

 1.250 34 م2015 سعودي املدير املالي مشعل محمد مفتي
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 حوكمة الشركة  
ويدرك مجلم امدارة بأن امدارة والرقابة الفاعلة مهمة  .عالية ومتوافقة مع املتطلباا الواردة في الئحة حوكمة الشــــــــــركاا الصــــــــــادرة عن هي ة الســــــــــوق املاليةتلتزم إدارة الشــــــــــركة بتطبيق معايير 

ل تحقيق مصــالح املســاهمين على أكمل وجه، وتقديم صــورة حقيقية لنجاح الشــركة. ويأتي التزام الشــركة باتباع أعلى معايير الحوكمة وتطبيقها من أجل التأكد من أن مجلم امدارة يعمل من أج

ذا فقد اعتمدا الشركة عدد من السياساا واللوائح الداخلية وتشمل:
ّ
 وواضحة وعادلة ألوضاع الشركة املالية ونتائج عملياتها. ل

 ن ام الحوكمة الخاص بالشركة. •

 الئحة الجمعية العامة للمساهمين. •

 الئحة مجلم امدارة. •

 الئحة لجنة الترشيحاا واملكافآا. •

 الئحة لجنة املراجعة. •

 الئحة اللجنة التنفيذية. •

 الئحة سياسة امفصاح عن املعلوماا. •

 الئحة الرقابة الداخلية. •

 الئحة سياسة إدارة املخاطر. •

 الئحة سياسة توزيع األرباح. •

 تن يم العالقة مع أصحاب املصالح. سياسة •

 سياسة تعارض املصالح. •

ـــــــــــــــــــــــ )املوافق 13/04/1436والجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد اللوائح بموجب قرار مجلم امدارة الصـــــــــــادر بتاريخ  م(، كما وافق املســـــــــــاهمون عل ها في الجمعية العامة للمســـــــــــاهمين 02/02/2015هـ

ـــــــــــــــ )املوافق 16/07/1436املنعقدة بتاريخ   باألن مة واللوائح والتعليم05/05/2015هـ
ً
اا الصــــادرة عن هي ة الســــوق املالية وعلى وجه الخصــــوص الئحة حوكمة الشــــركاا الصــــادرة م(. وذلك عمال

ـــــــــــــــــــــــ )املوافق  21/10/1427وتـــاريخ 2006-212-1بموجـــب قرار مجلم الهي ـــة رقم  ـــــــــــــــــــــــ )املوافق 30/03/1431وتـــاريخ  2010-10-1م( واملعـــّدلـــة بموجـــب قرار مجلم الهي ـــة رقم 12/11/2006هـ هـ

لجميع الشـركاا املدرجة في السـوق املالية ما لم ينص ن ام أو الئحة أخرى أو  اسـترشـاديهى الفقرة )ب( من املادة األولى من الالئحة التي تنص على أنه: "تعد هذه الالئحة م(. وبناًء عل16/03/2010

 قرار من مجلم الهي ة على إلزامية بعض ما ورد ف ها من أحكام".

 

 ريخ متفاوتة تتضمن إلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية باملواد التالية:وقد أصدر مجلم الهي ة مجموعة قراراا بتوا

 

 االلزامية في الئحة حوكمة الشركاا جدول: البنود( 6-8)

املادة من الئحة 

حوكمة 

 الشركاا

 قرار املزامية
 املادة املطابقة في ن ام الحوكمة

 ولوائح الحوكمة الخاصة بالشركة

هـ )املوافق 17/2/1434( وتاريخ 2012-40-3صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية رقم ) الخامسة

م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى 20/12/2012

( الخامسة من الئحة حوكمة الشركاا، وذلك ابتداء من تاريخ 5الفقرتين )ط( و )ي( من املادة )

 م.1/1/2013

( 2-7الئحة الجمعية العامة للمســــــاهمين املادة الســــــابعة الفقرة )

 (4-7و)

هـ )املوافق 12/11/1429( وتاريخ 2008-36-1صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية رقم ) التاسعة

( التاسعة من 9م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية بمقتض ى املادة )10/11/2008

الئحة حوكمة الشركاا وذلك ابتداء من أول تقرير ملجلم امدارة يصدر عن الشركة من تاريخ قرار 

 مجلم الهي ة املذكور.

الئحة ســـــياســـــة االفصـــــاح عن املعلوماا املادة الســـــابعة الفقراا 

 (.25( و )24( و )23( و )22( و )21( و )20( و )19)

هـ )املوافق 3/12/1432( وتاريخ 2011-33-1رقم )صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية  العاشرة

م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى 30/10/2011

م.  1/1/2012( العاشرة من الئحة حوكمة الشركاا، وذلك ابتداء من تاريخ 10الفقرة )ب( من املادة )

هـ املوافق 17/12/1434( وتاريخ 2012-40-3رقم )كما صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية 

م بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى 20/12/2012

( العاشرة من الئحة حوكمة الشركاا، وذلك ابتداء من تاريخ 10الفقرتين ) ( و )د( من املادة )

 م.30/6/2013

نيــة صـــــــــــالحيــاا ووظــائف مجلم الئحــة مجلم امدارة املــادة الثــا

امدارة، وكذلك املادة الرابعة ســـياســـة معايير وإجراءاا العضـــوية 

 في مجلم امدارة.

 

هـ )املوافق 12/11/1429( وتاريخ 2008-36-1صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية رقم ) الثانية عشرة

سعودية )تداول( بمقتض ى م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية ال10/11/2008

( الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركاا وذلك ابتداء من العام 12الفقرتين ) ، هـ( من املادة )

 م. 2009

 الئحة مجلم امدارة املادة الثالثة 

هـ )املوافق 17/2/1434( وتاريخ 2012-40-3صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية رقم ) الثانية عشرة

م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى 30/12/2012

( الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركاا، وذلك ابتداء من تاريخ 12الفقرة )ز( من املادة )

 م.1/1/2013

 ( 8.5.4الئحة مجلم امدارة املادة الرابعة الفقرة )

هـ )املوافق 12/11/1429( وتاريخ 2008-36-1صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية رقم ) الرابعة عشرة

م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى املادة 10/11/2008

 م. 2009( الرابعة عشرة من الئحة حوكمة الشركاا وذلك ابتداء من العام 14)

 عة املادة الثانية والرابعة الئحة لجنة املراج

الخامسة 

 عشرة

هـ )املوافق 30/3/1431( وتاريخ 2010-10-1صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية رقم )

م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى املادة 16/3/2010

 م.01/01/2011بتداء من تاريخ ( الخامسة عشرة من الئحة حوكمة الشركاا وذلك ا15)

 الئحة لجنة الترشيحاا واملكافآا املادة األولى والثانية 
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 مجلم امدارة  

 عن طريق
ً
اء مجلم تأهيل أعضلجنة الترشيحاا واملكافآا من  يت ون مجلم امدارة من عدد من األعضاء امل هلين، ويبلغ عدد أعضاء مجلم امدارة ثمانية أعضاء، وتقوم الشركة بالتأكد دوريا

هـ )املوافق 21/10/1427لسوق املالية بتاريخ امدارة وتش يله ومن استقالل األعضاء املستقلين فيه وذلك وفق تعريف العضوية الوارد في الئحة حوكمة الشركاا الصادرة عن مجلم هي ة ا

 م(.16/3/2010املوافق هـ )30/3/1431م( واملعدلة بقرار مجلم هي ة السوق املالية بتاريخ 12/11/2006

( واملتعلقتين بأية مصالح ألعضاء مجلم امدارة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو القيام بأعمال من شأنها منافسة 72( و )71وتلتزم الشركة بمتطلباا ن ام الشركاا شاملة املادتين )

.والعقود من قبل الجمعية العامة للمساهمالشركة، حيث تتطلب املادتان أن يتم الترخيص لهذه األعمال 
ً
 ين وأن يجدد هذا الترخيص سنويا

 

 الجمعية العامة للمساهمين 

 لن ام الشركاا ون اتسعى الشركة إلى إبقاء املساهمين على إطالع باملستجداا الرئيسية أثناء انعقاد الجمعياا العامة للمساهمين، وتوفر لهم التقارير املا
ً
السوق املالية  ملية الدورية وفقا

 الصادرة عن هي ة السوق املالية. ولوائحه التنفيذية، ال سيما قواعد التسجيل واالدرا  والئحة حوكمة الشركاا
 

 جلم امدارة وكبار التنفيذيين مل واملزايا العنينيةتعويضاا الكافآا و امل 
 عل ها مجلم امدارة وكبار التنفيذيين الحاليين:يبين الجدول التالي اجمالي املكافآا والرواتب والتعويضاا التي حصل 

 

 اليملإجمالي الرواتب واملكافآا والتعويضاا املدفوعة ألعضاء مجلم امدارة وكبار التنفيذيين الحاليين بمن ف هم الرئيم التنفيذي واملدير اجدول: ( 6-9)

 الدورة االنت ابية الثانية الدورة االنت ابية األولى 

2016ديسمبر  31حتى  2015 2014 2013  

 - - - - مجلم امدارة الحالي

 *30.000 - - - كبار التنفيذيين الحاليين

 30.000 0 0 0 االجمالي 

 م.2016ديسمبر  31منذ تاريخ تعيينهم وحتى ل محمد مفتي * تمثل هذه املبالغ إجمالي الرواتب التي حصل عل ها كل من الرئيم التنفيذي االستاذ/ زياد محمد العمرو، واملدير املالي االستاذ/ مشع
 

 م.2016/  02/  10م وكذلك دورته الثانية بتاريخ 12/02/2013ويبين هذا بأن مجلم امدارة الحالي ال يتقاض ى أي مكافآا أو بدالا أو مزايا عينية منذ ترشيحه في دورته األولى بتاريخ 

 التي حصل عل ها كبار التنفيذيين السابقين:واملزايا العينية ويوضح الجدول التالي اجمالي املكافآا والرواتب والتعويضاا 
 

 بمن ف هم الرئيم التنفيذي واملدير املالي السابقينإجمالي الرواتب واملكافآا والتعويضاا املدفوعة ألعضاء مجلم امدارة وكبار التنفيذيين جدول: ( 6-10)

 2013 2014 2015 

 - - - مجلم امدارة السابق

 - 175.000 750.000 الرئيم التنفيذي السابق(-سعيد الغامدي كبار التنفيذيين السابقين )

 0 175.000 750.000 امجمالي
 

 ملخص عقود عمل أعضاء مجلم امدارة وامدارة العليا 
 مل بشـــكل جز ي، كما أنه يتعهد كافة أعضـــاء مجلمال توجد أي عقود عمل بين الشـــركة وأعضـــاء مجلم امدارة، ول ن تم توقيع عقود عمل مع كل من الرئيم التنفيذي واملدير املالي للشـــركة للع

إتمام صــفقة االســتحواذ ليتولى إدارة شــ ون الشــركة بن ام دوام كامل وبشــكل متفرغ. ويت ون هذا االدارة بتعيين طاقم إداري متكامل ذوي خبرة واختصــاص في مدة ال تتجاوز ثالثة أشــهر من تاريخ 

 الطاقم بشكل أساس ي من الرئيم التنفيذي، واملدير املالي، ومدير ش ون املوظفين واملساهمين. 
 

 زياد محمد العمرو  

 م(31/07/2016ه )املوافق 26/10/1437 تاريخ بداية العقد

 الرئيم التنفيذي. الوظيفياملسمى 

 غير محدد املدة. مدة العقد

 يستحق في نهاية كل شهر. الراتب والبدالا
ً
 ثابتا

ً
 أساسيا

ً
 يتقاض ى املوظف بموجب عقد العمل راتبا

.21يستحق املوظف إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها ) االجازة السنوية
ً
 ( يوما

 ألحكام ن ام الضمان الصحي التعاوني، في حال عدم وجود تأمين طبي لديه.يستحق املوظف رعاية طبية  التأمين الطبي
ً
 شاملة وفقا

. إنهاء العقد
ً
 قبل امنهاء بمدة ال تقل عن ستون يوما

ً
 يلتزم كل من شركة الباحة واملوظف بإشعار الطرف اآلخر كتابة

 للحاالا يحق للشـــركة فســـخ العقد دون مكافأة، أو اشـــعار للموظف أو تعويضـــه، شـــريطة 
ً
إتاحة الفرصـــة للموظف في ابداء اســـباب معارضـــته للفســـخ، وذلك طبقا

 الواردة في املادة )الثمانون( من ن ام العمل.

 للحاالا الواردة ل
ً
ــــتحقاته، طبقا ــ ــ ــــول على كافة مســ ــ ــ ــــعار الطرف األول مع احتفاظه بحقه في الحصــ ــ ــ حادي لمادة )اليحق للموظف ترك العمل، وانهاء العقد دون اشــ

 مانون( من ن ام العمل.والث

 

 مشعل محمد مفتي 

 م(31/07/2016ه )املوافق 26/10/1437 تاريخ بداية العقد 

 املدير املالي. املسمى الوظيفي 

 غير محدد املدة.  مدة العقد

 يستحق في نهاية كل شهر. الراتب والبدالا 
ً
 ثابتا

ً
 أساسيا

ً
 يتقاض ى املوظف بموجب عقد العمل راتبا

.21يستحق املوظف إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها ) السنويةاالجازة 
ً
 ( يوما

 ألحكام ن ام الضمان الصحي التعاوني، في حال عدم وجود تأمين طبي لديه. التأمين الطبي
ً
 يستحق املوظف رعاية طبية شاملة وفقا

 قبل إنهاء العقد
ً
. يلتزم كل من شركة الباحة واملوظف بإشعار الطرف اآلخر كتابة

ً
 امنهاء بمدة ال تقل عن ستون يوما

 
ً
للحاالا  يحق للشـــركة فســـخ العقد دون مكافأة، أو اشـــعار للموظف أو تعويضـــه، شـــريطة إتاحة الفرصـــة للموظف في ابداء اســـباب معارضـــته للفســـخ، وذلك طبقا

 الواردة في املادة )الثمانون( من ن ام العمل.

ــ ــ ــ ــ  للحاالا الواردة للمادة )الحادي يحق للموظف ترك العمل، وانهاء العقد دون اشــ
ً
ــــتحقاته، طبقا ــ ــ ــــول على كافة مســ ــ ــ عار الطرف األول مع احتفاظه بحقه في الحصــ

 والثمانون( من ن ام العمل.
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 إقراراا أعضاء مجلم امدارة  
 منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلم امدارة لم يعلن إفالسه  •

ً
 في أي وقت من األوقاا ولم ي ضع مجراءاا إفالس.يقر أعضاء مجلم امدارة بأن أيا

 منهم أو أي من كبار  •
ً
 التنفيذيين أو أمين سر مجلم امدارة لم ي ونوا معينين في منصب إداري أو إشرافي في أي شركة معسرة. يقر أعضاء مجلم امدارة بأن أيا

النشرة وما تم إيضاحه في البند الخاص بمعامالا األطراف ذاا العالقة، يقر مجلم امدارة بأنه  " من هذه55قم "" وصفحة ر 27عدا عن مل ية أعضاء مجلم امدارة املوضحة في صفحة رقم " •

 هم الشركة.ال توجد مصالح مباشرة أو غير مباشرة ألي عضو من أعضاء مجلم امدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلم امدارة وأي من أقربائهم في أس

أو  تابع هم مصلحة جوهرية مباشرة ترتيب ساري املفعول لدى الشركة ت ون فيه ألحد أعضاء مجلم امدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلم امدارة أو أي من أقاربهم أو  ال يوجد أي عقد أو  •

 غير مباشرة.

قدي من قبل املصدر خالل السنواا الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل يقر أعضاء مجلم امدارة بأنه لم تمنح أي عموالا أو خصوماا أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير ن •

 وقبول امدرا  في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 

ثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ( من هذه النشرة، لم ي ن هنالك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للمصدر خالل السنواا ال36في صفحة )ب الف ما ورد  •

 الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى تاريخ اعتماد نشرة امصدار. إلى وقبول امدرا ، إضافة 

 ( من هذه النشرة، ليم ألعضاء مجلم امدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في املصدر. 28ب الف ما ورد في صفحة ) •

املراكز  ةي من أسهم شركة الباحة أو حصص شركيقر األعضاء املستقلين في مجلم إدارة شركة الباحة من غير األطراف ذوي العالقة بأنه ليست لديهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أ •

 الراقية أو في عقد االستحواذ بين الطرفين، وي كدون استقاللي هم التامة فيما يتعلق بصفقة االستحواذ محل هذه النشرة.

القروض والرهوناا املبينة في قسم معلوماا عن شركة الباحة لالستثمار والتنمية والتي ت هر في الصفحة  املوجودة فييقر أعضاء مجلم امدارة بعدم وجود أي التزاماا محتملة على الشركة غير  •

الدعاوى القضائية والنزاعاا واملطالباا املذكورة في القسم القانوني لشركة الباحة والواردة في  (، وكذلك في7الصفحة )وبالتحديد في م اطر االلتزاماا املحتملة وذلك في  املخاطر  وقسم(، 54)

 النشرة. من هذه( 61و )( 60الصفحة )

من التفاصيل حول انقطاع  ( ملزيد25للصفحة رقم )ويم ن الرجوع  األخيرةيقر أعضاء مجلم امدارة بوجود انقطاع في أعمال املصدر قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل االثني عشر شهرا  •

 . األعمال

م وكذلك دورته الثانية بتاريخ 12/02/2013أو مزايا عينية منذ ترشيحه في دورته األولى بتاريخ يقر أعضاء مجلم امدارة الحالي لشركة الباحة بأنه ال يتقاض ى أي مكافآا أو بدالا 

 مكافآا وتعويضاا مجلم امدارة وكبار التنفيذيين(.  7-6وللمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم ) م.2016/  02/  10
 

 

 مهام إداراا الشركاا  
 لوضعها الراهن، فإن مهام امداراا محدودة وتقت

ً
 للعملياا التشغيلية املحدودة والغير جوهرية التي تقوم بها شركة الباحة ون را

ً
 الي:صر على التن را

 

 امدارة املالية  

 وتشمل مهام هذه امدارة ما يلي:

 إعداد القوائم املالية •

 إدارة التدفقاا النقدية •

 قيد العملياا اليومية في الدفاتر املحاسبية •

 إدارة حساباا البنوك •

 إعداد مسيراا الرواتب •

 إعداد التقارير املالية الالزمة •
 

 إدارة الش ون امدارية والح ومية    

 مهام هذه امدارة ما يلي:وتشمل 

 متابعة الدوائر الح ومية •

 تجديد التراخيص والشهاداا •

 إدارة ش ون املساهمين •

 املتابعة مع الجهاا الرقابية وامشرافية والتن يمية مثل تداول وهي ة السوق املالية  •
 

 تضارب املصالح 
كاا، ال يجوز لعضو مجلم امدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة، أن ت ون له أي مصلحة مباشرة أو ( من الئحة حوكمة الشر 18( من ن ام الشركاا واملادة )71وفقا للمادة )

و مجلم امدارة لى عضدارة صاحب العرض األفضل. وعغير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق املنافسة العامة إذا كان عضو مجلم ام 

على القرار  ضو ذي املصلحة االشتراك في التصويتأن يبلغ املجلم بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع وال يجوز للع

غ رئيم مجلم امدارة الجمعية العامة ع ِّ
ّ
 الذي يصدر في هذا الشأن. ويبل

ً
ند انعقادها عن األعمال والعقود التي ي ون ألحد أعضاء مجلم امدارة مصلحة شخصية ف ها ويرفق بهذا التبليغ تقريرا

 من قبل املحاسب القانوني
ً
الجمعية العامة يجدد كل سنة ب( من الئحة حوكمة الشركاا، ال يجوز لعضو مجلم امدارة بغير ترخيص من -18( من ن ام الشركاا واملادة )72ووفقا للمادة ) .خاصا

د أجريت تعتبر العملياا التي باشرها لحسابه الخاص قأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن 

 من أي نوع ألعضاء مجلم إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده -18( من ن ام الشركاا واملادة )73لحسابها. ووفقا للمادة )
ً
 نقديا

ً
 ( من الئحة حوكمة الشركاا، ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

ومجلم إدارتها وأفراد إدارتها  وبهذا ت كد الشركة .كما ال يجوز أن يقوم رئيم مجلم امدارة وأعضاء مجلم امدارة بالتصويت على أي قرار يتعلق بأجورهم وم صصاتهم.أحد منهم مع الغير

 .( من الئحة حوكمة الشركاا18( من ن ام الشركاا وكذلك املادة )73( واملادة )72( واملادة )71التنفيذية العليا االلتزام التام بأحكام املادة )
 

 استمرار النشاط  
 
ً
 ملحوظا

ً
 على الوضع املالي للشركة خالل السنتين األخيرتين، وفيما يلي االنقطاع في األعمال الذي حدث خالل الفترة السابقة: لقد حدث انقطاع في أعمال الشركة خالل الفترة السابقة مما أثر تأثيرا

 خالل الربع الثاني من عام  -
ً
 م. 2004توقف نشاط مصنع الجلد نهائيا

 بتاريخ  تلفريك أثربتوقف عمل مشروع  -
َ
 بقرار مجلم امدارة بتاريخ 21/04/2001بشكل جز ي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

ً
م وتمت املوافقة عليه بالجمعية العامة 15/12/2014م وتم ايقافه تماما

 م.06/05/2015الغير عادية بتاريخ 

م، إال أنه توجد بعض العملياا غير الجوهرية والتي تشمل نشاط املقاوالا وتوريد 15/12/2014ية كما في وبتوقف النشاطين أعاله، لم يعد لدى الشركة أية أنشطة أو عملياا تشغيلية جوهر 

، وبالتالي فإن شركة الباحة غير مستوفية 
ً
تسجيل ب المن قواعد التسجيل وامدرا  والتي تنص على أنه "عند تقديم طلللفقرة )ب( من املادة الحادية عشرة مواد البناء، على نحو محدود جدا

 خالل ثالث سنواا 
ً
 رئيسا

ً
ها مالية على األقل تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملوقبول امدرا ، يجب أن ي ون املصدر مارس بنفسه مباشرة أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطا

"، ولهذا الغرض قامت الشركة بتقديم طلب إلى 
ً
 جوهريا

ً
 .الفقرة )ب( من املادة املذكورةا من معفائههي ة التغيرا
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 لعدم وجود إيراداا للشركة في بعض السنواا ولتجاوز الخسائر املتراكمة 2009والجدير بالذكر أنه منذ عام 
ً
فأكثر من رأس مال الشركة املدفوع  ٪50م يوجد تحفظ من قبل املراجع القانوني ن را

 ٪58.327م بلغت 2009ديسمبر  31يخ تداولة، مما يوجب الشك في مدى استمراري ها. مع العلم بأن نسبة الخسائر املتراكمة من رأس املال كما بتار وكذلك لتجاوز املطلوباا املتداولة املوجوداا امل

 

 املوظفون  
 م( خمسة موظفين كما هو موضح في الجدول أدناه:22/08/2016هـ )املوافق 19/11/1437بلغ عدد موظفي الشركة كما في 

 

 املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 

 االلتزام بالسعودة 
 لبرنامج 

ً
الحمراء على الشركاا  بع. تنطبق الف ة"نطاقاا"، تقوم متطلباا السعودة الخاصة بالشركاا على املقارنة بين الشركاا العاملة في نفم املجال. ويتم تصنيف الشركاا ضمن ف اا أر وفقا

ف ة الخضراء نامج نطاقاا ول نها تشتمل على نسبة عالية من املوظفين السعوديين، أما الالتي ال تمتثل ملتطلباا برنامج نطاقاا وتنطبق الف ة الصفراء على الشركاا التي ال تمتثل ملتطلباا بر 

لشركة فإنها تتجه زادا نسبة السعوديين في ا فهي تنطبق على الشركاا التي تمتثل ملتطلباا برنامج نطاقاا وتقسم إلى ثالث ف اا أخضر  من فض وأخضر متوسط وأخضر مرتفع، حيث أنه كلما

ابه وبحجم مشابه. تم تصنيف نشاط اقتصادي مشضر املرتفع وتنطبق الف ة البالتينية على الشركاا التي تمتثل لبرنامج نطاقاا والتي تحتفظ بنسبة توطين متميزة مقارنة ب ياناا تمارس نحو االخ

 وتقع ضمن النطاق األخضر حيث أن نسبة 
ً
 لشهادة السعودة الصادرة بتاريخ ٪65.39التوطين املحققة تبلغ الشركة بوضعها الحالي ضمن ال ياناا املجمعة الصغيرة جدا

ً
، كما أنه وفقا

 ، فإن الشركة حققت نسبة التوطين املطلوبة منها.ـم( 28/02/2017ه )املوافق 01/06/1438( والصالحة لغاية 20001611043806هـ وبرقم )01/03/1438

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول إعداد املوظفين( جدول: 6-11) 

 املجموع غير سعودي سعودي 

 1 - 1 ادارة الشركة

 1 - 1 االدارة املالية 

 1 - 1 إدارة الش ون امدارية والح ومية

 1 - 1 األمن 

 1 1 - سائق

 5 1 4 املجموع
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 مناقشة وتحليل امدارة للوضع املالي ونتائج العملياا لشركة الباحة   
 

م 2015م و2014ديسمبر  31ل السنواا املالية التي تنتهي في فيما يلي مناقشة وتحليل امدارة للوضع املالي ونتائج العملياا، وهي مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي لشركة الباحة ووضعها املالي خال

. وقد تمت مراجعة م2016و م2015م و2014ديسمبر  31)"القوائم املالية املراجعة"( وهي القوائم املالية املراجعة للسنواا املالية املن هية في  -ويجب قراءتها في ضوء–وهي مبنية على . م2016و

م من قبل شركة رودل التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون وهي جميعها ملحقة 2015و م2014ديسمبر  31وتدقيق البياناا املالية لشركة الباحة للسنواا املالية املن هية بتاريخ 

 محاسبون ومراجعون قانونيون. م من قبل الع م والسديري 2016 ديسمبر  31للسنة املن هية في  في هذه النشرة، بينما تمت مراجعة وتدقيق البياناا املالية لشركة الباحة

 .م2016و م2015م و2014 ديسمبر  31كما أن أي إشارة إلى معدل نمو سنوي مركب هي للسنواا املالية املن هية في  ورة هي بالريال السعودي، ما لم يتم امشارة إلى خالف ذلك،جميع املبالغ املذك

 عض-إن رودل التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون والع م والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون 
ً
و كرو هورث الدولية ال يمل ون ألنفسهم وال ألقاربهم أو تابع هم حصصا

ن هية ف هم مراجعي شركة الباحة للسنواا املالية املأو مصالح من أي نوع في شركة الباحة. وقد وافقوا ولم يسحبوا موافق هم الخطية على است دام اسمهم وإفاداتهم وشعارهم في هذه النشرة بص

 .على التواليم 2016وم 2015م و2014 ديسمبر  31في 

 عن تلك املذكورة في أي توقعاا نوقد تتضمن هذه املناقشة والتحليل توقعاا مستقبلية تنطوي على م اطر واحتماالا غير م كدة. كما أن النتائج الفعلية للشركة قد ت تلف ج
ً
تيجة لعدة وهريا

 قسم "عوامل املخاطرة".عوامل، ضمنها ما تمت مناقشته في هذه النشرة، خاصة في 
 

 إقرار امدارة حول املعلوماا املالية 
وهرية، وأنها تشمل معلوماا مالية مقدمة على أساس يقر مجلم امدارة أن املعلوماا املالية املقدمة في هذه النشرة قد تم است راجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة دون تعديالا ج •

  القانونيين. السعودية للمحاسبين القوائم املالية التي تقرها الشركة سنوًيا وأنه تم إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة وفق معايير املحاسبة الصادرة عن الهي ةموحد في شكل يتفق مع 

 في املعلوماا املالية خالل السنواا الثالث السابقة.  فيما عدا ما تم امفصاح عنه في هذا القسم، يقر مجلم امدارة بعدم وجود تغييراا جوهرية من سنة إلى أخرى  •

، م2016وم 2015م و2014ديسمبر  31ن هية بتاريخ ويضيف مجلم إدارة شركة الباحة أنه لم يحصل أي تغيير سلبي وجوهري في الوضع املالي أو التجاري لشركة الباحة خالل السنواا املالية امل •

إال ما تم ذكره أو امشارة إليه في هذا القسم واألقسام األخرى من هذه النشرة مثل انقطاع األعمال وأهم التواريخ  القانوني،التي يشملها تقرير املحاسب  وحتى تاريخ هذه النشرة إضافة للفترة

 .والتطوراا الواردين في قسم "معلوماا عن شركة الباحة لالستثمار والتنمية"

 التي تلي مباشرة تاريخ هذه النشرة.ويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه لن ي ون  •
ً
 لدى شركة الباحة رأس مال عامل ي في مدة االثني عشر شهرا

 التي تلي  •
ً
 إتمام الصفقة واالن هاء من عملية االستحواذ،كما يقر مجلم إدارة شركة الباحة أنه سوف ي ون لدى شركة الباحة رأس مال عامل كاٍف لتشغيل عملياتها خالل امثنى عشر شهرا

 املذكورة.
ً
 حيث أن شركة الباحة بمفردها ودون إتمام صفقة االستحواذ ال تمتلك رأس مال عامل كاٍف لإلثني عشر شهرا

 لإلفالس أو مجرا •
ً
قر مجلم النشرة. كما ي ءاا إفالس حتى تاريخ هذهويقر مجلم إدارة شركة الباحة، والرئيم التنفيذي، وأمين سر مجلم امدارة، وكبار التنفيذيين أنهم لم يتعرضوا يوما

 بحق خيار كما بتاريخ 
ً
 م. 2016 ديسمبر  31إدارة شركة الباحة بأنه ال يوجد أي رأس مال لشركة الباحة مشموال

نشرة، فإن مجلم إدارة شركة الباحة يقر . املعلوماا القانونية لشركة الباحة" وفي هذا القسم من ال8. عوامل املخاطرة" وقسم "2باستثناء ما تم امفصاح عنه في مقدمة النشرة وفي قسم " •

 بأنه ال توجد أية رهون أو حقوق أو أعباء أخرى على ممتلكاا شركة الباحة، إال ما تم ذكره أو امشارة إليه في هذا القسم واألقس
ً
 ام األخرى من هذه النشرة.أيضا

نقدية ألي عضو من أعضاء مجلم إدارتها التابعين لها أو كبار مدراءها أو مسوق ها أو خبرائها فيما يتصل  لم تقدم شركة الباحة أية عموالا أو خصوماا أو رسوم سمسرة أو تعويضاا غير  •

 بإصدار أو بيع أي أوراق مالية خالل الثالث سنواا التي سبقت مباشرة تاريخ إصدار هذه النشرة. 

أٍي من السياساا الح ومية أو النقدية أو االقتصادية أو املالية أو السياسية أو العوامل األخرى التي أثرا أو كما يقر مجلم امدارة بأن شركة الباحة ليست على علم بأي معلوماا تتعلق ب •

 على عملياا شركة الباحة. -بشكل مباشر أو غير مباشر-قد ت ثر جوهرًيا 

شركة الباحة كما في تاريخ هذه النشرة. وحتى تاريخ هذه النشرة، يقر مجلم امدارة بعدم بعدم وجود أي رهوناا أو حقوق أو نفقاا أو أعباء مستحقة على ممتلكاا كما يقر مجلم امدارة  •

ت ثر  السعر أو يصعب التأكد من قيم ها، والتي قدامتالك شركة الباحة أي ممتلكاا خاصة بما في ذلك األوراق املالية التعاقدية أو غيرها من األصول التي ت ون قيم ها عرضة للتقلباا في 

 ل جوهري على تقييم املوقف املالي لشركة الباحة. بشك

مضمونة بضمان شخص ي أو مضمونة برهن  ويقر مجلم امدارة بعدم وجود أدواا دين صادرة أو قائمة أو موافق عل ها ولم يتم إصدارها أو أية قروض ألجل مضمونة بضمان شخص ي أو غير  •

 أو غير مضمونة برهن.

 بأنه ال توجد أي قروض أو مديونياا أخرى، بما في ذلك السحب •
ً
ر على امل شوف من الحساباا املصرفية، كما يق وباستثناء ما تم امفصاح عنه في هذه النشرة، فإن مجلم امدارة يقر أيضا

مونة برهن أو غير املضمونة برهن أو التزاماا تحت القبول أو ائتمان القبول أو بعدم وجود أي التزاماا ضمان )بما في ذلك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي( أو املض

 (.51( وقسم املطلوباا الغير املتداولة صفحة رقم )47على قسم املطلوباا املتداولة صفحة رقم ) االطالعشركة الباحة يرجى  التزامااالتزاماا الشراء التأجيري. ملزيد من املعلوماا حول 

يقر بأنه ال توجد أي التزاماا محتملة -وفق أفضل ما لديه من علم واعتقاد-(، فإن مجلم امدارة 54ا تم امفصاح عنه في قسم االلتزاماا املحتملة، كما هو مبين في صفحة رقم )وباستثناء م •

 أخرى أو ضماناا لم يتم امفصاح عنها حتى تاريخ هذه النشرة. 
 

 تأسيم الشركة ونشاطها  
يناير 12هـ املوافق 1413رجب  19بتاريخ  5800005960لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة سعودية تمارس نشاطها في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم شركة الباحة 

 م.1992نوفمبر  30هـ املوافق 1413جمادى الثاني  05بتاريخ  600م وبموجب القرار الوزاري رقم 1993

 الشركة فيما يلي:يتمثل نشاط 

حطاا بز والحلوياا وخدماا امعاشة املطهية وغير املطهية ومإقامة وإدارة وتشغيل األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية والفنادق والشقق املفروشة واملطاعم واملقاهي والبوف هاا واملخا -

لعقار اة والتجزئة ملواد البناء والحديد واملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هربائية وامل ترونية وامليكاني ية وإدارة وصيانة وتطوير الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجمل

 ة. ومقاوالا الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها بالبيع أو اميجار لصالح شركة الباح

 إقامة املشروعاا الصناعية املختلفة. -

 تملك واستصالح األراض ي الزراعية بغرض استغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني. -

 إقامة املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها. -

 شركة الباحة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة الخاصة بذلك. تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال -

 الوكاالا التجارية -
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 مراحل مواكبة شركة الباحة ملعايير املحاسبة الدولية

في السوق املالية السعودية للتحّول ملعايير املحاسبة الدولية، وكما في تاريخ هذه النشرة فإن م، تم إعالن شركة الباحة ب صوص مراحل مواكبة الشركاا املدرجة 2016أغسطم  21في تاريخ 

 -مستوى جاهزية شركة الباحة للتحّول للمعايير املحاسبة الدولية كما يلي:

 م.2016نوفمبر  16عايير املحاسبة الدولية، وذلك في تاريخ تم تعيين )شركة بي ر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون( كمستشار للمساندة في تنفيذ مراحل خطة التحول مل .1

 للتحّول ملعايير املحاسبة الدولية )خطة التحول(.  .2
ً
 متكاملة

ً
م، كما قد استالم املسودة النهائية 2016ديسمبر  28وقد تم استالم مسودة السياساا املحاسبية في أعدا شركة الباحة لالستثمار والتنمية خطة

يناير  01م، وتم تطبيق إجراءاا التحّول في املوعد املحدد ابتداًء من 2017يناير  12م وتم رفعها من لجنة املراجعة إلى مجلم امدارة لالعتماد، وتم اعتماد السياساا املحاسبية في تاريخ 2017يناير  03في 

 ر تيلي كيه إم محاسبون قانونيون، وذلك بإشراف لجنة املراجعة لشركة الباحة على تطبيق خطة التحول إلى املعايير سيقوم املدير املالي لشركة الباحة لالستثمار والتنمية بالت اطب مع شركة بي م.2017

 الدولية.

 .وفيما يتعلق ب طواا التحول للمعايير الدولية، لم تواجه شركة الباحة لالستثمار والتنمية أي صعوباا في التنفيذ حتى تاريخ هذه النشرة .3

 للمعا .4
ً
م. وذلك بهدف 2016يناير  01م، واألرصدة االفتتاحية كما في 2015ديسمبر  31إعداد أول قائمة مالية ألول مرة حسب املعايير الدولية في تاريخ  فإنه جاري العمل علىيير الدولية للتقارير املالية، وتطبيقا

 م.2017ديسمبر  31املالية املن هية في الحصول على قوائم مالية مقارنة عند تطبيق معايير املحاسبة الدولية خالل السنة 
 

 السياساا املحاسبية الجوهرية 

درجت في مواضع أخرى من هذه النشرة، 2016وم 2015م و2014ديسمبر  31تم إعداد القوائم املالية املراجَعة للسنواا املالية املن هية في 
ُ
م واملالح اا املتعلقة بالقوائم املالية املذكورة، والتي أ

ا ألحكام ن ام الشركاا ذاا الصلة والن م الداخلية وذلك 
ً
ا للمعايير واللوائح الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفق

ً
مثل الريال املتعلقة بإعداد القوائم املالية وعرضها. يوفق

 .السعودي وحدة النقد األساسية للقياس وذلك لغرض إعداد القوائم املالية لشركة الباحة

ساا املحاسبية الح اا املتعلقة بها. يتم تقديم ملخص بالسياتعتبر السياساا املحاسبية لشركة الباحة جزء ال يتجزأ من فهم نتائج عملياتها ووضعها املالي الوارد في القوائم املالية املراجعة وامل

 .م2016وم 2015م و2014ديسمبر  31ا املالية املن هية في ( من إيضاحاا القوائم املالية للسنوا2الهامة لشركة الباحة في اميضاح رقم )

ي الصلة. والدخل والنفقاا خالل الفترة املشمولة بالتقرير ذيتطلب إعداد القوائم املالية قيام امدارة بوضع األحكام والتقديراا واالفتراضاا التي ت ثر على أصول املبالغ املذكورة وااللتزاماا 

لباحة، م القوائم املالية لشركة احكام على حسب معرفة امدارة باألحداث وامجراءاا الحالية. وترى إدارة شركة الباحة أن السياساا املحاسبية الهامة التالية مهمة لفهتقوم هذه التقديراا واأل 

 بسبب األحكام والتقديراا واالفتراضاا األساسية في تطبيقها.
 

 العرف املحاسبي

 م اعداد هذه القوائم املالية األولية بالريال السعودي.ت ية األولية وفقا ملبدأ التكلفة التاري ية ومبدأ االستحقاق املحاسبي.تم اعداد هذه القوائم املال
 

 است دام التقديراا

 ملعايير املحاسبة املتعارف عل ها في اململ ة العربية السعودية، است دام التقد
ً
باا املصرح يراا واالفتراضاا التي قد ت ثر على قيم املوجوداا واملطلو يتطلب اعداد القوائم املالية األولية، طبقا

الرغم من ل الفترة التي أعدا هذه القوائم املالية بشأنها. بعنها واالفصاح عن أرصدة املوجوداا واملطلوباا املحتملة بتاريخ القوائم املالية األولية ومبالغ اميراداا واملصاريف املصرح عنها خال

 التقديراا مبنية على أفضل تقديراا امدارة بشأن العملياا واألحداث الجارية، فان النتائج الفعلية قد ت تلف عن هذه التقديراا.أن هذه 
 

 تحقق اميراداا

 الخصوماا التجارية.يتم تحقق اميراداا عند إصدار الفواتير أو أداء الخدماا للعميل وحصوله على البضا ع أو الخدمة. ويتم تسجيلها بالصافي بعد حسم 

 كل نشاط.تحتسب بنود اميراداا األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدماا املتعلقة بها أو على أساس شروط االتفاق التعاقدي ل
 

 الذمم املدينة 

 املخصص لقاء أي تدر  الذمم املدينة بالقيمة االسمية 
ً
امدارة بتحديد هذا املخصص بناًء على املراجعة الدورية للعمالء على أساس إفرادي وال روف مبالغ مش وك في تحصيلها. تقوم ناقصا

 االقتصادية الحالية والخبرة السابقة والعوامل األخرى ذاا العالقة.
 

 منح رأسمالية

ي أصل أو تحمل أي التزاماا أو قيود مقابل الحصول على املنحة على أساس القيمة العادلة يتم قياس وإثباا املنح الح ومية الرأسمالية املطلقة التي تحصل عل ها شركة الباحة بدون التضحية بأ

 لألصول املمنوحة وتدر  ضمن حقوق املساهمين.
 

 املخزون

تكلفة  الغيار على أساس املتوسط املرجح. تتضمن املم ن تحقيقها أيهما أقل، ويتم تحديد تكلفة م زون الخاماا وقطع البيعية يتم تقييم املخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة

اد واألجور املباشرة من امنتا  تحت التشغيل فيتضمن تكلفة املو  املخزون من امنتا  التام نصيبه من كافة التكاليف الصناعية غير املباشرة بامضافة إلى تكلفة املواد واألجور املباشرة. أما املخزون

 امضافة إلى نصيبه من التكاليف الصناعية غير املباشرة.حتى آخر مرحلة وصل إل ها ب
 

 االستثماراا

 يتم تصنيف االستثماراا في األوراق املالية بناًء على نية إدارة شركة الباحة في است دام األوراق املالية. -

 إل ها جميع  -
ً
 ما أنفق لغرض االقتناء.يتم قياس االستثمار وإثباته عند اقتناءه بالتكلفة املتمثلة في سعر الشراء مضافا

 ملحققة بقائمة الدخل.يتم تقييم االستثماراا بغرض املتاجرة في نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة ويتم إثباا املكاسب والخسائر املحققة وغير ا -

 لفروق الناتجة بحساب مكاسب أو خسائر غير محققة بحقوق املل ية.يتم تقييم االستثماراا املتاحة للبيع في نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة ويتم تحميل ا -

 يتم االعتراف بإيراداا االستثمار في األوراق املالية عند إعالن توزيعاا األرباح. -

 لطريقة حقوق املل ية وذلك في االستثماراا التي تزيد عن  -
ً
ها بامضافة إلى ممارسة التأثير املهم على السياساا املالية والتشغيلية من ر وس أموال الشركاا املستثمر ف  ٪20يتم تقييم االستثماراا وفقا

 لذلك.لشركة الباحة املستثمر ف ها، ويتم إثباا األرباح والخسائر من واقع صافي دخل )خسارة( الشركاا املستثمر ف ها وذلك بتعديل رصيد االست
ً
 ثمار تبعا

 اق املالية مقابل االن فاض غير امل قت في قيمة هذه االستثماراا.يتم ت فيض القيمة الحالية لالستثماراا في األور  -
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 املمتلكاا واملعداا

ـــــــــــــــــــركة الباحة طريقة القســــــــط الثابت في  امهالكيتم إظهار املمتلكاا واملعداا بصــــــــافي القيمة الدفترية وذلك بعد خصــــــــم  املتراكم من التكلفة واالن فاض الناتج عن النقص في القيمة، وتتبع شـــــــــ

 داا وفقا للنسب السنوية التالية:احتساب اس هالك املمتلكاا واملع
 

 

 يتم البدء في إهالك املمتلكاا واملعداا من تاريخ إعداد هذه املمتلكاا واملعداا لالست دام. -

 املمتلكاا واملعداا على قائمة الدخل عند القيام بها.يتم تحميل مصاريف الصيانة وامصالح التي يتم ت بدها للمحاف ة على املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة من هذه  -
 

 قيمة املوجوداا في ن فاض اال 

ك الدليل، لملوجوداا الشركة املالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن مجموعة أصول مالية محددة قد تن فض قيم ها. فإذا ما توفر مثل ذأولية يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مالي 

 تسجل أي خسائر من ان فاض القيمة في قائمة الدخل مباشرة ويتم تحديد ان فاض القيمة كما يلي:

 بالنسبة للموجوداا املدرجة بالقيمة العادلة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. -

 كلفة والقيمة الحالية للتدفقاا النقدية املستقبلية م صومة بمعدل السوق الحالي لعائد على أصل مالي مماثل.بالنسبة للموجوداا املدرجة بالتكلفة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين الت -

 ة فاضها ويم ن ربط االن فاض بصور يتم تسجيل ع م ان فاض قيمة الخسائر املسجل في السنواا السابقة عندما ي هر م شر على عدم وجود خسائر ان فاض قيمة األصل املالي أو ان

 موضوعية بحدث يقع بعد تسجيل ان فاض القيمة.
 

 الذمم الدائنة

 ن قبل املوردين.يتم اثباا االلتزاماا لقاء املبالغ الواجب دفعها في املستقبل عن البضاعة أو الخدماا املستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير م
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

 الخدمة املستحقة للموظفين في القوائم املالية األولية وفقا لن ام العمل والعمال السعودي بناًء على مدة خدمة املوظف.يجنب م صص ملكافأة نهاية 
 

 النقد وما في ح مه

 ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها.يت ون النقد وما في ح مه، فان النقد في الصندوق ولدى البنك واالستثماراا القابلة للتحويل الى مبالع نقدية معروفة، وتستحق خالل 

 

 املعلوماا القطاعية

ئره ية معينة )قطاع جغرافي( وت تلف أرباحه وخسايعتبر القطاع جزء أساس ي من الشركة يقوم بتقديم منتجاا أو خدماا معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجاا أو خدماا في بي ة اقتصاد

 .عن أرباح وخسائر القطاعاا األخرى 
 

 اصة املوجوداا واملطلوباا املاليةمق

صافي، أو نية لتسوية املوجوداا مع املطلوباا على أساس التتم مقاصة املوجوداا واملطلوباا املالية ويدر  صافي املبلغ في قائمة املركز املالي األولية فقط عند وجود حق ن امي ملزم وعند وجود 

ل ها في ع ال يتم مقاصة اميراداا واملصاريف في قائمة الدخل األولية اال إذا كان ذلك مطلوبا أو مسموحا به من قبل املعايير املحاسبة املتعارف تحقيق املوجوداا وتسديد املطلوباا في آن واحد.

 .اململ ة العربية السعودية
 

 املخصصاا 

يجة لحدث سابق، من املحتمل أن يتطلب تدفق صادر للموارد املتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية يتم االعتراف باملخصص حينما ي ون لدى شركة الباحة التزام حالي )قانوني أو استداللي( نت

 حالي.االلتزام، ويم ن عمل تقدير موثوق به ملبلغ ذلك االلتزام، وتتم مراجعة املخصصاا في تاريخ كل مركز مالي وتعديلها مظهار أفضل تقدير 
 

 االحتياطي الن امي

 ٪30من دخل السنة الى االحتياطي الن امي. ويجوز للشركة التوقف عن اجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  ٪10طبقا لن ام الشركاا السعودي، يجب على الشركة أن تحول 

 املال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.من رأس 
 

 األجنبية االعمال تحويل 

بية بتاريخ لنقدية املسجلة بالعمالا األجنيتم تحويل املوجوداا واملطلوباا او . بأسعار التحويل السائدة عند اجراء املعامالا بالعمالا األجنبية إلى الريال السعوديلتي تتم اتحول املعامالا 

 كاسب والخسائر الناتجة عن التسديداا أو تحويل العمالا األجنبية في قائمة الدخل األولية.قائمة املركز املالي األولية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. تدر  امل
 

 املصاريف

 للمبادئ املحاسبية الصادرة عن الهي ة السعوديلهي تلك املصاريف املتعلقة بامدارة، والتي ال تتعلق بتكلفة املبيعاا أو العملياا التشغيلية املباشرة ل
ً
 للمحاسبين القانونيين. ةشركة وفقا

 

 األحداث املحتملة

باملوجوداا  نافع االقتصادية مستبعدا، كما ال يتم االعترافال يتم ادرا  املطلوباا املحتملة في القوائم املالية ويتم امفصاح عنها فقط ما لم ي ن احتمال حدوث تدفق صادر للموارد املتضمنة للم

.ون تحاملحتملة ويتم امفصاح عنها عندما ي 
ً
 قيق منافع اقتصادية منها مرجحا

 

 

 

 املمتلكاا واملعداا نسبة االهالك

 مباني وإنشاءاا 5٪- 3٪

 آالا ومعداا 10٪ - 5٪

 عدد وأدواا 15٪

 سياراا 25٪

 أثاث ومفروشاا 10٪

 أجهزة ومعداا م تبية 15٪
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 قائمة الدخل 
 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31القائمة التالية ت هر قائمة الدخل للسنواا املالية املن هية في 

 

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 إلى نسب ال تبين معنى بسبب قسمة رصيد سالب على موجب أو القسمة على صفر مالح ة: يشير مصطلح "ال يذكر"
 

 اميراداا

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31القائمة التالية ت هر إيراداا شركة الباحة للسنواا املالية املن هية في 

 

 ( جدول: اميراداا 7-2)

 بالريال السعودي

 زيادة/ )نقصان( ديسمبر 31كما في 
 معدل نمو سنوي 

 مركب ٪
 م2014

 مراجعة

 م2015

 مراجعة

 م2016

 مراجعة

 ديسمبر

 م2014

 ديسمبر

 م2015

 ال يذكر ٪)62,2( ال يذكر 316,285 836.100 - إيراد املقاوالا

 ال يذكر ٪85,8 ال يذكر 8,564,936 4.610.790 - إيراد تجارة الجملة والتجزئة

 ال يذكر ٪)100,0( ال يذكر - 75.000 - إيراد تسويق عقاري 

 ال يذكر ٪60.8 ال يذكر 8,881,221 5.521.890 - امجمالي

 القوائم املالية املراجعة املصدر:

 

شركة الباحة أي إيراداا بسبب توقف العملياا التشغيلية ملشاريع شركة الباحة خالل  التي تمتل ها شاريعامل، لم تحقق م2016و م2015م و2014ديسمبر  31خالل السنواا املالية املن هية في 

 السنواا املالية املذكورة. 

م، تم التنازل عن 2013مايو  4م، انتهى عقد اميجار املبرم مع شركة فقيه للدواجن، ولم تعمل مزرعة الدواجن حتى تاريخ هذه النشرة، وفي تاريخ 2009ديسمبر  31ف الل السنة املالية املن هية في 

 (. 20شار إل ها في صفحة )املمع شركة الساطعة الحديثة مشروع الدواجن بكامل موجوداته ضمن صفقة تبادل األصول 

 بناًء على قرار امدارة التي قررا تأجيره في تاريخ 2004خالل الربع الثاني من عام 
ً
 م. 2016ديسمبر  31م، ولم يتم تأجير املصنع حتى تاريخ 2005فبراير  23م، تم إيقاف نشاط مصنع الجلد نهائيا

، وخالل السنة املالية املن هية في  تلفريك أثربم، تم إيقاف نشاط مشروع 2001أبريل  21في تاريخ 
َ
تلفريك م، تم إيقاف مشروع 2014ديسمبر  31بشكل جز ي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

 بقرار مجلم امدارة بتاريخ أثرب
َ
 م.2015مايو  06 والذي تمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ م،2014ديسمبر  15 تماما

ريال سعودي من أنشطة غير جوهرية. وتشمل تلك األنشطة على تجارة املقاوالا، وتجارة الجملة  5.521.890م، حققت شركة الباحة إيراداا بمقدار 2015ديسمبر  31م وحتى 2015ابتداًء من يناير 

 على التوالي.  ٪1.4و ٪83.5و ٪15.1يراداا( والتجزئة، والتسويق العقاري، وقد مثلت إيراداا األنشطة املذكورة )كنسبة من إجمالي ام 

قد تم ول باطن، وذلك لتشطيب الفلل املذكورة، و فبالنسبة لنشاط تجارة املقاوالا، قامت شركة الباحة بأعمال املقاوالا العامة، حيث تم تشطيب ثالث فلل ألفراد عن طريق االستعانة بمقا

م. إضافة إلى أعمال املقاوالا، فقد مارست شركة الباحة تجارة الجملة 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  836.100تحقيق إيراد من تشطيب الفلل املذكورة بمقدار 

مقدار جارة الجملة والتجزئة في األثاث في إيراد بلت توالتجزئة، والتي تمثلت في الشراء وإعادة بيع الحديد واألثاث لعمالء محليين الستفادة من فرق سعر بيع وشراء األثاث والحديد، فقد تمث

لباحة قد مارست تجارة الجملة والتجزئة، وذلك ريال سعودي، والذي نتج عن شراء وإعادة بيع أثاث ملرة واحدة إلى عميل واحد. إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في األثاث، فإن شركة ا 120.000

م، وقد حققت شركة الباحة إيراد من شراء وإعادة بيع الحديد 2015ديسمبر  31عملياا الشراء وإعادة بيع الحديد بشكل شهري خالل السنة املالية املن هية في بشراء وإعادة بيع الحديد، وقد تمت 

شركة الباحة بتسويق فيال واحدة واستحقاق عمولة سعي ريال سعودي. كذلك مارست شركة الباحة نشاط غير جوهري ثالث، والذي تمثل في التسويق العقاري، حيث قامت  4.490.790بمقدار 

م، كان مقدار اميراد من تجارة الجملة والتجزئة )وباألخص من شراء وإعادة بيع 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املذكورة. وخالل السنة املالية املن هية في  75.000منها بمقدار 

 مقارنة ب
ً
م 2015ديسمبر  31ي ية املن هية فباقي أنشطة شركة الباحة الجديدة الغير جوهرية، وذلك يعود إلى تركيز امدارة على تجارة الجملة والتجزئة في الحديد خالل السنة املالالحديد( أعلى نسبيا

 بسبب أن مجمل ربح الحديد يعتبر عالي مقارنة بباقي أنشطة الشركة الجديدة الغير جوهرية.

 تحتفظ شركة الباحة بأي م زون من مأن شركة الباحة تشتري الحديد لغرض إعادة البيع من مورد محلي، ويتم الشراء بعد استالم الطلب من قبل العمالء، وبناء على ذلك لتجدر امشارة إلى 

 .م2015ديسمبر  31الحديد خالل السنة املالية املن هية في 

ريال سعودي خالل السنة  8.881.221م إلى 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  5.521.890من  ٪60.8أي بنسبة ريال سعودي  3.359.331وقد ارتفعت اميراداا بمقدار 

 ة والتجزئة في الحديد(، حيث ارتفعت تجارة الجملة)وباألخص تجارة الجمل إيراد تجارة الجملة والتجزئةم، ويعود سبب ارتفاع اميراداا بشكل أساس ي إلى ارتفاع 2016ديسمبر  31املالية املن هية في 

ريال سعودي، ويعود سبب االرتفاع املذكور إلى زيادة كمية املباع من الحديد  8.564.936ريال سعودي إلى  4.490.790من  ٪90.7ريال سعودي أي بنسبة  4.074.146والتجزئة في الحديد بمقدار 

 م.2016ديسمبر  31هية في لعمالء محليين خالل السنة املالية املن 

 ( جدول: قائمة الدخل لشركة الباحة لالستثمار والتنمية7-1)

 بالريال السعودي
ديسمبر 31السنة املالية املن هية في  معدل نمو  زيادة/ )نقصان( 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 م مراجعة2015 مراجعة م2014 سنوي مركب ٪

 ال يذكر ٪60,8 ال يذكر 8,881,221 5.521.890 - اميراداا

 ال يذكر ٪68.4 ال يذكر )8,271,420( (4.912.470) - تكلفة اميراداا

 ال يذكر ٪0,1 يذكر ال  609,801 609.420 - مجمل الربح

 (٪43.9) ٪7,5 (٪70.7) )580,727( (540.277) (1.844.958) مصاريف عمومية وإدارية

 ال يذكر ال يذكر (٪100) - - (77.476) إهالك ممتلكاا ومعداا )الجزء امداري(

 ال يذكر ال يذكر (٪100) - - (2.023.768) إهالك ممتلكاا ومعداا لم تحقق إيراد خالل العام

 ال يذكر ال يذكر (٪100) - - (67.830) م صص مكافأة نهاية الخدمة

 ال يذكر ال يذكر - - - - م صص مطالباا

 ال يذكر ال يذكر - - - - خسائر عملية تبادل أصول 

 ال يذكر ٪)58,0( (٪101.7) 29,074 69.143 (4.014.032) قبل الزكاة –صافي دخل )خسارة( العام 

 (٪90.5) ٪)58,0( (٪97.9) )727( (1.729) (80.680) الزكاة

 ال يذكر ٪)58,0( ال يذكر 28,347 67.414 (4.094.712) صافي ربح )خسارة( العام
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ي األثاث ومن ف من تجارة الجملة والتجزئةومن املقاوالا، حيث ان فضت اميراداا  عقاري التسويق الإيراد في األثاث ومن  من تجارة الجملة والتجزئةوقد قابل ارتفاع اميراداا ان فاض اميراداا 

االن فاضاا املذكورة إلى ان هاء املشاريع املرتبطة بتلك األنشطة الغير جوهرية. إضافة إلى تلك االن فاضاا، فقد ان فضت إيراداا إلى صفر لكل هما، ويعود سبب تلك  عقاري التسويق الإيراد 

 ريال سعودي، وذلك بسبب ان هاء أعمال املقاوالا في املشاريع. 519.815املقاوالا بمقدار 

 

 تكلفة اميراداا 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31شركة الباحة للسنواا املالية املن هية في  القائمة التالية ت هر تكلفة إيراداا

 

 ( جدول: تكلفة اميراداا 7-3)

 بالريال السعودي
معدل نمو سنوي  زيادة/ )نقصان( ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 م مراجعة2015 م مراجعة2014 مركب ٪

 ال يذكر ٪)59,7( ال يذكر 269,100 667.539 - مصروف املقاوالا

 ال يذكر ٪88,5 ال يذكر 8,002,320 4.244.931 - مصروف تجارة الجملة والتجزئة

 ال يذكر ٪68,4 ال يذكر 8,271,420 4.912.470 - امجمالي

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 

م، لم تسجل شركة الباحة تكلفة إيراداا بسبب توقف العملياا 2014ديسمبر  31املالية املن هية في  نة. وخالل السشركة الباحةتشير تكلفة اميراداا إلى املصاريف املرتبطة بشكل مباشر بإيراداا 

 (.25في صفحة ) الواردين، وكما هو مذكور في انقطاع األعمال راداااميالسنة املالية املذكورة في الشرح الخاص ب التشغيلية ملشاريع شركة الباحة خالل

، الباحة التي قامت بها شركةالغير جوهرية ريال سعودي، وقد نتج هذا الرصيد عن األنشطة التشغيلية 4.912.470م، بلغ رصيد تكلفة اميراداا 2015ديسمبر  31وخالل السنة املالية املن هية في 

 مصاريف تجارة الجملة والتجزئة في تكلفة شراء األثاث والحديد ت، بينما تمثل)وذلك بشراء املواد وتسليمها ملقاول شركة الباحة( مصاريف املقاوالا في تكلفة شراء مواد التشييد والبناء توتمثل

 على التوالي ٪86.4و ٪13.6صاريف تجارة الجملة والتجزئة )كنسبة من إجمالي تكلفة اميراداا( . مثلت مصاريف تجارة املقاوالا، وم)وذلك بالشراء وإعادة البيع واالستفادة من فرق السعر(

 .م2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في 

خالل  ريال سعودي 8,271,420 إلى م2015ديسمبر  31ي ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية ف4.912.470من  ٪68.4ريال سعوي أي بنسبة  3.358.950وقد ارتفعت تكلفة اميراداا بمقدار 

ريال سعودي خالل السنة املالية  3.757.389والتجزئة، والذي ارتفع بمقدار مصروف تجارة الجملة ، وقد كان سبب ارتفاع تكلفة اميراداا هو ارتفاع م2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 م، وقد كان ذلك نتيجة الرتفاع كمية املبيعاا من الحديد خالل السنة املالية املذكورة. 2016ديسمبر  31املن هية في 

 

 املصاريف العمومية وامدارية 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31للسنواا املالية املن هية في  القائمة التالية ت هر املصاريف العمومية وامدارية

 

 ( جدول: املصاريف العمومية وامدارية  7-4)

 بالريال السعودي
ديسمبر 31كما في  معدل نمو سنوي  زيادة/ )نقصان( 

م مراجعة2014 مركب ٪ م مراجعة2015  م مراجعة2016  م2015ديسمبر    م2016ديسمبر  

 ٪)50,7( ٪8,3 (٪77.5) 159.000 146.845 652.954 الرواتب واألجور 

 ٪)23,4( ٪77,1 (٪66.9) 22.105 12.483 37.716 تأميناا اجتماعية

 ٪)62,9( ٪401,4 (٪97.2) 10.530 2.100 76.381 تأمين طبي

 ٪)12,3( ٪71,4 (٪55.1) 20.052 11.697 26.055 اميجاراا

 ٪)21,6( ٪)39,9( ٪2.2 21.335 35.482 34.709 بريد وهاتف وكهرباء ومياه

 ٪)100,0( ٪)100,0( (٪94.7) - 1.000 18.720 محروقاا وصيانة سياراا

 ٪16,9 ٪41,7 (٪3.5) 63.750 45.000 46.615 أتعاب مهنية

 ٪)16,8( ال يذكر (٪100) 60.845 - 87.830 دعاية وإعالن

 ٪)100,0( ال يذكر (٪100) - - 801 صيانة وإصالح

 ٪)100,0( ٪)100,0( (٪5.5) - 18.696 19.793 رسوم ح ومية وتصديقاا

 ٪)100,0( ال يذكر (٪100) - - 50.310 مصاريف انتقاالا

 ٪)25,8( ٪)13,9( (٪36.1) 220.000 255.548 400.000 مصاريف متابعة تداول 

 ٪)100,0( ال يذكر (٪100.0) - - 384.000 مصاريف قضايا وتسوية منازعاا

 ٪)41,5( ٪)72,8( ٪25.9 3.110 11.426 9.074 أخرى متنوعة

 ٪)43,9( ٪7,5 (٪70.7) 580.727 540.277 1.844.958 امجمالي

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

م، ويعود سبب 2016ديسمبر  31وحتى نهاية السنة املالية املن هية في  م2014ديسمبر  31( من السنة املالية املن هية في ٪43.9ان فضت املصاريف العمومية وامدارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ )

، مما أدى إلى ان فاض املصاريف املتعلقة بهم، الشركة ذلك إلى ان هاء خدماا عدد من موظفي
ً
 31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  767.051من  وذلك بسبب إيقاف املشاريع كليا

 . ٪75.0ريال سعودي أو ما يشكل نسبة  575.416، أي أنها ان فضت بمقدار م2016ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  191.635م إلى 2014ديسمبر 

ريال سعودي  384.000وية منازعاا بمقدار ريال سعودي ومصاريف قضايا وتس 493.954إن االن فاض في إجمالي املصاريف العمومية وامدارية كان نتيجة الن فاض الرواتب واألجور بمقدار 

 .ريال سعودي 180.000ومصاريف متابعة تداول 

ريال  540.277 إلى م2014ديسمبر  31لسنة املالية املن هية في خالل اريال سعودي  1.844.958من  ٪70.7أي بنسبة ريال سعودي  1.304.681 ان فضت املصاريف العمومية وامدارية بمقدار 

ريال سعودي وان فاض مصاريف متابعة تداول  506.109ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى االن فاض في مصاريف الرواتب واألجور بمقدار  م.2015ديسمبر  31لسنة املالية املن هية في خالل ا سعودي

ريال  14.358ريال سعودي وان فاض اميجاراا بمقدار  74.281ين الطبي بمقدار ريال سعودي وان فاض التأم 25.233وان فاض التأميناا االجتماعية بمقدار  ريال سعودي 144.452بمقدار 

ديسمبر  31إلى االن فاض في عدد املوظفين خالل السنة املالية املن هية في وان فاض التأميناا االجتماعية وان فاض التأمين الطبي سعودي. يرجع سبب ان فاض مصاريف الرواتب واألجور 

م مقارنة بالسنة املالية 2015ديسمبر  31، ويعود سبب ان فاض مصاريف متابعة تداول إلى انعقاد عدد أقل من اجتماعاا الجمعية العامة خالل السنة املالية املن هية في م كما سبق ذكره2015

 ويعود سبب ان فاض اميجاراا إلى إقفال مشاريع شركة الباحة كما سبق ذكره. م.2014ديسمبر  31املن هية في 
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، ويعود سبب االرتفاع بشكل أساس ي إلى ارتفاع مصاريف ٪7.5ريال سعودي أي بنسبة  40.450بمقدار  املصاريف العمومية وامداريةم، ارتفعت 2016ديسمبر  31ل السنة املالية املن هية في وخال

. حيث يعود سبب ارتفاع ريال سعودي 60.845دي ومصاريف الدعاية وامعالن بمقدار ريال سعو  18.750ريال سعودي ومصاريف األتعاب املهنية بمقدار  12.155الرواتب واألجور بمقدار 

وارتفاع التأمين  واألجور رواتب الم، والذي كان تعيينه السبب األساس ي في ارتفاع مصاريف 2016 ديسمبر  31املالية املن هية في  سنةتعيين معقب سعودي خالل ال مصاريف الرواتب واألجور إلى

كمراجع  الدولية عضو كرو هورث-الع م والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون إلى تعيين شركة  مصاريف األتعاب املهنيةاالجتماعية. ويعود سبب ارتفاع فاع مصاريف التأميناا الطبي وارت

 سعودي الخاص بامعالن عن الجمعياا العامة بالصحف املحلية.ريال  60.845إلى دفع مبلغ  مصاريف الدعاية وامعالنم. ويعود سبب ارتفاع 2016خارجي لشركة الباحة لعام 

 

 إهالك ممتلكاا ومعداا لم تحقق إيراد خالل العامو  إهالك ممتلكاا ومعداا )الجزء امداري(

 ملم باملمتلكاا واملعداا املتعلقة بامدارة في مركزها الرئيس ي )الجزء امداري( واملمتلكاا واملعداا التي تحقق 2016وم 2015م و2014ديسمبر  31يتعلق بند امهالك للسنواا املالية املن هية في 

 تحقق إيراد في جميع مشاريع شركة الباحة.

الجمعية  مناملوافقة عليه  تمت الذيو  م2014ديسمبر  15 م امدارة بتاريخم. وبعد قرار مجل2014ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  2.101.244 مقدار  امهالك مصروف بلغ

إهالك،  مصاريف قيد يتمم، لم 2016وم 2015ديسمبر  31تم إيقاف إهالك جميع موجوداا شركة الباحة. لذلك فإنه خالل السنة املالية املن هية في  ،م2015مايو  06 غير العادية بتاريخ امةالع

مصاريف  إيقافو مدارة بإيقاف است دام األصول الثابتة ا قرار على  إضافة إلى إيقاف جميع األنشطة الجوهرية ملشاريع شركة الباحة بناءً  للموجودااوذلك بسبب عدم است دام املركز الرئيس ي 

 (.36هو مبين في صفحة )عداا، كما ملمتلكاا واملجميع املشاريع كما تمت امشارة إليه في قسم ا إيقافملركز الرئيس ي و ا أصول إهالك 

 

 الزكاة مصروف

ل نمو ة العامة للزكاة والدخل، ان فض مصروف الزكاة بمعديتم تقييد مصروف الزكاة بناًء على األرباح السنوية الصافية مع مراعاة األرباح الزكوية والحقوق الزكوية التي تستند إلى قواعد الهي 

تناقص رصيد الوعاء إلى  ان فاض مصروف الزكاةم، ويعود سبب 2016ديسمبر  31م وحتى نهاية السنة املالية املن هية في 2014ديسمبر  31( من السنة املالية املن هية في ٪90.5سنوي مركب بلغ )

 الزكوي بسبب وجود رصيد متراكم للخسائر املرحلة خالل السنواا املالية املذكورة. 

ريال سعودي خالل السنة املالية  1.729م إلى 2014ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  80.680من  %97.9ريال سعودي بنسبة  78.951ان فض مصروف الزكاة بمقدار 

م. ويعود سبب االن فاضاا 2016ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  727، ليصل إلى %58.0ريال سعودي بنسبة  1.002م، ومن ثم ان فض بمقدار 2015ديسمبر  31املن هية في 

ريال سعودي  185.462.590خسائر املتراكمة املذكورة إلى تناقص رصيد الوعاء الزكوي خالل السنواا املالية املذكورة بسبب رصيد الخسائر املتراكمة لشركة الباحة، حيث بلغ رصيد ال

امشارة إلى أن شركة الباحة قد قدمت امقرار الزكوي عن السنواا م على التوالي. تجدر 2016م و2015م و2014ديسمبر  31ريال سعودي كما في  185.366.829ريال سعودي و 185.395.176و

 م حتى تاريخ هذه النشرة.2016ولم يتم تقديم امقرار الزكوي عن عام  م.2015م وحتى عام 2011املالية منذ عام 

 

 ائمة املركز املاليق 
 لقائمة املركز املالي لشركة الباحة للسنواا املالية املن هية في 

ً
 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31يعرض الجدول التالي ملخصا

 

 ( جدول: ملخص قائمة املركز املالي7-5)

 بالريال السعودي
ديسمبر 31كما في   نقصان /زيادة  

م2014 مراجعة م2015 مراجعة  مراجعة م6201  م5201 ديسمبر   م6201 ديسمبر    

 ٪2,6 ٪4.9 17,967,837 17.505.438 16.680.562 املوجوداا املتداولة

 - - 80,954,355 80.954.355 80.954.355 املوجوداا غير املتداولة

 ٪0,5 ٪0.8 98,922,192 98.459.793 97.634.917 إجمالي املوجوداا

 ٪1,0 ٪0.8 94,881,430 93.962.656 93.205.194 املطلوباا املتداولة

 ٪)85,3( - 83,603 568.325 568.325 املطلوباا غير املتداولة

 ٪0,5 ٪0.8 94,965,033 94.530.981 93.773.519 إجمالي املطلوباا

 ٪0,7 ٪1.7 3,957,159 3.928.812 3.861.398 مجموع حقوق املساهمين 

 ٪0,5 ٪0.8 98,922,192 98.459.793 97.634.917 مجموع املطلوباا وحقوق املساهمين

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

م، وتشمل موجوداا شركة الباحة املتداولة النقد لدى البنوك، 2016ديسمبر  31م وحتى 2014ديسمبر  31في املتوسط من إجمالي املوجوداا خالل الفترة ما بين  ٪21.5املوجوداا املتداولة  مثلت

، ومدينو بيع ممتلكاا ومعداا، وم زون. وقد شكل مدينو بيع ممتلكاا ومعداا والذمم املدينة
ً
من إجمالي املوجوداا املتداولة  ٪92.3في املتوسط  والذمم املدينة، واملصاريف املدفوعة مقدما

 .م2016ديسمبر  31م وحتى 2014بر ديسم 31خالل الفترة ما بين 

م، وتشمل املوجوداا الغير متداولة 2016ديسمبر  31م وحتى 2014ديسمبر  31خالل الفترة ما بين  (من إجمالي موجوداا شركة الباحة)كنسبة  ٪78.5متوسط املوجوداا غير املتداولة  ومثل

في املتوسط من إجمالي املوجوداا الغير متداولة خالل  ٪66.2. وقد مثلت املمتلكاا واملعداا أرض الطائفعداا، واستثمار استثماراا طويلة األجل، ومشروعاا تحت التنفيذ، واملمتلكاا وامل

 م.2016ديسمبر  31م وحتى 2014ديسمبر  31الفترة ما بين 

م، ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى 2014ديسمبر  31م مقارنة بالسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية  824.876ارتفع إجمالي موجوداا شركة الباحة بقيمة 

وقد ارتفع إجمالي موجوداا شركة الباحة  .م2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في ريال سعودي  67.414الزيادة في النقد وما في ح مه إضافة إلى تحقيق شركة الباحة صافي ربح بلغ 

.2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  462.399بمقدار 
ً
 م مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل أساس ي إلى ارتفاع صافي الذمم املدينة واملصاريف املدفوعة مقدما

ديسمبر  31م وحتى 2014ديسمبر  31خالل الفترة ما بين  (من إجمالي املطلوباا)كنسبة  ٪99.6بلغ متوسطها  حيثاملطلوباا املتداولة،  علىإجمالي املطلوباا لشركة الباحة بشكل رئيس ي  يشتمل

ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى  757.462، ارتفع إجمالي املطلوباا بقيمة م2014ديسمبر  31مقارنة بالسنة املالية املن هية في  م2015ديسمبر  31م. خالل السنة املالية املن هية في 2016

م، ارتفع إجمالي املطلوباا 2016ديسمبر  31وكما في ريال سعودي.  498.271قابل ذلك االرتفاع ان فاض في م صص الزكاة بمقدار  ، وقدريال سعودي1.322.546ارتفاع الذمم الدائنة بمقدار 

ريال  44.903بمقدار  ومصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى ريال سعودي  1.378.469بمقدار رصيد الذمم الدائنة  كل أساس ي إلى ارتفاعريال سعودي، ويعود سبب ذلك بش 434.052بمقدار 

 سعودي.

 76.457.218، وم2014ديسمبر  31ريال سعوي كما في 76.524.632وت هر قائمة املركز املالي لشركة الباحة رأس مال عامل سالب )أي أن املوجوداا املتداولة أقل من املطلوباا املتداولة( بقيمة 

 م على التوالي. 2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  76.913.593م و2015ديسمبر  31ريال سعودي كما في 
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 املوجوداا املتداولة

 :م2016و م2015وم 2014ديسمبر  31ت هر القائمة التالية املوجوداا املتداولة للسنواا املالية املن هية في 

 

 ( جدول: قائمة املوجوداا املتداولة7-6)

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015 ديسمبر  مراجعة م2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 ٪)59,7( ٪89.2 699,262 1.733.243 916.234 نقد لدى البنوك

 ٪17,7 ٪0.45 8,354,362 7.097.865 7.065.865 ذمم مدينة بالصافي

 
ً
 ٪1794 (٪64.4) 253,250 13.367 37.500 مصاريف مدفوعة مقدما

 - - 8,542,906 8.542.906 8.542.906 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا )بالصافي(

 - - 118,057 118.057 118.057 املخزون بالصافي 

 ٪2,6 ٪4.9 17,967,837 17.505.438 16.680.562 إجمالي املوجوداا املتداولة 

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

بعد تعيين مجلم إدارة شركة الباحة الجديد، تمت املوافقة على تحويل جميع أرصدة شركة . البنك األهلي التجاري لدى أرصدة شركة الباحة لدى بنك الرياض و من النقد لدى البنوك  يت ون 

ارتفع رصيد النقد لدى البنوك  م،2015ديسمبر  31. خالل السنة املالية املن هية في من خالل حساب بنكي واحد في بنك الرياض، وذلك محكام الرقابة على الصرفالباحة في البنوك إلى حساٍب واحٍد 

ريال سعودي، وعن ارتفاع 67.414 الذي بلغالسنة املالية املذكورة  ، والذي نتج بشكل رئيس ي عن صافي ربحم2014ديسمبر  31وذلك باملقارنة مع السنة املن هية في  ريال سعودي 817.009بمقدار 

ريال سعودي، وقد كان ذلك  1.033.981م، ان فض رصيد النقد لدى البنوك بمقدار 2015ديسمبر  31بـ م مقارنة 2016ديسمبر  31وكما في  .سعودي ريال 1.322.546 بمقدار  رصيد الذمم الدائنة

 بمقدار  484.722ستحقاا موظف سابق من م صص مكافأة نهاية الخدمة بمقدار سداد ميعود بشكل أساس ي إلى 
ً
 ريال سعودي.239.883ريال سعودي وارتفاع رصيد املصاريف املدفوعة مقدما

 .ريال سعودي 1.256.497 بمقدار  ارتفاع الذمم املدينةكما قابل ذلك 

 ان فضت 
ً
 املصاريف املدفوعة ن فاضاالن فاض إلى ا يعود سببم، و 2015ديسمبر  31ريال سعودي في  13.367م إلى 2014ديسمبر  31ريال سعودي في  37.500من املصاريف املدفوعة مقدما

 ميجار املقر الرئيس ي لشركة الباحة و 
ً
 ملمقدما

ً
املالية  لسنةاراجع حساباا شركة الباحة )وهو شركة رودل التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون( خالل املصاريف املدفوعة مقدما

 بمقدار 2015ديسمبر  31بـ م مقارنة 2016ديسمبر  31وكما في  املذكورة.
ً
 لى دفع مبالغ مقدمةريال سعودي، ويعود سبب االرتفاع بشكل أساس ي إ 239.883م، ارتفعت املصاريف املدفوعة مقدما

 تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة. بعمليةومتابعة ح م التنفيذ الخاص  ملستشاري شركة الباحة املرتبطين بصفقة االستحواذ موضع هذه النشرة،

أنه لم يتم تنفيذ  تجدر امشارة إلى ،حة األهلية للعلوم إلى شركة الساطعة الحديثةحصة شركة الباحة في كلية البا بيع كاملتشير )"مدينو بيع ممتلكاا ومعداا"( إلى الذمم املدينة التي نتجت عن 

من إجمالي املوجوداا )كنسبة  ٪49.2من نشرة امصدار هذه، وتمثل مدينو بيع ممتلكاا ومعداا  (20عملية تبادل األصول بين شركة الباحة وشركة الساطعة الحديثة كما هو مبين في الصفحة )

 .املذكورة . لم يشهد البند ارتفاع أو ان فاض خالل السنواا املاليةم2016و م2015م و2014 ديسمبر  31كما في في املتوسط  (املتداولة

وقد تم ت وين م صص م زون  م، ويت ون صافي املخزون املذكور من املواد الخام وقطع الغيار واملنتجاا تامة الصنع،2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  118.057بلغت صافي قيمة املخزون 

م 2015م و2014ديسمبر  31ريال سعودي. ولم يشهد املخزون واملخصص أّي ارتفاع أو ان فاض خالل السنواا املالية املن هية في  1.228.272راكد للمواد الخام والسلع تامة الصنع بقيمة 

 م.2016و

 

 صافي الذمم املدينة

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31املدينة للسنواا املالية املن هية في ت هر القائمة التالية مجموع الذمم 

 

 ( جدول: مجموع الذمم املدينة7-7)

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016 ديسمبر  م2015 ديسمبر  مراجعة م2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 ٪139,3 ٪3.8 2,098,352 876.856 844.855 عمالء

 ال يذكر - 35,000 - - ذمم موظفين

 - - 7,294,836 7.294.836 7.294.836 مدينون متنوعون 

 - - 34,576 34.576 34.576 موردين أرصدة مدينة 

 - - (1.108.402) (1.108.403) (1.108.402) ي صم: م صص ديون مش وك في تحصيلها

 ٪17,7 ٪0.45 8.354.362 7.097.865 7.065.865 صافي الذمم املدينة

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

إيراد من الباحة ، وذلك بسبب استحقاق مركز إدارة شركة م2014ديسمبر  31مقارنة بـ  م2015ديسمبر  31ريال سعودي في  32.001رصيد الذمم املدينة التجارية )"عمالء"( بزيادة قدرها  رتفعا

 1.256.497م، ارتفع رصيد الذمم املدينة بمقدار 2015ديسمبر  31بـ م مقارنة 2016ديسمبر  31وكما في  ، والتي تتمثل في تجارة األثاث والحديد وتجارة املقاوالا.الغير جوهرية أنشطته الهادفة للربح

م حديد من الشركة، ولم يتم تحصيل املبلغ بالكامل حتى تاريخ هذه النشرة. ومن املتوقع تحصيل املبلغ 2016ريال سعودي، وكان ذلك بسبب شراء أحد مقاولي شركة الباحة خالل الربع الرابع من 

 م.2017خالل الربع األول من عام 

الية املن هية وقد تم منح تلك العهد خالل السنة امل ،الباحة لشركةونثرياا لشراء مستلزماا تين ماليتين منحت للمدير املالي لشركة الباحة ومعقب الشركة مثلت الذمم املدينة من املوظفين عهد

 ريال سعودي. 35.000م بمقدار 2016ديسمبر  31في 

يث يتعلق رصيد حوشركة بوبا للتأمين وشركة الباحة املتحدة للتسويق، الحديثة رصدة مدينة لصالح شركة الباحة من مدينين غير تجاريين مثل شركة الساطعة مثل رصيد املدينون املتنوعون أ

بمصروف  شركة بوبا للتأمينيتعلق رصيد و  (،20ة رقم )ريال سعودي والتي تمثل جزء من صفقة تبادل األصول املشار إل ها في صفح 7.000.000الحديثة بدفعة مقدمة بمقدار  شركة الساطعة

 للتأمين الطبي ملوظفي شركة الباحة،
ً
مقابل  للتسويق شركة الباحة املتحدةبتعامل بين مشروع الدواجن اململوك لشركة الباحة وبين  شركة الباحة املتحدة للتسويقيتعلق رصيد و  مدفوع مقدما

 ر. ولم يتم تسوية أي من األرصدة املذكورة حتى تاريخ هذه النشرة.خدماا تسويقية قدم ها للمشروع املذكو 

استقر رصيد الذمم  .م2016ديسمبر  31كما في  ٪87.3، وم2015ديسمبر  31كما في  ٪102.8م و2014ديسمبر  31كما في  ٪103.2وقد مثل رصيد املدينون املتنوعون كنسبة من صافي الذمم املدينة 

ريال سعودي  7.000.000تم وضع م صص بقيمة  ،، وخالل السنواا املالية املذكورةم2016و م2015م و2014ديسمبر  31ريال كما في  7.294.836املدينة متنوعة )"مدينون متنوعون"( عند 

 (.20)رقم على صفحة  االطالعن املعلوماا عن صفقة شركة الباحة مع شركة الساطعة، الرجاء للمزيد مو ن ير املدينين املتنوعين وذلك ملقابلة كامل رصيد شركة الساطعة املدين. 

 كماريال سعودي  34.576استقر رصيد الذمم املدينة للموردين عند 
ً
 م.2016م و2015م و2014ديسمبر  31كان عليه بتاريخ  تقريبا
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م 2015م و2014ديسمبر  31ريال سعودي، واستقر الرصيد عند نفم املستوى خالل السنواا املالية املن هية في 1.108.403وضعت شركة الباحة م صص عام للديون املش وك في تحصيلها بلغ 

 م.2016و
 

 
ً
 واألرصدة املدينة األخرى املصاريف املدفوعة مقدما

  ن فضتا
ً
م، ويعود سبب االن فاض إلى املبالغ 2015ديسمبر  31ريال سعودي في  13.367م إلى 2014ديسمبر  31ريال سعودي في  37.500 مناملدينة األخرى  واألرصدةاملصاريف املدفوعة مقدما

 .م2015ديسمبر  31املن هية في املالية  نةاملدفوعة إلى املوردين والبضاعة املستلمة منهم خالل الس

  رتفعتاوقد 
ً
ريال سعودي  253.250م إلى 2015 ديسمبر  31ريال سعودي كما في  13.367من  ٪1794سعودي أي بنسبة  ريال 239.883 بمقدار واألرصدة املدينة األخرى  املصاريف املدفوعة مقدما

 ،تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة عمليةبتابعة ح م التنفيذ الخاص الباحة وذلك ململحامي شركة  ، وقد كان ذلك بشكل أساس ي يعود إلى دفع مبالغ مقدمةم2016 ديسمبر  31كما في 

 .النشرةبامضافة إلى دفع مبالغ مقدمة ملستشاري شركة الباحة املرتبطين بصفقة االستحواذ موضع هذه 
 

 الذمم املدينة من بيع ممتلكاا ومعداا

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31في ت هر القائمة التالية الذمم املدينة من بيع ممتلكاا ومعداا للسنواا املالية املن هية 
 

 ( جدول: الذمم املدينة من بيع ممتلكاا ومعداا7-8)

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في   

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 - - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 إجمالي املديونية

      ي صم:

 - - (7.914.187) (7.914.187) (7.914.187) أرباح بيع أصول ثابتة )م جلة(

 - - 17.085.813 17.085.813 17.085.813 املديونية بعد خصم ربح البيع 

 - - (8.542.907) (8.542.907) (8.542.907) ي صم: املخصص امل ون 

 - - 8.542.906 8.542.906 8.542.906 امجمالي

 

ن عملية تبادل م  صص الخسائر معلى كلية الباحة األهلية للعلوم، وذلك بعد خصم ربح البيع و لشركة الباحة تمثل )" الذمم املدينة من بيع ممتلكاا ومعداا"( صافي قيمة األقساط املستحقة 

شركة الباحة على تلك األرض إنشاءاا، وبعد ان هاء امنشاءاا على تلك األرض، باعت شركة  م أرض وأقامت2001. استأجرا شركة الباحة من وزارة املالية خالل عام األصول "املخصص امل ون"

ريال سعودي  35.000.000( وذلك مقابل ٪100.0ة الباحة امنشاءاا ومعداا داخل تلك امنشاءاا على الشركة السعودية للمشروعاا التعليمية )التي تملك كلية الباحة األهلية للعلوم بنسب

لغ لعلوم لشركة الباحة مبمن كلية الباحة األهلية للعلوم. حيث اتفقت شركة الباحة مع الشركة السعودية للمشروعاا التعليمية على أن تدفع كلية الباحة األهلية ل ٪37.0قدرها وحصة 

 )التي تم استالمها في تاريخ  10.000.000ريال سعودي عن طريق سداد مبلغ  35.000.000
ً
ريال سعودي على خمسة عشر  25.000.000الصفقة( وأن تدفع باقي املبلغ البالغ ريال سعودي نقدا

. في تاريخ 
ً
 سنويا

ً
على شركة الساطعة الحديثة، بامضافة إلى كامل املبلغ املستحق  ٪37.0م، باعت شركة الباحة كامل حص ها في كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسب ها 2011فبراير  06قسطا

 (. 20ريال سعودي، وذلك ضمن عملية تبادل األصول التي تم ذكر تفاصيلها في صفحة ) 25.000.000ية الباحة األهلية للعلوم البالغ على كل

 31ن هية في اض خالل السنواا املالية املتفاع أو ان فوقد تم تصنيف رصيد الدين املستحق على كلية الباحة األهلية للعلوم تحت بند الذمم املدينة من بيع ممتلكاا ومعداا. ولم يشهد البند ار 

 م.2016م و2015م و2014ديسمبر 

م ت وين ضمن عملية تبادل األصول، وتالحديثة اطعة تجدر امشارة إلى أن جميع املمتلكاا واملعداا املذكورة قد تم بيعها من قبل شركة الباحة بما تتضمنه من أصول والتزاماا على شركة الس

ريال سعودي مبلغ متوقع  8.542.906وقد مثل الرصيد البالغ  سعودي للذمم املدينة من بيع أصول ثابتة )كلية الباحة األهلية للعلوم(. ريال 8.542.907بقيمة ون" "املخصص امل م صص 

 .تحصيله بعد تاريخ هذه النشرة
 

 صافي املخزون

 م:2016م و2015م و2014ديسمبر  31ت هر القائمة التالية صافي املخزون للسنواا املالية املن هية في 

( جدول: صافي املخزون7-9)  

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 - - 1.198.194 1.198.194 1.198.194 مواد خام 

 - - 147.748 147.748 147.748 قطع غيار

 - - 387 387 387 إنتا  تام

 - - (1.228.272) (1.228.272) (1.228.272) ي صم: م صص م زون راكد 

 - - 118.057 118.057 118.057 صافي املخزون

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

ريال سعودي. ولم يشهد  1.228.272م زون راكد للمواد الخام والسلع تامة الصنع بقيمة يت ون رصيد املخزون من املواد الخام وقطع الغيار واملنتجاا تامة الصنع، وقد تم ت وين م صص 

 م.2016م و2015م و2014 ديسمبر  31املخزون واملخصص ارتفاع أو ان فاض خالل السنواا املالية املن هية في 

 

 أرض الطائفاستثمار 

م( 2010يوليو  31ه )املوافق 1431شعبان  19وذلك في تاريخ  1/1/159/133قامت شركة الباحة بشراء نصف م طط س ني الواقع في م طط املرو  بمدينة الطائف حي الواصلية بصك رقم 

ريال سعودي الستثمار  12.000.000م صص قيمته بت وين شركة الباحة قامت وقد  م.2010يوليو 12في تاريخ بقيمة إجمالية قدرها تسعة ماليين ريال سعودي وقامت شركة الباحة بسداد املبلغ 

 بأن هذا املبلغ هو من  ،الطائف( أرض)
ً
ديسمبر  31ارتفاع أو ان فاض خالل السنواا املالية املن هية في أي صول، ولم يشهد االستثمار واملخصص األ تبادل عملية ضمن م صص خسائر علما

  (.49أصول صفحة ). ملزيد من املعلوماا حول م صص خسائر تبادل أصول، الرجاء االطالع على قسم خسائر تبادل م2016م و2015م و2014
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 املوجوداا غير املتداولة 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31القائمة التالية ت هر املوجوداا غير املتداولة للسنواا املالية املن هية في 

 

املوجوداا غير املتداولة( جدول: 7-10)  

 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في  

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014 بالريال السعودي

 - - 17.136.823 17.136.823 17.136.823 مجموع االستثماراا طويلة األجل

 - - 9.000.000 9.000.000 9.000.000 أرض الطائفاستثمار 

 - - 53.581.485 53.581.485 53.581.485 واملعداا صافي املمتلكاا

 - - 1.236.047 1.236.047 1.236.047 مشروعاا تحت التنفيذ

 - - 80.954.355 80.954.355 80.954.355 امجمالي

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

 م.2016م، و2015م، و2014ديسمبر  31تغيير في املوجوداا غير املتداولة خالل السنواا املالية املن هية في وكما هو مبين في الجدول أعاله، فإنه لم ي ن هنالك أي 

 

 مجموع االستثماراا طويلة األجل 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31ت هر القائمة التالية مجموع االستثماراا طويلة األجل للسنواا املالية املن هية في 

 

مجموع االستثماراا طويلة األجل( جدول: 7-11)  

 بالريال السعودي
مل ية شركة الباحة 

 في االستثمار

 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 - - 17.136.823 17.136.823 17.136.823 ٪37 كلية الباحة األهلية للعلوم 

 - - 17.136.823 17.136.823 17.136.823  االستثماراا طويلة األجلمجموع 

 ملصدر: القوائم املالية املراجعةا

 

ريال سعودي ضمن بند إيراداا سنواا سابقة في  3.249.082م والبالغة 2012ديسمبر  31تم إثباا حصة شركة الباحة في نتائج أعمال كلية الباحة األهلية للعلوم عن السنة املالية املن هية في 

مليون ريال سعودي الستثماراا   17.136.823م، وتم وضع م صص قيمته 2012هلية للعلوم عن عام قائمة التغيراا في حقوق املساهمين، وهي تمثل نصيب شركة الباحة من أرباح كلية الباحة األ 

الباحة م، لم تسجل شركة الباحة في السجالا املحاسبية حص ها في إيراداا كلية 2016م و2015م و2014ديسمبر  31وخالل السنواا املالية املن هية في كلية الباحة األهلية للعلوم(، )طويلة األجل 

 رصيد االستثمار م، ولم يشهد 2013ام عملية البيع في عام األهلية للعلوم، وذلك بسبب بيع تلك كلية الباحة األهلية للعلوم بما ف ها من أصول والتزاماا على شركة الساطعة وصدور ح م نها ي بإتم

شركة فقد قامت  ،كلية الباحة األهلية للعلوموبسبب عدم إمكانية تحصيل تلك اميراداا من  .م2016م و2015و م2014ديسمبر  31ارتفاع أو ان فاض ملحوظ خالل السنواا املالية املن هية في 

دل سائر تباخء االطالع على قسم م صص ملقابلة قيمة االستثمار وكامل اميراداا امل جلة واالعتراف بها ك سارة، ملزيد من املعلوماا حول م صص خسائر تبادل أصول، الرجابت وين الباحة 

 .(50و ) (49صفحة )أصول 

 

 املمتلكاا واملعداا

 :م2016و م2015م و2014 ديسمبر  31ت هر القائمة التالية املمتلكاا واملعداا للسنواا املالية املن هية في 

 

( جدول: املمتلكاا واملعداا7-12)  

 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في  

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014 بالريال السعودي

 - - 39.323.988 39.323.988 39.323.988 األراض ي 

 - - 10.291.639 10.291.639 10.291.639 مباني وإنشاءاا

 - - 3.869.369 3.869.369 3.869.369 آالا ومعداا  

 - - 15.969 15.969 15.969 سياراا

 - - 22.431 22.431 22.431 أجهزة ومعداا م تبية 

 - - 58.085 58.085 58.085 أثاث ومفروشاا

 - - 4 4 4 عدد وأدواا

 - - 53.581.485 53.581.485 53.581.485 امجمالي

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

 م.2016ديسمبر  31من مجموع قيمة املمتلكاا واملعداا اململوكة من قبل الشركة كما في  ٪73.4شكلت قيمة األراض ي 

م 2014ديسمبر  31خالل السنواا املالية املن هية في  ارتفاع أو ان فاضأي تشهد املمتلكاا واملعداا ، لم م بناًء على قرار مجلم امدارة2014ديسمبر  15تلك األصول في تاريخ  إهالكإيقاف وبسبب 

 م.2016م و2015و

أي أصول مقررة ثابتة، بما في ذلك الباحة عالوة على ذلك، لم ي ن لدى شركة  .م2016ديسمبر  31 في عل ها عن طريق التأجير التمويلي كماأي أصول ثابتة تم الحصول الباحة ليم لدى شركة 

 هذهم. كما أنه ليم هنالك أي أصول ثابتة مهمة مزمع شرا ها أو است جارها من قبل الشركة ب الف األصول املترتبة على صفقة االستحواذ موضع 2016ديسمبر  31 في األصول امل جرة كما

 النشرة.  
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 امهالك 

 أصولها الثابتة على أساس القسط الثابت، حسب املعدالا السنوية التالية:  إهالكفي شركة الباحة، يتم احتساب مصروف  امهالكوفقا لسياسة 

 

 

 

 
 
 
 

 املصدر: القوائم املالية املراجعة
 

 مشروعاا تحت التنفيذ 

 في رغبة إدارة شركة  مشروعاا تحت التنفيذ مبنى مملوك لشركة الباحة مقام عليه مشروع تليفريك الباحةتمثل 
ً
حيث أن النجاح الذي حققه مشروع تلفريك أثرب في السنواا األولى له كان سببا

 بأن الباحة بالتوسع في هذا النشاط وذلك بافتتاح مشروع تلفريك الباحة.
ً
يقع على أرض مملوكة ألمارة منطقة الباحة. وتم است دام األرض من قبل الباحة  ك الباحةمبنى مشروع تلفري علما

ولم يتم است مال إنشاء هذا املبنى حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن الشركة قد قامت  عن طريق حق االنتفاع باألرض فقط بدون مقابل يتم دفعه ألمارة منطقة الباحة. هذا املشروع عل هامقامة 

 م.11/10/2011رة املنعقد بتاريخ ريال خالل اجتماع مجلم امدا 1.236.047املوافقة على ت وين م صص مشروعاا تحت التنفيذ )تلفريك الباحة( بمبلغ ب

 

 املطلوباا املتداولة 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31ت هر القائمة التالية املطلوباا املتداولة للسنواا املالية املن هية في 

 

( جدول: املطلوباا املتداولة7-13)  

 بالريال السعودي
ديسمبر 31كما في   زيادة/ نقصان 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 ٪31,9 ٪44.1 5,700,533 4.322.064 2.999.518 ذمم دائنة

 ٪2,0 (٪2.8) 2,333,966 2.289.063 2.355.876 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 (٪0.05) - 10,886,424 10.891.749 10.891.749 أسهم مزاد )تحت التسوية(

 - - 74,635,488 74.635.488 74.635.488 م صصاا

 ٪)27,4( (٪21.5) 1,325,019 1.824.292 2.322.563 م صص الزكاة

 ٪1,0 ٪0.8 94,881,430 93.962.656 93.205.194 امجمالي

 القوائم املالية املراجعةاملصدر: 

 

م، ولم تقم شركة الباحة بامبالغ عن أي 2016م و2015م و2014ديسمبر  31لم يشهد بند املطلوباا املتداولة بشكلٍ عام ارتفاع أو ان فاض ملحوظ في الرصيد خالل السنواا املالية املن هية في 

 املذكورة.اختالف جوهري في إجمالي املطلوباا املتداولة خالل الفترة 

ريال سعودي يمثل مبالغ مستحقة على شركة  1.554.958م، فإنه يوجد مبلغ 2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  5.700.533تجدر امشارة إلى أنه من ضمن مبلغ الذمم الدائنة والذي يبلغ 

 منه لشركة الباحة في فترة تجميد حساباتها خالل األعوام السابقة  محمد صالح الحمادي )عضو مجلم إدارة في شركة الباحة( /الباحة تم سدادها من قبل السيد
ً
نيابة عن الشركة، وذلك دعما

اريخ هذه تى ت)أو عضو مجلم امدارة( ح للموظفين كمبالغ مستحقة للشريكالدائنة الذمم بند تلك املبالغ في تسجيل ، وتم بناًء على تعليماا الهي ة العامة للزكاة والدخل م سسة النقدمن قبل 

على جدول  طالعاال للمزيد من التفاصيل حول املبالغ املستحقة للشريك الرجاء . ال يعتبر تعامل مع طرف ذو عالقة بصفقة االستحواذ موضع هذه النشرةالتعامل هذا امشارة إلى أن تجدر . النشرة

 (.48صفحة رقم ) 7-15

 31ريال سعودي كما في 1.378.469، ومن ثم ارتفعت بمقدار ريال سعودي1.322.546، ارتفعت الذمم الدائنة بمقدار م2014ديسمبر  31مقارنة بـ  م2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في 

 ق بأنشطة الشركة الغير جوهرية.بشكل رئيس ي إلى زيادة الذمم الدائنة للموردين بسبب شراء مواد بناء وحديد من موردين تتعل تفاعاا املذكورة. ويعزى سبب االر م2016ديسمبر 

 م.2016م و2015م و2014ديسمبر  31لم يشهد بند مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى ارتفاع أو ان فاض ملحوظ خالل السنواا املالية املن هية في 

 م.2016م و2015م و2014ديسمبر  31خالل السنواا املالية املن هية في ملحوظ لم تشهد أسهم املزاد واملخصصاا أّي ارتفاع أو ان فاض 

. م2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  499.273، ومن ثم ان فض بمقدار م2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  498.271ان فض م صص الزكاة الشرعية بمقدار 

. يجب امشارة إلى أن شركة الباحة قدمت امقرار الزكوي عن السنواا املالية املستحق عل ها ة الباحة ملصروف الزكاةاملذكورة إلى سداد شركاملالية  سنوااويعود سبب تناقص الرصيد خالل ال

 م حتى تاريخ هذه النشرة.2016ديسمبر  31ولم يتم تقديم امقرار خالل السنة املالية املن هية في  م.2015م وحتى عام 2011منذ عام 

 

 مكافأة نهاية الخدمةم صص 

 
ً
الخدمة  على رواتبهم األخيرة املسحوبة. لم يتم تقييد استحقاقاا نهاية تم تقييد التكاليف املنت مة املتعلقة بم صص مكافأة نهاية الخدمة على أساس عدد سنواا خدمة املوظفين، وذلك اعتمادا

 م.2016 ديسمبر  31املكافأة حتى تاريخ  الستحقاق الالزمة الفترة جميع املوظفين جدد ولم يتموا أن بسببم 2016 ديسمبر  31 في املن هية املالية السنةفي 

سعيد الغامدي )املدير العام  /ريال سعودي رصيد مكافأة نهاية خدمة السيد 568.325م، مثل مع م رصيد م صص مكافأة نهاية الخدمة البالغ 2015ديسمبر  31 وحتى م2014ديسمبر  31في  كما

م 2014ديسمبر  31أو ان فاض خالل السنواا املالية املن هية في  الخدمة ارتفاعم صص مكافأة نهاية  رصيديشهد  ولمم. 2014إبريل  1خدماته في تاريخ  ان هتالسابق لشركة الباحة( الذي 

م(، تم تسوية رصيد 2016 سبتمبر  5هـ )املوافق 1437 ةالحج ذو  4 تاريخ فيسعيد الغامدي بسبب رفعه قضية ضد شركة الباحة. و /عدم تسوية رصيد املخصص للسيد إلى يعود وذلك ،م2015و

الخدمة  مكافأة نهاية م صصالقضية لصالحه. مما أدى إلى ان فاض رصيد املخصص، وذلك بعد سداد كامل مستحقاته. بعد التسوية املذكورة، بلغ رصيد  ان هاءالسيد/ سعيد الغامدي بعد 

 .م2016 ديسمبر  31اع أو ان فاض حتى تاريخ ريال سعودي، ولم يشهد رصيد املخصص ارتف 83.603

 

 م صص املطالباا

عن باقي  املاليةم، ن را للقضية املرفوعة عل ها من شركة الخبير 2013ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  3.000.000شركة الباحة بزيادة م صص املطالباا بمبلغ  قامت

 اسة مالية لخطة زيادة رأس املال.قيمة عقد مبرم مع شركة الباحة معداد در 

 

 

 ٪5 - ٪3 مباني وإنشاءاا

 ٪10 - ٪5 آالا ومعداا

 ٪25 سياراا

 ٪15 أجهزة ومعداا م تبية

 ٪10 أثاث ومفروشاا

 ٪15 عدد وأدواا
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 م صص خسائر من عملية تبادل األصول 

ا للح م النها ي الصادر عن ديوان امل الم بجدة بتاريخ  عن عمليةوضعت شركة الباحة م صص للخسائر املترتبة 
ً
هـ )املوافق 1434جمادى الثاني  24تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة وفق

ريال سعودي بقيمة  68.699.441ر بلغ مصروف الخسائ د(. وق49صول، كما هو مبين في صفحة )األ تبادل عملية م(. كما تمت امشارة إليه في قسم ن رة على م صص خسائر 2013مايو  24

 م.2013ديسمبر  31ية املن هية في املخصص، كما قد تم تحميل هذا املصروف ضمن قائمة دخل السنة املال

 

 ذمم دائنة 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31ت هر القائمة التالية الذمم الدائنة للسنواا املالية املن هية في 

 

( جدول: الذمم الدائنة7-14)  

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 ٪59,4 ٪104.4 3,604,019 2.260.550 1.105.690 الذمم الدائنة للموردين

 ٪0,0 ٪20.7 487,047 487.047 403.627 دائنون متنوعون 

 ٪0,0 - 8,343 8.343 8.343 أرصدة دائنة –عمالء 

 ٪2,2 ٪5.7 1,601,124 1.566.124 1.481.858 ذمم دائنة للموظفين

 ٪31,9 ٪44.1 5,700,533 4.322.064 2.999.518 امجمالي

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

ريال سعودي، ويرجع سبب ارتفاع  1.322.546بمقدار للموردين ، ارتفع رصيد الذمم الدائنة م2014ديسمبر  31مقارنة بالسنة املالية املن هية في  م2015ديسمبر  31السنة املالية املن هية في خالل 

السنة املالية خالل و  رة املقاوالا وتجارة بيع الجملة والتجزئة.الذمم الدائنة للموردين إلى شراء مواد بناء من أحد املوردين على الحساب، والتي تتعلق بأنشطة الشركة الغير جوهرية املتمثلة في تجا

ألحد مورديها  ريال سعودي، ويعود سبب ذلك إلى أن شركة الباحة لم تقم بتسديد املبالغ املستحقة عل ها 1.343.469 بمقدار للموردين م، ارتفع رصيد الذمم الدائنة 2016ديسمبر  31املن هية في 

 م.2016ديسمبر  31تاريخ  الرئيسيين للحديد حتى

ريال سعودي، ويرجع سبب االرتفاع إلى عدم استالم مقاول باطن قيمة  83.420بمقدار  م، ارتفع رصيد الذمم الدائنة املتنوعة )"دائنون متنوعون"(2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في 

 .م2016ديسمبر  31املالية املن هية في  ةخالل السن ارتفاع أو ان فاضأي ائنة املتنوعة م. لم يشهد بند الذمم الد2015ديسمبر  31أعماله حتى تاريخ 

ريال سعودي  1,601,124، ومن ثم ارتفعت إلى م2015ديسمبر  31ريال سعودي كما في 1.566.124م إلى 2014ديسمبر  31ريال سعودي كما في  1.481.858ارتفع رصيد الذمم الدائنة للموظفين من  

بمقدار  )وهو أحد أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة( مصاريفالسيد/ محمد صالح الحمادي  تسديد. ويرجع سبب االرتفاع خالل السنواا املالية املذكورة إلى م2016ديسمبر  31كما في 

 بالنيابة عن شركة الباحة. ريال سعودي  1.554.958

 1.554.958بمبلغ وقدره  للموظفين دائنةذمم  يم، والتي ت هر في بند2016 ديسمبر  31م بدفعها السيد/ محمد صالح الحمادي نيابة عن شركة الباحة، كما في يبين الجدول التالي املصاريف التي قاو 

 :ريال 103.575ريال وبند مصاريف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى بمبلغ وقدره 

 

دفوع من قبل السيد/ محمد صالح الحمادي( جدول: تفاصيل مبلغ الذمم الدائنة امل7-15)  

 املبلغ )بالريال السعودي( البند

 400.000 سداد رسوم سوق املال السعودية تداول 

 384.000 اتعاب محاماة شركة الباحة  احمد عثمان الحقيل

ادواردو الرون(تصفية مستحقاا ثالثة موظفين سابقين في شركة الباحة )انجليتو سوليتا وروي تبايوك يوك و   210.088 

 184.518 رواتب موظفين شركة الباحة 

 134.700 اعالن انعقاد الجمعياا العامة بجريدة البالم وام القرى 

 82.157 سداد فواتير كهرباء مصنع الجلد واالدارة والتلفريك بشركة الباحة

 73.480 تذاكر طيران من الرياض للباحة والعودة اعضاء مجلم ادارة الشركة

م2014م ، 2013سداد مستحقاا م تب التويجري محاسبون عن   72.000 

 56.801 سداد التأميناا االجتماعية لشركة الباحة

 27.473 التامين الطبي للموظفين 

 10.000 تجديد الغرفة التجارية

 8.300 تجديد اقاماا العمال

لهسداد رسوم تجديد السجل التجاري واجراء بعض التغييراا   6.400 

 5.916 سداد فواتير هواتف شركة الباحة والفاكم

 2.000 عهدة تم تسليمها عبد الوهاب الشاعر

 400 حجز فندق بالرياض يومان للمحاسب على 

 200 ايداع مبلغ نقدي بحساباا الشركة ببنك الرياض لتنشيط الحساباا

ةامالغرفة التجارية حضور جمعية ع تصديق خطاباا تفويض من  100 

 1.658.533 إجمالي

 املصدر إدارة شركة الباحة
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 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31يبين الجدول التالي املصاريف املستحقة على شركة الباحة واألرصدة الدائنة األخرى للسنواا املالية املن هية في 

 

واألرصدة الدائنة األخرى  ( جدول: املصاريف املستحقة7-16)  

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

517,900 855.614 922.427 مصاريف مستحقة   (7.2٪)  2,5٪  

449,433,1 1.433.449 1.433.449 أرصدة دائنة أخرى   - - 

966,333,2 2.289.063 2.355.876 امجمالي  (2.8٪)  0,2٪  

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

 .عامةجمعياا  ادانعقمتابعة تداول ومصاريف  تشير املصاريف املستحقة إلى مصاريف مستحقة ملوردين ومقاولين لشركة الباحة وإلى املصاريف املستحقة من إيجار مصنع الجلد وإلى مصاريف

ريال سعودي  66.813، ان فض رصيد املصاريف املستحقة الحساباا الدائنة األخرى بمقدار م2014ديسمبر  31السنة املالية املن هية في مقارنة ب م2015ديسمبر  31املالية املن هية في خالل السنة 

املصاريف املستحقة واألرصدة م، ارتفع رصيد 2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في وخالل . بسبب سداد إيجار مصنع الجلد وإيجار املقر الرئيس ي لإلدارة عن السنة املالية والسنة السابقة لها

تشهد  م. ولم2017م، والتي تم سدادها خالل يناير من عام 2016ريال سعودي، ويعود سبب االرتفاع املذكور إلى استحقاق رواتب العاملين عن شهر ديسمبر من عام  44.903بمقدار  الدائنة األخرى 

 م.2016ديسمبر  31أي ارتفاع أو ان فاض آخر خالل السنة املالية املن هية في  املصاريف املستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 

 

 أسهم مزاد )تحت التسوية(

 ٪25ريال للسهم ) 2.5غير املسددة لتحصيل قيمة القسط األخير بواقع م على بيع األسهم 2009مارس  22هـ املوافق 1430ربيع ثاني  25حصلت شركة الباحة على موافقة هي ة السوق املالية بتاريخ 

ريال سعودي حسب  14.325.234سهم( بمبلغ  984.032م حيث تم بيع عدد )2009ديسمبر  31م وحتى 2009يونيو  28من قيمة السهم(. وقد قامت شركة الباحة بالبدء بعملية البيع بتاريخ 

ريال سعودي  150.000.000ريال سعودي في است مال رأس املال ليصبح رأس مال شركة الباحة والبالغ  2.113.074املبلغ بالكامل. وتم است دام مبلغ  العروض املقدمة باملزاد وتم تحصيل

 بالكامل، أما باقي املبلغ والبالغ 
ً
 بأن شركة الباحة قد ريال سعودي سيتم رده كفائض للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والذ 12.212.160مدفوعا

ً
ين بيعت أسهمهم باملزاد، علما

ريال سعودي كمصاريف ناتجة عن عملية البيع والتحصيل. ولم يشهد البند ارتفاع أو ان فاض ملحوظ خالل  682.285ريال سعودي وسداد مبلغ  643.451قامت بسداد )رد فائض( مبلغ 

ريال سعودي، وال يم ن  10.886.424وكما في تاريخ هذه النشرة، بلغ الرصيد املتبقي الواجب رده للمساهمين املطالبين مقدار  م.2016و م2015م و2014ديسمبر  31السنواا املالية املن هية في 

 تحديد موعد لرد هذه املبالغ، مع العلم أن شركة الباحة ستقوم برد هذه املبالغ للمساهمين فور مطالب هم بذلك.

 

 املخصصاا 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31ر املخصصاا للسنواا املالية املن هية في القائمة التالية ت ه

 

( جدول: املخصصاا7-17)  

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 - - 4.700.000 4.700.000 4.700.000 م صص املطالباا

 - - 1.236.047 1.236.047 1.236.047 م صص مشروعاا تحت التنفيذ

 - - 68.699.441 68.699.441 68.699.441 م صص خسائر تبادل أصول 

 - - 74.635.488 74.635.488 74.635.488 امجمالي

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

 ن رة على م صص املطالباا

ريال سعودي، وخالل السنة املالية املذكورة، قامت شركة الباحة بزيادة م صص املطالباا بمقدار 1.700.000م، بلغ رصيد م صص املطالباا 2013ديسمبر  31املن هية في في بداية السنة املالية 

مع شركة الباحة معداد دراسة مالية لخطة زيادة رأس املال. ولم يشهد عن باقي قيمة عقد مبرم  املاليةم ن را للقضية املرفوعة عل ها من شركة الخبير 2013ريال سعودي في عام  3.000.000

 م.2016م و2015م و2014ديسمبر  31 املخصص ارتفاع أو ان فاض خالل السنواا املالية املن هية في

 

 ن رة على م صص مشروعاا تحت التنفيذ

واست دمت شركة الباحة األرض املذكورة مقامة مشروع تلفريك الباحة، وقد كان اتفاق الباحة، مملوكة ملنطقة يمثل م صص مشروعاا تحت التنفيذ مشروع تليفريك الباحة املقام على أرض 

خالل . م2016مبر ديس 31، ولم يتم است مال إنشائه حتى تاريخ شركة الباحة مع أمارة منطقة الباحة أن شركة الباحة لها حق االنتفاع باألرض فقط بدون مقابل يتم دفعه ألمارة منطقة الباحة

ريال سعودي واملتعلق بمبنى خاص  1.236.047م، قامت شركة الباحة باملوافقة على ت وين م صص مشروعاا تحت التنفيذ بمقدار 2011أكتوبر 11اجتماع مجلم امدارة املنعقد بتاريخ 

(. تجدر امشارة إلى أن الشركة قد أثبتت مصروف م صص مشروعاا تحت التنفيذ 47ين في صفحة )مشروعاا تحت التنفيذ، كما هو مب بمشروع تلفريك الباحة. كما تمت امشارة إليه في قسم

 وال يزال هذا املخصص قائم حتى تاريخ هذه النشرة. م.2011ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في 

 

 ن رة على م صص خسائر تبادل األصول 

ـــــــا للح ـــــــم النهـــــــا ي الصـــــــادر عـــــــن ديـــــــوان امل ـــــــالم بجـــــــدة بتـــــــاريخ  وضـــــــعت شـــــــركة الباحـــــــة م صـــــــص للخســـــــائر املترتبـــــــة علـــــــى
ً
جمـــــــادى الثـــــــاني  24تبـــــــادل األصـــــــول مـــــــع شـــــــركة الســـــــاطعة الحديثـــــــة وفق

العامــــــــــة م بتوقيـــــــــع عقــــــــــد مـــــــــع شـــــــــركة الســــــــــاطعة الحديثـــــــــة للمقـــــــــاوالا 2011فبرايـــــــــر  06هــــــــــ املوافــــــــــق 1432ربيـــــــــع األول  03م(. قامــــــــــت شـــــــــركة الباحـــــــــة بتــــــــــاريخ 2013مـــــــــايو  04هــــــــــ )املوافـــــــــق 1434

 من:
ً
 والذي بموجبه قامت شركة الباحة بشراء كال

 كسارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة املوجوداا املنقولة والثابتة بدون ذممها املالية. (أ

 مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة وموجوداته املنقولة والثابتة بدون ذممها املالية. (ب

 .ى معداته التي لم تركب بدون ذممها املاليةمصنع الهلوكور )تحت امنشاء( بامضافة إل ( 
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 ريال سعودي تدفع عينيا ونقد كما يلي: 86.000.000وذلك مقابل مبلغ إجمالي قيمته 

 ريال سعودي بموجب شيكاا مصدقة على أربع دفعاا. 10.000.000تدفع شركة الباحة مبلغ  .1

ريال سعودي  12.000.000كامل األرض في م طط املرو  الواقع في محاف ة الطائف واململوكة لشركة الباحة مقابل من  ٪50تتنازل شركة الباحة )إفراغ فعلي( عن حص ها البالغة  .2

 من ثمن البيع.

ل ة للكلية ومقدار الدين حسب عقد التأسيم بما في ذلك كامل املديونية على الشركة املا ٪37تتنازل شركة الباحة عن حص ها في مل ية كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسب ها  .3

 ريال سعودي من ثمن البيع. 18.000.000ريال سعودي مقابل  25.000.000

لي مل منشآته بدون ذممه املالية وخاتتنازل شركة الباحة عن مل ية كامل أرض مشروع الدواجن الواقعة في محاف ة العقيق منطقة الباحة بكامل موجوداته الثابتة واملنقولة وكا .4

 ريال سعودي. 46.000.000هـ مقابل 1425ربيع الثاني  06وتاريخ  2ناا أو أي مطالب مالية واململوكة لشركة الباحة بموجب الصك رقم من أي رهو 

جهالة بتاريخ ير الفحص النافي للبإصدار تقر  وقد قامت شركة الباحة بالتعاقد مع م تب مت صص معتمد للقيام بعمل الفحص النافي للجهالة ألصول شركة الساطعة محل االتفاق وقام امل تب

 ريال سعودي. 17.300.559م وقيمت تلك األصول فقط بمبلغ 2011سبتمبر  17

 للفارق 2011سبتمبر  18وقامت شركة الباحة بامعالن في موقع تداول بتاريخ 
ً
ين ال بير بم عن صدور نتائج تقرير الفحص النافي للجهالة الخاص بتقييم أصول شركة الساطعة الحديثة، ون را

ريال سعودي وبين قيمة أصول شركة الباحة لالستثمار والتنمية املعروضة للتبادل مع  17.300.559نتيجة التقييم ألصول شركة الساطعة الحديثة بناء على تقرير الفحص النافي للجهالة والبالغ 

 ريال سعودي، فقد قامت إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية بمناقشة نتائج التقييم مع إدارة شركة الساطعة الحديثة. 86.000.000أصول شركة الساطعة الحديثة والبالغة 

 لنتائج تقرير الفحص النافيم عن نتائج مفاوضاتها مع شركة الساطعة الحديثة والتي أسفرا عن عدم قبول شركة الساطعة الحديثة 2011أكتوبر  01وأعلنت شركة الباحة في موقع تداول بتاريخ 

 لشركة الساطعة الحديثة كجزء من العقد وكنتيجة لذلك فقد ألغت شركة الباحة العقد  7.000.000للجهالة وكذلك امتنعت عن إعادة مبلغ 
ً
ريال سعودي قامت شركة الباحة بسدادها مقدما

 وقدره مع شركة الساطعة الحديثة، وقامت شركة الباحة برفع دعوى قضائية لدى دي
ً
ريال سعودي. وقد  7.000.000وان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ املدفوع مقدما

ذ العقد مع شركة الساطعة هـ تتضمن املصادقة على الح م االبتدا ي الصادر عن املح مة امدارية بجدة بإتمام تنفي1434جمادى آخر  24صدر ح م نها ي في القضية من ديوان امل الم بجدة بتاريخ 

هـ 1437/ 29/10هذا وقد تلقت الشركة بتاريخ  مليون ريال سعودي. 68.699.441الحديثة، وقد قررا إدارة شركة الباحة ت وين م صص يغطي كامل الخسائر املترتبة على تلك العملية بمبلغ 

ة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجده لصالح شركة الساطعة الحديثة م( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العام03/08/2016)املوافق 

من ح م دائرة التنفيذ في م( تلقت شركة الباحة نسخة 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438بتاريخ للمقاوالا العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حيث أنه 

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من ديوان امل الم تبين عدم تحديد البنود املراد 38160080م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ املح مة العامة ببلجرش ي 

ى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الح م الصادر من ديوان امل الم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل تنفيذها فيما ي ص عملية تبادل األصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إل

 من اليوم التالي من 
ً
 اعتبارا

ً
دارة شركة الباحة ويقر مجلم إ. تاريخ استالم نسخة الح مواضح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

فيما ي ص عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة. وعليه  ولم تذكر في نشرة امصدار هذهم( 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438أي أحكام الحقة للح م الصادر بتاريخ  توجدبأنه ال 

الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم  ت كد إدارة شركة الباحة بأنه ال توجد لديها نية لالعتراض على

صول التي ت ص مل ية األ لباحة، وكذلك نقل شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة الساطعة لدى شركة ا

 بأنه لن ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك . الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل
ً
تراض أن القيمة بافعلما

 بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسارة من هذه العملية بقيمة  ي، حيث أنريال سعود 17.300.599الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ 
ً
 68.699.441شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا ورد في تقرير ا ريال 17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت 
ً
، لفحص النافي للجهالةوفقا

 بالح م الصادر من املح مة
ً
 ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة بناًء على السند التنفيذي وتتضمن هذه األصول: والتزاما

 الا الهل ور ومعداته املوجودة )تحت التأسيم( املعدة للتركيب.نقل مل ية جميع مشتمالا ال سارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة موجوداتها املنقولة والثابتة وجميع مشتم .1

 صور عقود شركة السويلم ملشروع قطار الحرمين .2

 قائمة موجوداا ومستنداا مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة ومشروع الهل ور )تحت التأسيم( .3

 عقد تأجير أرض البلدية. .4

 رخصة البناء. .5

 املخطط العام للمشروع. .6

 وافقة املبدئية لقرض صندوق التنمية الصناعية.صورة خطاب امل .7

 مذكرة تنازل عن رخصة الثروة املعدنية. .8

 خريطة املوقع العام لل سارة. .9

 ر استالم ال سارة بمعداتها وموجوداتها وموقع مشروع الهل ور )تحت التأسيم( ومعداته الغير مركبة.ضمح .10
األصول املذكورة أعاله، بسبب أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلم إدارة الشركة السابق وليم الحالي، ولم يتم ن وال تملك شركة الباحة أي مستنداا لتوضيح تفاصيل هذه 

ي والسند ي الح م القضا عليه ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة الحديثة املوضحة فو  املجلم الحالي من الحصول على أي إفادة أو مستنداا بهذا الخصوص.

ريال بحسب ما ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة. وفي حال كانت القيمة  17.300.599التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجدة، إال أنه ال يم ن التحقق من قيمة هذه األصول املقدرة بمبلغ 

 والبالغ الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن ذلك يعني ب
ً
 لتغطية  68.699.441أن م صص خسائر عملية تبادل األصول الذي قامت شركة الباحة بت وينه مسبقا

ً
ريال لن ي ون كافيا

 .( من هذه النشرة(6الواردة في الصفحة )يرجى الرجوع إلى م اطر القضايا القانونية ضد الشركة و )هذه كامل الخسائر املترتبة من عملية تبادل األصول 

 

 م صص الزكاة

 يمثل م صص الزكاة ذمم شركة الباحة الدائنة للهي ة العامة للزكاة والدخل بموجب الن م الصادرة عنها.

 

 م1999السنواا من بداية النشاط حتى عام 

الهي ة العامة للزكاة والدخل وتم ت وين م صص بكامل املبلغ. وتم ريال سعودي وردا بها مطالباا من  5.656.482تم تقديم االقراراا الزكوية عن تلك السنواا وبلغت الزكاة املستحقة مبلغ 

 ربعةأم. وقد حصلت الشركة على موافقة الهي ة العامة للزكاة والدخل بتقسيط املبلغ املتبقي على ستة أقساط متساوية، تم سدد 2008يونيو  13ريال سعودي في تاريخ  1.706.080سداد مبلغ 

 نصف سنوية. قسطينريال سعودي سيتم سداده على  500.000 أقساط منها واملبلغ املتبقي

 

 م2010م حتى عام 2000السنواا من عام 

من قبل م وتم سداد قيمة الزكاة من واقع امقراراا، وبعد مراجعة الهي ة العامة للزكاة والدخل فقد تم الربط 2010م وحتى عام 2000تم تقديم امقراراا الزكوية عن السنواا املالية منذ عام 

ية فريال سعودي وبناء على ذلك فقد قدمت شركة الباحة استئنافها بالقرار الصادر من قبل الهي ة العامة للزكاة والدخل لدى اللجنة االستئنا 16.849.347الهي ة العامة للزكاة والدخل بقيمة 

لنها ي للزكاة املستحقة عن األعوام املذكورة حتى تاريخ هذه النشرة، وبناء على رأي املستشار الزكوي الخاص الزكوية خالل الفترة املسموحة. وقد تم قبول االستئناف، ولم يتم تحديد الرصيد ا

 بعدم الحاجة الى ت وين م صص بقيمة الربط الزكوي، لذلك لم يتم ت وين م صص.
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 م:2015م حتى عام 2011السنواا من عام 

م، وال توجد تحديثاا 2015م حتى 2011تجدر امشارة إلى أنه ال توجد فروقاا زكوية عن السنواا املالية من عام  م.2015م وحتى عام 2011 منذ عامتم تقديم امقرار الزكوي عن السنواا املالية 

عودي، وذلك ألن شركة الباحة قد حققت خسائر في عن هذه األعوام املذكورة حتى تاريخ هذه النشرة. مع العلم أنه بلغ رصيد الزكاة املستحق على شركة الباحة من تلك السنواا صفر ريال س

ريال سعودي السبب الرئيس ي لعدم استحقاق زكاة عن عام  185.395.176م. بينما كان رصيد الخسائر املتراكمة البالغ 2014م و2013م و2012م و2011ديسمبر  31السنواا املالية املن هية في 

 األعوام املذكورة.م، وال توجد مبالغ مستحقة السداد عن جميع 2016

 

 املطلوباا غير املتداولة 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31القائمة التالية ت هر املطلوباا غير املتداولة للسنواا املالية املن هية في 

 

( جدول: املطلوباا غير املتداولة7-18)  

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 ٪)85,3( - 83.603 568.325 568.325 م صص مكافأة نهاية الخدمة 

 ٪)85,3( - 83.603 568.325 568.325 امجمالي

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

 2016ديسمبر  31وحتى  م2014ديسمبر  31تتألف املطلوباا غير املتداولة لشركة الباحة للفترة ما بين 
ً
ن ام العمل الصادر من وزارة العمل لم من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين املسجلة وفقا

ديسمبر  31لية املن هية في السنة املاب مقارنةم 2016ديسمبر  31نهاية السنة املالية املن هية في  ريال في 484.722والتنمية االجتماعية، وقد ان فض م صص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمقدار 

م، وقد تم سداد مستحقاته خالل السنة 2014إبريل  1سعيد الغامدي الذي ان هت خدماته في  /ملدير عام شركة الباحة السابق السيد مكافآا نهاية الخدمة املستحقةم، وذلك بسبب سداد 2015

 م.2016ديسمبر  31املالية املن هية في 

 

 حقوق املساهمين 

 :م2016و م2015م و2014ديسمبر  31الجدول التالي حقوق املساهمين للسنواا املالية املن هية في يبين 

 

( جدول: حقوق املساهمين7-19)  

 بالريال السعودي
 نقصان /زيادة  ديسمبر 31كما في 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 - - 150.000.000 150.000.000 150.000.000 رأس املال املدفوع

 - - 39.323.988 39.323.988 39.323.988 منح رأس مالية

 (٪0.015) (٪0.036) (185.366.829) (185.395.176) (185.462.590) خسائر متراكمة

 (٪0.7) ٪1.7 3.957.159 3.928.812 3.861.398 امجمالي

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 
 رأس املال املدفوع

سهم 15.000.000م، مقسمة إلى 2016ديسمبر  31م و2015ديسمبر  31م و2014ديسمبر  31ريال سعودي كما في  150.000.000يبلغ رأس مال شركة الباحة املصرح به )"رأس املال املدفوع"( مقدار 

 رياالا سعودية للسهم الواحد. 10بقيمة إسمية تبلغ 

 . هذه النشرةوالجدير بالذكر أنه ال توجد أي تعديالا في رأس مال املصدر خالل السنواا الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 

 كة املراكز الراقية.تحواذ على شر ريال سعودي، وذلك عبر إصدار أسهم عوض لالس 295.000.000وقد تم ات اذ القرار من قبل مجلم امدارة الجديد على رفع رأس املال شركة الباحة إلى 

 

 منح رأسمالية  

ها كمنحة من وزارة الزراعة بموجب صك من وزارة تمثل املنح الرأسمالية قيمة األرض املقام عل ها مشروع الدواجن الواقع في محاف ة العقيق في منطقة الباحة، وقد حصلت شركة الباحة عل 

سعودي بناء على قيم ها السوقية وقت الحصول على املنحة. لم يشهد بند املنح  ريال39.323.988بمقدار مة األرض ضمن األصول الثابتة هـ. تم إدرا  قي1425ربيع ثاني  06بتاريخ  2العدل رقم 

 م.2016ديسمبر  31م و2015ديسمبر  31م و2014ديسمبر  31الرأسمالية ارتفاع أو ان فاض خالل السنواا املالية املن هية في 

 

 الخسائر املتراكمة

ة للسنة املالية التي تتحقق بها والسنواا السابقة تمثل
َ
ديسمبر  31م مقارنة بالسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في ، الخسائر املتراكمة صافي الخسائر املحقق

ريال سعودي، ويعود سبب  185.395.176م إلى 2014ديسمبر  31ريال سعودي كما في  185.462590 ( من٪0.036ريال سعودي أي بنسبة ) 67.414م، ان فضت الخسائر املتراكمة بمقدار 2014

 31بأن الدخل املحقق خالل السنة املالية املن هية في مع العلم م. 2015مارس  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  67.414ان فاض الخسائر إلى تحقيق الشركة صافي دخل بمقدار 

نة املالية املن هية في الس وخالل املتمثلة في تجارة املقاوالا وتجارة بيع الجملة وتجارة التسويق العقاري.الغير جوهرية م يعود إلى تحقيق شركة الباحة إيراد من أنشط ها الهادفة للربح 2015مارس 

 31ريال سعودي كما في  185.395.176( من ٪0.015ريال سعودي أي بنسبة ) 28.347ت الخسائر املتراكمة بمقدار م، ان فض2015ديسمبر  31م مقارنة بالسنة املالية املن هية في 2016ديسمبر  31

 بنفم املقدارريال سعودي، ويعود سبب ان فاض الخسائر إلى تحقيق الشركة صافي دخل  185.366.829م إلى 2015ديسمبر 
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 قائمة التدفقاا النقدية  
 : م2016و م2015م و2014ديسمبر  31ت هر قائمة التدفقاا النقدية للسنواا املالية املن هية في القائمة التالية 

 

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 مالح ة: يشير مصطلح " ال يذكر" إلى نسب ال تبين معنى بسب القسمة على صفر
 

م من التدفقاا النقدية لألنشطة التشغيلية لشركة الباحة دون أنشطة االستثمار أو 2016م و2015م و2014ديسمبر  31يتألف التدفق النقدي لشركة الباحة خالل السنواا املالية املن هية في 

 ركة الباحة. صافي التدفقاا النقدية من األنشطة التشغيلية خالل السنواا املالية املذكورة هي العامل امل ثر الوحيد على صافي التدفقاا النقدية لش التمويل، حيث أن

وم صص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وم صصاا  كامهالالنقدية، وهي  البنود غير أو استبعاداا  إضافااتتألف التعديالا على صافي دخل )أو خسارة( شركة الباحة )قبل الزكاة( من 

 أخرى، وتعديالا الفترة السابقة وحساب الزكاة للسنة.

خسائر عن  ريال سعودي والذي نتج بشكل رئيس ي2.431.058م، نتج عن صافي التدفقاا النقدية من األنشطة التشغيلية تدفق نقدي سالب بمقدار 2014ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في 

ريال سعودي، وعن  1.500.000ريال سعودي، وعن الزكاة املدفوعة للهي ة العامة للزكاة والدخل عن السنة املالية املذكورة بقيمة 1.844.958بقيمة  التشغيل قبل التغيراا في رأس املال العامل

موظفين. وقد قابل التدفقاا النقدية السالبة املذكورة ارتفاع رصيد الذمم الدائنة بمقدار  ريال سعودي بسبب سداد مستحقاا 576.044نقص م صص مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 

 ريال.1.441.808

ريال سعودي، والذي نتج بشكل رئيس ي عن صافي  817.009موجب بمقدار  م، نتج عن صافي التدفقاا النقدية من األنشطة التشغيلية تدفق نقدي2015ديسمبر  31وخالل السنة املالية املن هية في 

ريال. وقد قابل التدفقاا النقدية املوجبة املذكورة تدفقاا نقدية سالبة، ومن أهمها  1.322.546ريال سعودي، وعن ارتفاع رصيد الذمم الدائنة  67.414ربح السنة املالية املذكورة بمقدار 

نتج عن صافي التدفقاا النقدية من األنشطة التشغيلية  م،2016ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في و  ريال سعودي. 500.000العامة للزكاة والدخل بقيمة  هي ةسداد الزكاة املدفوعة لل

ريال سعودي وعن سداد مستحقاا املدير  1.224.497ينة بمقدار ارتفاع الذمم املدبشكل رئيس ي عن تلك التدفقاا السالبة  وقد نتجتريال سعودي،  1.033.982بمقدار  سالب تدفق نقدي

 . ريال سعودي 500.000ريال سعودي وعن قسط الزكاة املدفوع خالل العام البالغ  484.722العام السابق لشركة الباحة بمقدار 
 

 م2016و م2015م و2014م شراا األداء لشركة الباحة للسنواا  
 

 لشركة الباحة ( جدول م شراا األداء 7-21)

 بالريال السعودي
 ديسمبر 31للسنة املالية املن هية في 

 م2016 م2015 م2014

 ٪60,8 ال يذكر ال يذكر معدل النمو السنوي لإليراداا )٪(

 ٪6,9 ٪11.0 - هامش الربح امجمالي )٪(

 ٪0,3 ٪1.2 - هامش الربح الصافي )٪(

 ٪9,0 ٪5.6 - معدل دوران املوجوداا )٪(

 ٪0,03 ٪0.1 (٪4.2) العائد على املوجوداا )٪(

 0.0019 0.0045 (0.27) نصيب السهم من ربح/ خسارة الفترة )ريال/سهم(

 ٪0.7 ٪1.7 (٪106.0) العائد على حقوق املساهمين )٪(

 شركة الباحةإدارة املصدر: 

 

  : قائمة التدفقاا النقدية( جدول 7-20)

 بالريال السعودي
ديسمبر 31السنة املالية املن هية في   زيادة/ )نقصان( 

 م2016ديسمبر  م2015ديسمبر  م مراجعة2016 مراجعة م2015 مراجعة م2014

 ٪)58,0( ٪101.7 28,347 67.414 (4.094.712) صافي ربح )خسائر( العام 

      تعديالا: 

 ال يذكر (٪100) - - 2.101.244 اهالكاا

 ال يذكر (٪100) - - 67.830 امل ون من م صص مكافأة نهاية الخدمة 

 ال يذكر - - - - م صصاا

 ال يذكر - - - - تسوياا سنواا سابقة 

 ٪)58,0( (٪97.8) 727 1.729 80.680 الزكاة املحملة على السنة 

 ٪)58,0( (٪103.7) 29,074 69.143 (1.844.958) خسائر التشغيل قبل التغيراا في رأس املال العامل 

      التغيراا في رأس املال العامل: 

 ٪3826 (٪159.8) )1,256,497( (32.000) 53.493 الزيادة )النقص( في الذمم املدينة 

 ال يذكر ال يذكر - - - املخزون 

 ٪) 1094( (٪194.2) )239,883( 24.133 (25.609) النقص )الزيادة( في مصاريف مدفوعة مقدما 

 ٪4,2 (٪8.3) 1,378,469 1.322.546 1.441.808 الزيادة في الذمم الدائنة 

 ٪)167,2( (٪429.9) 44,902 (66.813) 20.252 األخرى الزيادة )النقص( في املصاريف املستحقة واألرصدة الدائنة 

 ال يذكر - )5,325( - - النقص في أسهم مزاد تحت التسوية 

 - (٪66.7) )500,000( (500.000) (1.500.000)  مدفوعةزكاة 

 ال يذكر (٪100.0) )484,722( - (576.044) م صص مكافأة نهاية الخدمة 

 ٪) 126657( ٪123.6 )1,033,982( 817.009 (2.431.058) صافي التدفقاا النقدية املست دمة في أنشطة التشغيل 

 ال يذكر ال يذكر - - - صافي التدفقاا النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ال يذكر ال يذكر - - - صافي التدفقاا النقدية من األموال املست دمة في األنشطة التمويلية

 ٪)226,6( (٪133.6) )1,033,982( 817.009 (2.431.058) صافي )النقص( في النقدية خالل العام 

 ٪89,2 (٪72.6) 1.733.244 916.234 3.347.292 النقدية في أول العام 

 ٪)59,7( ٪89.2 699,262 1.733.243 916.234 رصيد النقدية في نهاية العام 
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 ةاملن هياملالية  نةم، ويرجع سبب ذلك إلى توقف جميع أنشطة شركة الباحة وأنشطة مشاريعها خالل الس2014ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  صفر نسبة السنوي معدل نمو املبيعاا بلغ 

(. وخالل السنة املالية 41كما هو مبين في صفحة رقم ) ، وقد تم ذكر تفاصيل إيقاف أنشطة شركة الباحة واملشاريع في قسم اميراداا،واستمر التوقف منذ ذلك الحين م2014ديسمبر  31في 

في ت وين سببت توالتي  ،تتمثل في تجارة املقاوالا وتجارة الجملة والتجزئة وتجارة التسويق العقاري غير جوهرية م، باشرا شركة الباحة في أنشطة جديدة هادفة للربح 2015ديسمبر  31املن هية في 

م، ارتفع معدل 2016ديسمبر  31وخالل السنة املالية املن هية في  .الغير جوهرية املالية املذكورة، وباألخص اميراد من تجارة الجملة والتجزئة مقارنة بباقي األنشطة الجديدةإيراد مرتفع خالل السنة 

 ديد خالل السنة املالية املذكورة، حيث زادا كمية املبيعاا خالل هذه السنة.، وذلك يعود بشكل أساس ي إلى ارتفاع إيراداا تجارة الجملة والتجزئة في الح٪60.8النمو السنوي بنسبة 

م، ويعود سبب هذا االرتفاع إلى ممارسة شركة 2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  ٪11.0م إلى 2014ديسمبر  31ارتفع هامش الربح امجمالي من صفر خالل السنة املالية املن هية في 

ريال سعودي خالل  67.414ريال سعودي، وربح إجمالي بلغ  5.521.890م، والتي حققت لشركة الباحة إيراداا بلغت 2015ديسمبر  31أنشطة هادفة للربح خالل السنة املالية املن هية في الباحة 

خالل السنة املالية املن هية  ٪11.0هامش الربح امجمالي من  وقد ان فض (.41في صفحة رقم )نفم الفترة. وقد تم ذكر تفاصيل أنشطة شركة الباحة الهادفة للربح في قسم اميراداا، كما هو مبين 

الل خ ، وذلك يرجع بشكل أساس ي إلى ارتفاع تكلفة املبيعاا الناتج عن تركز أنشطة شركة الباحة في تجارة الحديدم2016ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  ٪6.9م إلى 2015ديسمبر  31في 

 م.2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 

م قد انع م أيًضا على هامش الربح الصافي، حيث ارتفع هامش الربح الصافي من صفر خالل السنة املالية 2015ديسمبر  31إن التحسن في هامش الربح امجمالي خالل السنة املالية املن هية في 

خالل السنة املالية غير جوهرية م، ويعود سبب ذلك االرتفاع إلى ممارسة شركة الباحة أنشطة هادفة للربح 2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  ٪1.2م إلى 2014ديسمبر  31املن هية في 

خالل  ٪1.2م، فقد ان فض هامش الربح الصافي من 2016ديسمبر  31 بينما وبسبب ان فاض هامش الربح امجمالي خالل السنة املالية املن هية في م كما سبق ذكره.2015ديسمبر  31املن هية في 

 م.2016ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  ٪0.3إلى  م2015ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

م، وقد كان سبب ارتفاع املعدل تحقيق أرباح 2015ديسمبر  31السنة املالية املن هية في خالل  ٪5.6م إلى 2014ديسمبر  31ارتفع معدل دوران املوجوداا من صفر خالل السنة املالية املن هية في 

الل خ ٪9.0م إلى 2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  ٪5.6ارتفع معدل دوران املوجوداا من وباملثل، فقد  م كما سبقت امشارة إليه.2015ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في 

 ، وقد كان ذلك نتيجة لزيادة اميراداا كما سبق ذكره.م2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

بب زيادة اميراداا. ، وقد كان ذلك بسم2015ديسمبر  31السنة املالية املن هية في خالل  ٪0.1م إلى 2014ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  (٪4.2ارتفع معدل العائد على املوجوداا من )

م، وقد كان ذلك نتيجة الن فاض 2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في خالل  ٪0,03إلى  م2015ديسمبر  31السنة املالية املن هية في خالل  ٪0.1من  معدل العائد على املوجودااوقد ان فض 

 صافي ربح شركة الباحة بسبب ارتفاع تكلفة املبيعاا.

السنة املالية املن هية سهم خالل /سعودي ريال 0.004ربح بمقدار م إلى 2014ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  سهم/سعودي ريال( 0.27السهم من خسارة بمقدار )فع نصيب ارتوباملثل، 

رتفع نصيب السهم من الربح بفضل ام، مما أدى إلى 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  67.414شركة الباحة صافي ربح بلغ  يقحقوذلك بسبب ت م،2015ديسمبر  31في 

ح امجمالي سهم بسبب ان فاض هامش الرب/ريال سعودي 0.0019إلى  نصيب السهم من الربحم، ان فض 2016ديسمبر  31في وخالل السنة املالية املن هية  .م2015 تحقيق صافي ربح خالل عام

 م بسبب زيادة تكلفة املبيعاا.2016ديسمبر  31في خالل السنة املالية املن هية 

السنة خالل  ٪0,03كما ارتفع إلى م، 2015ديسمبر  31السنة املالية املن هية في خالل  ٪0.1م إلى 2014ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في  (٪4.2ارتفع معدل العائد على حقوق املساهمين من )

سهم /سعودي ريال 0.004ربح بمقدار إلى  سهم/سعودي ريال 0.27السهم من خسارة بمقدار ارتفع نصيب م، وقد كان ذلك كنتيجة لزيادة اميراداا. وباملثل، 2016ديسمبر  31املالية املن هية في 

م، مما أدى إلى ارتفاع 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية في  67.414حة صافي ربح بلغ شركة البا يقحقوذلك بسبب ت م،2015ديسمبر  31السنة املالية املن هية في خالل 

إلى  من الربحنصيب السهم م، ان فض 2016ديسمبر  31في وخالل السنة املالية املن هية  .م2015 معدل العائد على املوجوداا وارتفع نصيب السهم من الربح بفضل تحقيق صافي ربح خالل عام

 م بسبب زيادة تكلفة املبيعاا.2016ديسمبر  31في سهم بسبب ان فاض هامش الربح امجمالي خالل السنة املالية املن هية /ريال سعودي 0.0019

خالل  ٪0.7م، ومن ثم ان فض إلى 2015ديسمبر  31لية املن هية في خالل السنة املا ٪1.7إلى  م2014ديسمبر  31( خالل السنة املالية املن هية في ٪106.0) ارتفع العائد على حقوق املساهمين من

 .وقد تناسب االرتفاع واالن فاض املذكور مع حركة صافي الدخل خالل السنواا املالية املذكورة ،م2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 

 االلتزاماا الحالية املترتبة على الشركة 

 م:2016ديسمبر  31الباحة كما في  الحالية املترتبة على شركة مااااللتزايبين الجدول التالي 

 

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 

 ريال سعودي مبلغ مستحق للهي ة العامة للزكاة والدخل 500.000
ريال سعودي، وذلك بعدما  3.000.000م والبالغة 1999م إلى 1993( ريال سعودي إلى الهي ة العامة للزكاة والدخل من مبالغ الزكاة املستحقة عن الفترة من عام 2.500.000لقد تم سداد مبلغ )

ريال. وكما في تاريخ  250.000يال، والتعهد بسداد بقية املبلغ على ستة أقساط متساوية قيمة كل منها ر  1.500.000تم التوصل إلى اتفاق مع الهي ة العامة للزكاة والدخل بدفع نصف املبلغ وقدره 

يال سعودي ( ر 500.000م(، فقد تم سداد األقساط األربعة األولى. ونتيجة لذلك، فأن املستحق على الشركة لصالح الهي ة العامة للزكاة والدخل حاليا هو )22/08/2016هـ )املوافق 18/11/1437

 للجدول التالي:
ً
 سيتم سدادها على دفعتين وفقا

 

 القسط املبلغ تاريخ السداد

 الخامم 250.000 *ه01/05/1438

 السادس 250.000 ه01/11/1438

 م.2017ه على أن يتم السداد خالل الربع األول من العام 01/05/1438بتاريخ * بناًء على إفادة شركة الباحة فإنه قدتم التنسيق مع الهي ة العامة للزكاة والدخل على تأجيل سداد القسط الخامم واملستحق 

 

 م.2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  1.325.019تجدر امشارة إلى أن الشركة لم تقم بإثباا م صص ملقابلة املبلغ املذكور. كما تجدر امشارة أن رصيد م صص الزكاة بلغ 

 

 

 

 

 م2016ديسمبر  31( جدول: االلتزاماا الحالية املترتبة على شركة الباحة كما في 7-22)

 م2016ديسمبر  31كما في  بالريال السعودي

 500.000 م1999م إلى 1993من عام  مستحق للهي ة العامة للزكاة والدخل

 3.000.000 لشركة الساطعة الحديثةستحق م

 10.886.424 تعويضاا املساهمين على األسهم التي تم بيعها في املزاد العلني

 14.386.424 املجموع
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 الحديثة املبلغ املستحق لشركة الساطعةريال سعودي  3.000.000

 ، صدر ح م(21الصفحة رقم )أهم التواريخ والتطوراا"  –)ملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم "معلوماا عن شركة الباحة لالستثمار والتنمية  نتيجة لعملية تبادل األصول بين الشركتين

( ثالثة مليون ريال سعودي لشركة 3.000.000م( يقض ي بإلزام شركة الباحة بإتمام عملية تبادل األصول ودفع املبلغ املستحق وهو )08/12/2012هـ )املوافق 25/01/1434من املح مة بتاريخ 

 الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، بامضافة إلى اتمام عملية التبادل والتي تشمل:

 .ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة 12.000.000، واملقدرة قيم ها بمبلغ ( قطعة أرض واقعة بم طط املرو  في مدينة الطائف134الفعلي لعدد )امفراغ  .1

 . العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة ريال بحسب 46.000.000، واملقدرة قيم ها بمبلغ إفراغ األرض املقام عل ها مشروع الدواجن والواقعة بمحاف ة العقيق .2

 .ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة 18.000.000، واملقدرة بقيمة حصة شركة الباحة في كلية الباحة األهلية للعلوم .3

م( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من 03/08/2016هـ )املوافق 1437/ 29/10هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاريخ 

م( 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438بتاريخ نفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حيث أنه املح مة االدارية بجدة لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة، إال أنها لم تقم بت

ر ، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصاد38160080م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438صادر بتاريخ تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي 

ن امل الم نفيذ حتى يتم تصحيح الح م الصادر من ديوامن ديوان امل الم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما ي ص عملية تبادل األصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن الت

 من اليوم التالي من تاريخ استالمبحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة ا
ً
 اعتبارا

ً
 لتنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

دم اعتراض الطرف عصدور القرار املفصل، و . وعليه ت كد إدارة شركة الباحة بأنه ال توجد لديها نية لالعتراض على الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد نسخة الح م

قل مل ية لساطعة لدى شركة الباحة، وكذلك ناآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة ا

ه 04/05/1438أي أحكام الحقة للح م الصادر بتاريخ  توجدي بالكامل. ويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال األصول التي ت ص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا 

 بأنه لن ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتي فيما ي ص عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة.ولم تذكر في نشرة امصدار هذه م( 01/02/2017)املوافق 
ً
نفيذ عملية جة لتعلما

 بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسارة  ريال سعودي، حيث أن 17.300.599بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ تبادل األصول وذلك 
ً
شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا  ريال 17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000ألصول بلغت ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل ا 68.699.441من هذه العملية بقيمة 
ً
وفقا

 ريال سعودي املذكور أعاله هو جزء من كامل املخصص.  3.000.000ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، حيث أن مبلغ 

 

 م(2016 ديسمبر  31لتي تم بيعها في املزاد العلني )كما في قائمة املركز املالي للفترة املالية املن هية في ريال سعودي تعويضاا املساهمين على األسهم ا10.886.424

م( على بيع األسهم الغير مدفوعة قيم ها بالكامل وذلك ليقوموا بتحصيل قيمة القسط األخير 22/03/2009هـ )املوافق 25/03/1430لقد حصلت الشركة على موافقة هي ة السوق املالية بتاريخ 

ريال حسب العروض املقدمة  14.325.234سهم بمبلغ  984.032م. حيث تم بيع عدد 31/12/2009م وحتى 28/06/2009ريال للسهم وقد قامت الشركة بالبدء بعملية البيع بتاريخ  2.5بواقع 

ريال سعودي في است مال رأس املال ليصبح رأس مال الشركة  2.113.074من قيمة السهم املتبقية وتم است دام مبلغ  ٪25ريال للسهم تمثل  2.5باملزاد وتم تحصيل املبلغ بالكامل وهو عبارة عن 

 بالكامل، أما باقي املبلغ والبالغ  150.000.000والبالغ 
ً
ريال سعودي سيتم رده كفائض للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والذين بيعت أسهمهم  12.212.160ريال سعودي مدفوعا

 بأن الشركة قد قامت بسداد مبلغ 
ً
ريال كمصاريف ناتجة عن عملية البيع والتحصيل، بامضافة إلى قيامها برد جزء  682.285ريال وسداد مبلغ  643.451باملزاد حين مطالب هم الشركة بذلك. علما

تجدر امشارة إلى  ريال كما في تاريخ هذه النشرة. 10.886.424من هذا الفائض للمساهمين الذين قاموا بالتواصل مع الشركة وطلبوا مستحقاتهم منها، حتى بلغ الرصيد الحالي لهذه التعويضاا 

 م ي هر ضمن املطلوباا املتداولة في قائمة املركز املالي.2016 ديسمبر  31ريال سعودي كما في  10.886.424لرصيد البالغ أن ا

 

 االلتزاماا املحتملة  

 الخبير املاليةريال سعودي املبلغ املستحق لشركة  3.000.000

وي هر م صص  .سعودي ريال 3.000.000ضد الشركة تطالب بتسديد باقي قيمة عقد مبرم مع الشركة معداد دراسة مالية لخطة زيادة رأس املال بمبلغ وقدره الخبير املالية دعوى من شركة 

 ألنها معلقة على احتمال م ن ير رصيد االلتزام املحتمل من القضية. ولم تصنف هذه االلتزاما2016 ديسمبر  31كما في ريال سعودي  3.000.000مبلغ املطالباا 
ً
ا ضمن االلتزاماا الحالية ن را

 حسم القضية بالح م لصالح شركة الباحة أو شركة الخبير املالية، وذلك بعد صدور الح م النها ي.

 

 ستحق للهي ة العامة للزكاة والدخلاملبلغ املريال سعودي  16.849.347

ريال عن  16.849.347م( يفيد بوجود فروقاا زكوية بمبلغ 10/04/2013هـ )املوافق 29/05/1434استلمت خطاب من الهي ة العامة للزكاة والدخل بتاريخ  وتجدر امشارة إلى أن شركة الباحة

أن الشركة قد استلمت خطاب آخر من الهي ة العامة للزكاة م مستحقة الدفع من قبل الشركة. وقد قامت الشركة باالعتراض على صحة املبلغ املذكور، إال 2010م إلى 2000األعوام املالية من عام 

م( ي كد صحة املبلغ. كما قامت الشركة برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة خالل املدة القانونية وهي ستين يوما من تاريخ استالم 04/10/2015هـ )املوافق 21/12/1436والدخل بتاريخ 

تجدر امشارة إلى أن الشركة لم تقم بت وين م صص ملقابلة االلتزام من املبلغ املذكور. كما  عتراض من حيث قبولها أو رفضها حتى تاريخ هذه النشرة.الخطاب، ولم يتم الرد ب صوص الئحة اال 

 .مجلم امدارة بعدم وجود أي التزاماا محتملة على الشركةهذا، وب الف ما ذكر أعاله، يقر أعضاء  م.2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  1.325.019تجدر امشارة أن رصيد م صص الزكاة بلغ 
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 املعلوماا القانونية لشركة الباحة  
 

 الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها  
 

م(، والسجل التجاري رقم 29/11/1992هـ )املوافق 05/06/1413( وتاريخ 600شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )

الرئيس ي لها في مبنى مصنع الجلد الصناعي، بشارع الفرشة، في مدينة بلجرش ي بمنطقة م( ويقع املركز 12/01/1993هـ )املوافق 19/07/1413( الصادر من مدينة الباحة بتاريخ 5800005960)

 اململ ة العربية السعودية.  22888بلجرش ي  448الباحة. وعنوانها البريدي هو: ص.ب. 

( عشر رياالا سعودية للسهم 10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها )( خمسة عشر 15.000.000( مائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى )150.000.000يبلغ رأس مال الشركة الحالي )

ن امل سسون عند التأسيم باالكتتاب بما مجموعه الواحد )ويشار إلى كل منها بـ "سهم حالي" وإلى جميعها بـ "أسهم حالية"( وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل. وقد قام املساهمو 

 ومائتي سهم بقيمة )( مائتان وتسعة وتسعون 299.200)
ً
( مائة ريال للسهم الواحد، 100( تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وعشرون ألف ريال سعودي وبقيمة اسمية قدرها )29.920.000ألفا

  ( خمسة باملائة أو أكثر من أسهم الشركة عند التأسيم.٪5) ( مائة وواحد مساهم وال يملك أٌي منهم ما نسبته101وقد تم طرح بقية األسهم لالكتتاب العام. بلغ عدد املساهمين امل سسين للشركة )

 لدى شركة الباحة لإلستثمار والتنمية أي من كبار املس
ً
( خمسة باملائة أو أكثر من أسهم ٪5اهمين ممن يمتل ون )كذلك، فإنه لم يتم تعديل رأس مال الشركة منذ تأسيسها. كما أنه ال يوجد حاليا

 الشركة.

دماا امعاشة هاا واملخابز والحلوياا وخالشركة في إقامة وإدارة وتشغيل األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية والفنادق والشقق املفروشة واملطاعم واملقاهي والبوف ويتمثل نشاط 

زئة ملواد البناء والحديد واملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هربائية وامل ترونية املطهية وغير املطهية ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتج

شروعاا ملمارها بالبيع أو اميجار لصالح الشركة وإقامة اوامليكاني ية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاوالا الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستث

ا وتشغيلها عاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتهالصناعية املختلفة وتملك واستصالح األراض ي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني وإقامة املنشآا واملشرو 

والزراعية والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة الخاصة بذلك والوكاالا التجارية كما يجوز وصيان ها وتجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية 

 للشركة القيام بأية أعمال الزمة أو م ملة لتحقيق تلك األغراض.

( مائة 145.000.000كة املراكز الراقية املحدودة عن طريق إصدار أسهم بمبلغ )م باالستحواذ على شر 12/10/2016هـ املوافق 11/01/1438وقد أوص ى مجلم إدارة الشركة باجتماعه بتاريخ 

( 29.500.000( مائتين وخمسة وتسعون مليون ريال سعودي مقسم إلى )295.000.000وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي، ولدى اكتمال االستحواذ سيصبح رأس املال الخاص بشركة الباحة )

 وخ
ً
 ( عشر رياالا سعودية للسهم الواحد. 10مسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )تسعة وعشرون مليونا

 لألن مة امل
ً
 عمول بها وهي على النحو التالي:وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص الالزمة ملزاولة نشاطها وفقا

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 

 مجلم إدارة الشركة 
 

 في الشركة: يت ون مجلم امدارة الحالي لشركة الباحة من األعضاء املبينين في الجدول التالي مع بيان جنسياتهم وعدد األسهم التي يمل ها كل منهم 

والتنمية( جدول مجلم أدارة شركة الباحة لالستثمار 8-2)  

 نسبة املل ية عدد األسهم العمر الجنسية الصفة املنصب االسم رقم

 ٪0.007 1.000 53 سعودي غير تنفيذي/مستقل رئيم مجلم امدارة األمير/ فهد بن مشاري بن عبد املحسن آل سعود 1

 ٪0.008 1.143 41 سعودي غير تنفيذي/مستقل عضو عبد العزيز صالح الحمادي 2

 ٪0.067 10.000 45 سعودي غير تنفيذي/مستقل عضو الحمادي محمد صالح 3

 ٪0.007 1.000 39 سعودي غير تنفيذي/غير مستقل عضو ابراهيم عبد هللا بن كليب 4

 ٪0.008 1.250 34 سعودي تنفيذي/غير مستقل عضو واملدير مالي مشعل محمد مفتي 5

 ٪0.007 1.000 36 سعودي مستقلتنفيذي/غير  عضو الرئيم التنفيذي زياد بن محمد العمرو  6

 ٪0.007 1.000 40 سعودي غير تنفيذي/مستقل عضو د. حاتم عبد هللا الغامدي 7

 ٪0.007 1.000 45 سعودي غير تنفيذي/مستقل عضو وأمين سر املجلم سعد حمد بن سيف 8

  املصدر: شركة الباحة

 أكثر من أسهم الشركة.( خمسة باملائة أو ٪5مالح ة: ال يملك أي عضو مجلم إدارة )

 

 

 لأل 8-1)
ً
ن مة املعمول بها( جدول: التراخيص الالزمة التي حصلت عل ها الشركة ملزاولة نشاطها وفقا  

 نوع الترخيص الغرض رقم الترخيص تاريخ امصدار تاريخ االن هاء الجهة املصدرة
  –وزارة التجارة واالستثمار 

 م تب السجل التجاري بمدينة الرياض

 هـ19/07/1438

 م(16/04/2017)املوافق

هـ 19/07/1413

 م(12/01/1993)املوافق
5800005960 

 الشركة في سجل الشركاا التجارية قيد

 )شركاا املساهمة(

 السجل التجاري 

 للمركز الرئيس ي

  –وزارة التجارة واالستثمار 

 م تب السجل التجاري بمدينة الرياض

 هـ15/09/1438

 م(10/06/2017)املوافق

 هـ15/09/1434

 م(23/07/2013)املوافق
1010384107 

 قيد الشركة في سجل الشركاا التجارية 

 )شركاا املساهمة(

 السجل التجاري 

 لفرع منطقة الرياض

 امل سسة العامة للتأميناا االجتماعية
 هـ 18/06/1438

 م(17/03/2017املوافق)

هـ  18/05/1438

 م(15/02/2017)املوافق
21983225 

 التزام الشركة تجاه أن مة 

 امل سسة العامة للتأميناا االجتماعية

شهادة التأميناا 

 االجتماعية

 الغرفة التجارية الصناعية بالباحة
 هـ 19/07/1438

 م(16/04/2017)املوافق

هـ  21/12/1436

 م(04/10/2015)املوافق
703000116245 

التزام الشركة بن ام السجل التجاري الذي يوجب على 

 الشركة االشتراك بالغرفة التجارية الصناعية

شهادة عضوية الغرفة 

 التجارية الصناعية

 العامة للزكاة والدخلالهي ة 
 هـ07/07/1438

 م(04/04/2017)املوافق

 هـ06/04/1438

 م(04/01/2017املوافق )
1110004863 

الغرض من الشهادة هو مزاولة نشاط الشركة ومراجعة 

جميع الجهاا الح ومية وإنهاء كافة معامالا الشركة، وهي 

بديل عن شهادة الزكاة والدخل النهائية ومعتمدة بصفة 

. وتم است راجها ن را لوجود مبالغ زكوية معلقة وتم رسمية

 االتفاق على تقسيطها مع الهي ة العامة للزكاة والدخل.

شهادة محدودة من الهي ة 

 العامة للزكاة والدخل

 –وزارة التجارة واالستثمار 

 إدارة تسجيل العالماا التجارية 

 هـ16/07/1446

 م(16/01/2025)املوافق

 هـ 28/10/1436

 (13/08/2015املوافق )
 حماية العالمة التجارية 1436015419

 شهادة تسجيل

 العالمة التجارية 

 م تب العمل –وزارة العمل 
 ه01/06/1438

 م(28/02/2017)املوافق

 ه01/03/1438

 م(30/11/2016املوافق )
20001611043806 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها 

 برنامج نطاقااوفق 
 شهادة السعودة
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 وقد عّرفت الئحة حوكمة الشركاا العضو املستقل وغير التنفيذي على النحو التالي:
 

 العضو املستقل  

-10-1 ة رقم الصادر بموجب قرار مجلم الهيب التعديل هو عضو املجلم الذي يتمتع باالستقاللية التاّمة. ونذكر أدناه على سبيل املثال ال الحصر، بعض ما يتنافى مع االستقاللية التاّمة بحس

 م(:16/03/2010هـ )املوافق 30/03/1431وتاريخ  2010

 ملا نسبته ) .1
ً
 ( خمسة باملائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموع ها. ٪5أن ي ون مالكا

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته ) .2
ً
 أسهم الشركة أو أي شركة من مجموع ها. ( خمسة باملائة أو أكثر من٪5أن ي ون ممثال

 أن ي ون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموع ها. .3

 أن ت ون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلم امدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموع ها.  .4

 ة األولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموع ها.أن ت ون له صلة قرابة من الدرج .5

 أن ي ون عضو مجلم إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلم إدارتها. .6

 خالل العامين املاضيين لدى أي من األطراف املرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموع ها كاملحاسبي .7
ً
 لحصص سيطرة لدى أن ي ون موظفا

ً
ن القانونيين وكبار املوردين أو أن ي ون مالكا

 أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.

 يه إحدى الحاالا املذكورة أعاله.وعليه يتضح أن العضو غير املستقل هو عضو املجلم الذي ينطبق عل
 

 العضو غير التنفيذي 

 مدارة 
ً
.هو عضو املجلم الذي ال ي ون متفرغا

ً
 أو سنويا

ً
 شهريا

ً
 الشركة، أو ال يتقاض ى راتبا

( الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركاا، فإن أغلبية أعضاء املجلم يجب أن ي ونوا من غير التنفيذيين وأال يقّل 12فيما يتعلق بتش يل املجلم واملنصوص عليه في الفقرتين ) ، هـ( من املادة )

 إلى مجمل عدد أعضاء املجلم، وقد التزمت الشركة بهذه املادة حيث أن أغلبية األعضاء هم عدد األعضاء املستقلين عن عضوين أو 
ً
ر من غي ثلث أعضاء املجلم أّيهما أكثر، وذلك استنادا

 أعضاء مستقلين في مجلم امدارة. ( خمسة 5التنفيذيين وهناك )

 للمادة )
ً
( اثنان من األعضاء، ويجب أن ت ون الدعوة عن طريق إشعار األعضاء بتاريخ ومكان 2عوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك )( اثنان وعشرون من الن ام األساس ي يجتمع املجلم بد22وفقا

الشركة، فإنه يجب أن يجتمع ( السادسة من الئحة مجلم امدارة املذكورة في ن ام حوكمة 6وميعاد انعقاد االجتماع من قبل أمين سر املجلم قبل أسبوع من موعد االجتماع. وبناًء على املادة )

 م، بأن الشركة ملتزمة بهذه األحكام:2016-12-31م وحتى تاريخ 2013( أربع مراا على األقل خالل السنة املالية الواحدة. ويتبين من محاضر اجتماعاا مجلم امدارة من العام 4املجلم )
 
 

( جدول: اجتماعاا مجلم إدارة شركة الباحة 8-3)  

 م2016العام  م2015العام  م2014العام  م2013العام 

6 5 8 9 

ةاملصدر: إدارة شركة الباح  
 

 لجان مجلم امدارة 
ل مدارة األمثل األداء أجل ضمان من

ّ
 قواعد للجان التنفيذية ولجنة امنقاذ واالستحواذ ولجنة الحوكمة. واللجنة واملكافآا الترشيحاا ولجنة املراجعة لجنة الشركة مجلم إدارة الشركة، شك

 امدارة. إلى مجلم واالقتراحاا التقارير اللجان منها. ترفع بكل املنوطة واملس ولياا املهام معتمدة تحدد
 

 اللجنة التنفيذية 

( ثالثة أعضاء جميعهم من أعضاء مجلم امدارة. وي ون نصاب اجتماعاا اللجنة التنفيذية 3( من الئحة اللجنة التنفيذية للشركة على تش يل مجلم امدارة لجنة تنفيـذية من )4تنص املادة )

يجية التنفيذية بتقديم التوصياا إلى مجلم امدارة ب صوص املوضوعاا الحيوية مثل الخطط االسترات بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارتها أو توصياتها باألغلبية. وتتمثل املهام الرئيسة للجنة

الشركة  عملياااألجل لكة، وتقييم امنتاجية طويلة وخطط العمل املتعلقة بسير العمل واألعمال، ومناقشة وات اذ القراراا املتعلقة باملواضيع الطارئة، واملساهمة في الت طيط املالي للشر 

 التشغيلية.

 

 وتت ون اللجنة التنفيذية من األعضاء املوضحين في الجدول التالي:
 

( جدول: أعضاء اللجنة التنفيذية 8-4)  

 املنصب االسم
 رئيم اللجنة األمير/ فهد بن مشاري آل سعود 

  محمد بن صالح الحمادي 
ً
 عضوا

  د. حاتم عبدهللا الغامدي 
ً
 عضوا

 الباحة املصدر: إدارة شركة

 

 م(.2016-م2013ويبين الجدول أدناه عدد اجتماعاا اللجنة التنفيذية خالل األعوام )
 

( جدول: اجتماعاا اللجنة التنفيذية8-5)  

 م2016العام  م2015العام  م2014العام  م2013العام 

3 - 5 3 

 املصدر: إدارة شركة الباحة
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 لجنة املراجعة 

م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى املادة 10/11/2008هـ )املوافق 12/11/1429( وتاريخ 2008-36-1املالية رقم )صدر قرار مجلم هي ة السوق 

 م.2009من العام  ( الرابعة عشرة من الئحة حوكمة الشركاا بتش يل لجنة من األعضاء غير التنفيذيين تسمى )لجنة املراجعة( وذلك ابتداءً 14)

 تشمل مهماا لجنة املراجعة ومس ولياتها، بحسب الئحة حوكمة الشركاا، ما يلي:

 دارة.امشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعلي ها في تنفيذ األعمال واملهماا التي حددها لها مجلم ام  •

 تقرير م توب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.دراسة ن ام الرقابة الداخلية ووضع  •

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ امجراءاا التصحيحية للملحوظاا الواردة ف ها. •

 التوصية ملجلم امدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقاللي هم. •

 بعة أعمال املحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خار  نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.متا •

 دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عل ها. •

 دراسة ملحوظاا املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها. •

 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلم امدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. •

 دراسة السياساا املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلم امدارة في شأنها. •

( ثالثة أعضاء على األقل ي تارهم مجلم امدارة من بين أعضائه غير التنفيذيين كما يجوز أن 3من ) ( من الئحة لجنة املراجعة للشركة على تش يل مجلم امدارة لجنة مراجعة4تنص املادة )

لت الشركة شك ر قرارتها أو توصياتها باألغلبية. وقديعين املجلم عضو أو أكثر من غير أعضاء املجلم لي ون عضو في اللجنة. وي ون نصاب اجتماع اللجنة التنفيذية بحضور أغلبية أعضائها وتصد

دة مجلم امدارة على القيام بمهامه امشرافية لجنة مراجعة تت ون من ثالثة أعضاء أثنين منهم من أعضاء مجلم امدارة وواحد من خار  املجلم. وتتمثل الوظيفة األساسية للجنة في مساع

 اائم املالية للشركة، وسياساا وإجراءاا الرقابة الداخلية، والعالقة مع املحاسب القانوني، وسياساب فاءة وفعالية، وبصفة خاصة ت ون اللجنة مس ولة عن التأكد من سالمة واكتمال القو 

 وإجراءاا املراجعة الداخلية.  
 

 عضاء املوضحين في الجدول التالي:وتت ون لجنة املراجعة من األ 
 

( جدول: أعضاء لجنة املراجعة8-6)  

 املنصب االسم
 رئيم اللجنة عبدالعزيز صالح الحمادي 

  سعد بن حمد بن سيف 
ً
 عضوا

 عضو من خار  املجلم عالء محمد تبينة 

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 (.32( و)30( و)29الصفحة )وقد وردا السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة في 
 

 م(.2016-م2013يبّين الجدول أدناه عدد اجتماعاا لجنة املراجعة خالل األعوام ) 
 

جدول: اجتماعاا لجنة املراجعة  (8-7)  

 م2016عام  م2015عام  م2014عام  م2013عام 

3 3 6 9 

 املصدر: إدارة شركة الباحة
 

 لجنة الترشيحاا واملكافآا 

( 15م( بإلزام الشركاا املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بمقتض ى املادة )16/3/2010هـ )املوافق 30/3/1431( وتاريخ 201-10-1صدر قرار مجلم هي ة السوق املالية رقم )

 م. 1/1/2011ابتداء من تاريخ الخامسة عشرة من الئحة حوكمة الشركاا بتش يل لجنة تسمى )لجنة الترشيحاا واملكافآا( وذلك 

 ل اللجنة.تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلم امدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحاا واملكافآا ومدة عضوي هم وأسلوب عم

 تشمل مهام ومس ولياا لجنة الترشيحاا واملكافآا بحسب الئحة حوكمة الشركاا ما يلي: 

 للسياساا واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة م لة بالشرف واأل التوصية ملجلم  •
ً
 مانة.امدارة بالترشيح لعضوية املجلم وفقا

ي جلم امدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذاملراجعة السنوية لالحتياجاا املطلوبة من املهاراا املناسبة لعضوية مجلم امدارة وإعداد وصف للقدراا وامل هالا املطلوبة لعضوية م •

 يلزم أن ي صصه العضو ألعمال مجلم امدارة.

 مراجعة هيكل مجلم امدارة ورفع التوصياا بشأن التغييراا التي يم ن إجرا ها. •

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلم امدارة، واقتراح معالج ها بما يتفق مع مصلحة الشركة. •

 من استقاللية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلم إدارة شركة أخرى. التأكد بشكل سنوي  •

 اء.وضع سياساا واضحة لتعويضاا ومكافآا أعضاء مجلم امدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياساا است دام معايير ترتبط باألد •

( عضوين على األقل جميعهم من أعضاء مجلم امدارة. وي ون نصاب اجتماع لجنة 2ة لجنة الترشيحاا واملكافآا للشركة على تش يل لجنة الترشيحاا واملكافآا من )( من الئح4تنص املادة )

 الترشيحاا واملكافآا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارتها او توصياتها باألغلبية. 
 

 من األعضاء املوضحين في الجدول التالي: وتت ون لجنة الترشيحاا واملكافآا
 

( جدول: أعضاء لجنة الترشيحاا واملكافآا 8-8)  

 املنصب االسم

 رئيم اللجنة األمير/ فهد بن مشاري بن عبد املحسن آل سعود

  إبراهيم عبدهللا بن كليب 
ً
 عضوا

  محمد صالح الحمادي
ً
 عضوا

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 (.30( و)30( و)29واملكافآا في الصفحة )لجنة الترشيحاا  ألعضاءوقد وردا السير الذاتية 

 م(.2016-م2013ويبين الجدول أدناه عدد اجتماعاا لجنة الترشيحاا واملكافآا خالل األعوام )
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( جدول: اجتماعاا لجنة الترشيحاا واملكافآا 8-9)  

 م2016عام  م2015عام  م2014عام  م2013عام 

3 - 4 3 

 املصدر: إدارة شركة الباحة
 

 لجنة امنقاذ واالستحواذ 

 م( انشاء لجنة خاصة لإلنقاذ تت ون من ثالثة أعضاء هم:21/07/2014هـ املوافق )24/09/1435بناًء على ال روف التي تمر بها شركة الباحة فقد قرر مجلم إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 

 للجنة.إبراهيم بن عبدهللا بن  •
ً
 كليب رئيسا

 باللجنة. •
ً
 عبدالعزيز صالح الحمادي عضوا

 باللجنة. •
ً
 مشعل محمد مفتي عضوا

م( 06/05/2015هـ )املوافق 17/07/1436م حيث قرر مجلم إدارة شركة الباحة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2015م وحتى مطلع العام 2014واستمرا اللجنة في القيام بمهامها منذ تعيينها عام 

 لوجود كل من إبراهيم بن عبد
ً
 هللا بن كليب، وعبدالعزيز صالح الحمادي وهما منإعادة تسمية لجنة امنقاذ بمسمى لجنة امنقاذ واالستحواذ وكذلك إعادة تش يلها لضمان االستقاللية ن را

 
ً
 لآلتي:األطراف ذوي عالقة بعملية االستحواذ على شركة املراكز الراقية، وتم اعادة تش يلها وفقا

 

( جدول: أعضاء لجنة امنقاذ واالستحواذ 8-10)  

 املنصب االسم
 رئيم اللجنة زياد محمد العمرو 

  مشعل محمد مفتي
ً
 عضوا

  د. حاتم عبد هللا الغامدي
ً
 عضوا

 املصدر: إدارة شركة الباحة
 

 (.30( و)29( و)29الصفحة )ستحواذ في وقد وردا السير الذاتية ألعضاء لجنة امنقاذ واال 
 

( جدول: اجتماعاا لجنة امنقاذ واالستحواذ8-11)  

 م2016عام  م2015عام  م2014عام  م2013عام 

-* 3 14 7 

 م2013م ولذلك ال توجد لها أي اجتماعاا خالل العام 2014* تم استحداث اللجنة عام 
 

 وتشمل مهام لجنة امنقاذ واالستحواذ ما يلي:

 مع تضمين امعالن لألسباب الرئيسية التي أدا إلى بلوغ هذه الخسائر. ٪100املتراكمة للشركة نسبة امعالن فور بلوغ الخسائر  •

 لتعديل أوضاع الشركة وامعالن عنها ملساهمي الشركة. خطةإعداد  •

 تنفيذ خطة تعديل أوضاع الشركة مع اطالع مجلم إدارة الشركة على املستجداا ذاا العالقة. •

 تنفيذها ضمن خطة تعديل أوضاع الشركة على مجلم امدارة بشكل ربع سنوي.عرض التفاصيل التي تم  •

 امفصاح عن التوقعاا املالية ربع السنوية والسنوية املستقبلية.  •

 وصف التنفيذ الفعلي مل شراا األداء. •

 امعالن نهاية كل شهر عن القوائم املعدة من قبل إدارة الشركة. •

 العمل على تحقيق أرباح تشغيلية. •

 العمل على تحقيق تدفق نقدي تشغيلي موجب. •

 دراسة أوضاع الشركة املالية وامدارية. •

 العمل على إيجاد الحلول املناسبة معادة الشركة ملزاولة نشاطها بشكل جوهري. •

 ت فيض املصروفاا امدارية والعمومية للشركة. •

 التباحث مع مستشارين م تصين معادة هيكلة الشركة. •

 ض رأس مال الشركة بما يتناسب مع وضعها الحالي.دراسة رفع أو خف •

 البحث عن فرص مناسبة لالندما  معها او االستحواذ عل ها. •
 

 فروع الشركة والشركاا التابعة  
 النشرة.هذه يوجد لدى الشركة سجل تجاري مقامة فرع لها في مدينة الرياض ول نها لم تقم بإنشاء أو افتتاح ذلك الفرع حتى تاريخ إعداد 

 

 املمتلكاا املهمة اململوكة أو املستأجرة من قبل الشركة 
 خالل الربع الثاني من عام 02/04/1996هـ )املوافق 1416-11-14قامت شركة الباحة باست جار أرض من بلدية بلجرش ي بتاريخ 

ً
م 2004م(، وقد قامت بإنشاء مصنع للجلد وقد توقف نشاطه نهائيا

( عشرون ألف واثنان وخمسون ريال سعودي. وتبلغ مدة 20.052اع األعمال(، ومبنى رئيس ي للشركة على ذاا األرض املستأجرة، وذلك بإيجار سنوي مقداره ): انقط15-4كما هو موضح في )القسم 

 خمسة وعشرين سنة قابلة للتجديد. (25إيجار األرض )
 

( جدول: املمتلكاا املهمة اململوكة أو املستأجرة من قبل شركة الباحة8-12)  

 حالة املل ية املساحة )باملتر املربع( املدينة اسم العقار رقم

 األرض مستأجرة واملباني مملوكة 13.027.69 بلجرش ي املبنى الرئيس ي 1

 املصدر: إدارة شركة الباحة
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 عقود خدماا أعضاء مجلم امدارة وكبار التنفيذيين 
 

( جدول: ملخص عقود كبار التنفيذيين8-13)  

 نوع العقد تاريخ نهاية العقد تاريخ التعيين املنصب االسم

  م31/07/2017 م2016/ 01/08 الرئيم التنفيذي  زياد محمد العمرو 
ً
 سنوي يجدد تلقائيا

  م31/07/2017 م2016/ 01/08 املدير املالي  مشعل محمد مفتي 
ً
 سنوي يجدد تلقائيا

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 

 العربية السعوديةاألصول خار  اململ ة  
 يقر أعضاء مجلم امدارة بأنه ال يوجد لدى شركة الباحة أية أصول خار  اململ ة العربية السعودية. 

 

 العقود الجوهرية  
 ( أعاله "املمتلكاا املهمة اململوكة أو املستأجرة من قبل الشركة". 4-8تنحصر العقود الجوهرية في عقد است جار املبنى الرئيس ي املشار إليه أعاله في الفقرة )

 

 معامالا األطراف ذاا العالقة  
االستحواذ موضع هذه النشرة، فإن أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة السيد/ محمد صالح الحمادي، ال يوجد لدى شركة الباحة أي معامالا أطراف ذاا عالقة. إال أنه فيما يتعلق بصفقة 

لى شركة ع ى أن كافة القراراا املتعلقة بصفقة االستحواذوالسيد/ عبدالعزيز صالح الحمادي، والسيد/ إبراهيم عبدهللا بن كليب، هم شركاء في شركة املراكز الراقية املحدودة. وينبغي التأكيد عل

 املراكز الراقية املحدودة تمت بالتصويت دون األخذ بأصواا ه الء األعضاء املشار إل هم. 

الي ونتائج ريال واملبينة في قسم )مناقشة وتحليل امدارة للوضع امل 1.658.533ويجدر امشارة إلى أن املصاريف التي قام بدفعها عضو مجلم امدارة محمد الحمادي نيابة عن الشركة والبالغة 

، وإنما قام بدفعها لغرض مساعدة شركة الباحة في ظل أزم ها املالية حيث كانت ا48العملياا لشركة الباحة( في الصفحة )
ً
لحساباا (، ال تعد معاملة مع أطراف ذوي عالقة بالصفقة نهائيا

 البن ية لشركة الباحة مجمدة في ذلك الوقت.
 

 مراجعو الحساباا 
 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين  م،2016، وم2015م، و2014املراجعة للسنواا املالية  إن القوائم املالية

ً
والتي تم إدراجها في هذه النشرة، قد تم إعدادها وفقا

للسنة املالية محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون. أما القوائم املالية  –م.عن طريق م تب رودل التويجري 2015م، و2014القانونيين. وقد تمت مراجعة وتدقيق القوائم املالية لألعوام 

 عضو كرو هوروث الدولية. وتقوم الشركة بإصدار قوائمها بالريال السعودي. –محاسبون قانونيون واستشاريون  –فقد تم فحصها من قبل شركة الع م والسديري م 2016ديسمبر  31املن هية في 
 

 استمرار األنشطة 
 لقرار الهي ة بتاريخ 

ً
م(، 06/04/2013هـ )املوافق 25/05/1434منذ تاريخ  –تداول -م(، فقد تم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق املالية السعودية 06/04/2013هـ )املوافق 25/05/1434وفقا

 م.2012ديسمبر  31من رأس املال وذلك كما بتاريخ  ٪123.60وذلك بسبب خسائرها املتراكمة والتي بلغت نسبة 

 على الوضع املالي للشركة خالل السنتين األخ
ً
 ملحوظا

ً
الل الفترة يرتين. وفيما يلي االنقطاع في األعمال الذي حدث خوقد حدث انقطاع في أعمال الشركة الجوهرية خالل الفترة السابقة مما أثر تأثيرا

 السابقة:

 خالل الربع الثاني م •
ً
 م. 2004ن عام توقف نشاط مصنع الجلد نهائيا

 بتاريخ تلفريك أثربتوقف عمل مشروع  •
َ
 بقرار مجلم امدارة بتاريخ م،21/04/2001 بشكل جز ي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

َ
وتمت  م15/12/2014 وتم إيقافه تماما

 م.06/05/2015 املوافقة عليه بالجمعية العمومية غير العادية بتاريخ

، مما يعني أنها ال تتنافى مع 2016م و2015غيلية غير الجوهرية املحدودة خالل العامين إال أنه توجد بعض العملياا التش
ً
م والتي تشمل نشاط املقاوالا وتوريد مواد البناء، على نحو محدود جدا

والتي تنص على أنه "عند تقديم طلب التسجيل وقبول امدرا ، يجب أن  انقطاع األعمال، وبالتالي فإن شركة الباحة غير مستوفية للمادة الحادية عشرة الفقرة )ب( من قواعد التسجيل وامدرا 

 خالل ثالث سنواا مالية على األقل تحت إش
ً
 رئيسا

ً
"، ولهي ون املصدر مارس بنفسه مباشرة أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطا

ً
 جوهريا

ً
ذا راف إدارة لم تتغير في مجملها تغيرا

 كة بتقديم طلب إعفاء إلى هي ة السوق املالية معفائها من املادة املذكورة.الغرض قامت الشر 
 

 العالماا التجارية واملوجوداا غير امللموسة  
دى الشركة بتسجيل هذه العالمة لدناه. وقد قامت تست دم الشركة عالمة تجارية واحدة تعتمد عل ها في أنشط ها بشكل عادي، أي أنه ال يوجد اعتماد جوهري عل ها، كما هو موضح في الجدول أ

( وهي عبارة عن رسم أقواس باأللوان األخضر املتدر  والبرتقالي بداخلهما رسم ثالث ورقاا 37وزارة التجارة واالستثمار بعد حصولها على موافق ها النهائية بهذا الخصوص وذلك تحت الف ة رقم )

تثمار والتنمية" بحروف عربية وأسفلها عبارة "الباحة انفيستمنت اند ديفلوبمنت كو" بحروف التينية وأسفلهما خط باللون األخضر شجر باللون األخضر وأسفلهما عبارة "شركة الباحة لالس

 الغامق. ويوضح الجدول التالي العالمة التجارية الخاصة بالشركة:
 

 نهاية الحماية بداية الحماية تاريخ التسجيل رقم الشهادة شكل العالمة التجارية

 1436015419 
 هـ28/10/1436

 م(13/08/2015)املوافق 

 هـ17/07/1436

 م(06/05/2015)املوافق

 هـ16/07/1446

 م(16/01/2025)املوافق

 املصدر: إدارة شركة الباحة

ية غير ملموسة قّيمة كبراءاا االختراع، وحقوق النشر أو أية مل ياا ف ر ب الف العالمة التجارية أعاله، فإنه ال يوجد للشركة أية حقوق مل ية ف رية. وال تعتمد الشركة في نشاطها على أية أصول 

 وتساهم إلى حد كبير في أعمالها. أخرى باستثناء العالمة التجارية املبينة أعاله، وال تعتقد الشركة بأن الهوية التي طورتها لنفسها قد ساهمت

 

 الدعاوى القضائية والنزاعاا واملطالباا  
أو محتملة أو إجراءاا تحقيق قائمة من املم ن أن ي ون لها، مجتمعة أو منفردة، تأثير  قائمةي كد أعضاء مجلم إدارة شركة الباحة على أنه ليم هناك أي نزاعاا قضائية أو قضايا أو شكاوى 

 أو محتملة أو حقائق يم ن أن ينشأ عنها، مجتمعة او منفردة، خطر محدق متعلق بنزاع جوهري، جوهري على الشركة، كما لم يصل إلى علم الشركة وجود أي نزاعاا قضائية جوهرية من ورة حالي
ً
ا

 مع التأكيد على أنه قد ت ون هناك بعض القضايا أو املطالباا املالية البسيطة التي ال ت ثر بشكل جوهري على أعمال الشركة.
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 وفيما يلي تفاصيل لهذه القضايا: ريال سعودي وثالث مائة ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون  مليون  تسعة عشر ( مائة و 119.300.559الشركة )تبلغ القيمة امجمالية للدعاوى املقامة من قبل 
 

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 

( جدول: املطالباا والدعاوى القانونية واملطالباا املقامة من قبل الشركة8-14)  

اسم الجهة 

 املدعى عل ها
 ملخص املطالبة قيمة املطالبة

وأعضاء رئيم 

مجلم امدارة 

لشركة  السابق

 الباحة

ساهمي شركة الباحة لالستثمار والتنمية واملنعقدة يوم الثالثاء  100.000.000
ُ
 بقرار الجمعّية العاّمة العاّدية مل

ً
وافق 19/08/1435عمال

ُ
وافقة على رفع 17/06/2014هـ )امل

ُ
م( بشأن امل

السابقين وتفويض مجلم امدارة الحالي بات اذ امجراءاا الن امية والقانونية لرد حقوق املساهمين أو تفويض من يراه دعوى املس ولية على أعضاء مجلم امدارة 

وافق 24/08/1435من الغير، فقد تقدمت شركة الباحة لالستثمار والتنمية بتاريخ 
ُ
ْعَوى أمام املح مة امدارية بمحاف ة جّدة تم قيدها 22/06/2014هـ )امل

َ
بالرقم م( بد

بالتفريط في حقوق مساهمي شركة الباحة في عملية تبادل أصول الشركة  ( ضد رئيم وأعضاء مجلم امدارة السابقين جراء األخطاء التي ارت بوها في حق الشركة1135)

ساهمين وطلب إلزامهم ُمتضامنين بأن يدفعوا  إلى الشركة مبلغ وقدره ) مع شركة الساطعة الحديثة
ُ
( مائة 100.000.000وما ترتب عل ها من أضرار أملت بالشركة وامل

ل الفارق بين القيمة السوقية لألصول املشترا
ّ
 لعقد  همليون ريال سعودي ُيمث

ً
واقع البيع بمن شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا وما دفعته الشركة تنفيذا

( ثمانية وستون باملائة من رأس مالها وتعليق تداول أسهمها في ٪68( سبعين مليون ريال سعودي، والباقي يمثل تعويض للشركة على فقدانها ملا ُيعادل )70.000.000)

م( بأنه قد صدر قرار من 02/03/2017ه )املوافق 03/06/1438وقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ   .السوق املالية )تداول(، بامضافة إلى أتعاب املحاماة

 دارة السابق بأن يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة ما يلي:م( يقض ي بإلزام رئيم وأعضاء مجلم ام 01/03/2017ه )املوافق 02/06/1438املح مة امدارية بجدة بتاريخ 

: مبلغ وقدرة 
ً
 وس 68.695.441أوال

ً
 ريال ثمانية وستون مليونا

ً
 وأربعمائة وواحد وأربعون رياال

ً
 .تمائة وخمسة وتسعون ألفا

: مبلغ وقدره 
ً
 .ريال مقابل أتعاب املحاماة 1.000.000ثانيا

: رد ما عدا ذلك من طلباا
ً
 .ثالثا

 بأن موعد استالم الح م هو يوم 
ً
 م( ومن الجدير بالذكر بأنه هذا الح م هو ح م 16/03/2017ه )املوافق 17/06/1438علما

ً
ابتدا ي قابل لالستئناف خالل ثالثين يوما

 من التاريخ املحدد الستالم نسخة إعالم الح م، ولن ي ون للح م أي أثر مالي على الشركة.

الخبير شركة 

 املالية

هـ( للمطالبة بإرجاع مبلغ 1430لعام  4475/2أمام املح مة العامة ببلجرش ي بقضية رقم )-شركة مساهمة مقفلة  –املالية تقدمت الشركة بدعوى ضد شركة الخبير  2.000.000

( خمسة مليون 5.000.000رأس مال الشركة مقابل أتعاب قيم ها ) زيادة( مليوني ريال. وكانت الشركة قد اتفقت مع شركة الخبير املدعى عل ها بالعمل على 2.000.000)

( مليوني ريال كدفعة مقدمة. وبسبب تراجع الشركة في قرارها بزيادة رأس املال وعدم قيام املدعى عل ها بإعادة املبلغ أعاله، 2.000.000دفعت الشركة منها مبلغ )ريال، 

ملالية مع نازعاا األوراق املالية بهي ة السوق اقامت الشركة برفع القضية للمطالبة باسترداد املبلغ املدفوع، وال زالت القضية قائمة ومن ورة لدى لجنة الفصل في م

 املح مين حتى تاريخ هذه النشرة.

شركة الساطعة 

الحديثة 

للمقاوالا 

 العامة 

 وقدره  17.300.559
ً
ريال سعودي  7.000.000قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ الذي دفعته الشركة مقدما

ريخ م بجدة بتاوذلك ضمن العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة واملتعلق بعملية تبادل األصول. وقد صدر ح م نها ي في القضية من ديوان امل ال

بجدة بإتمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة. هذا وقد م( تضمن املصادقة على الح م االبتدا ي الصادر عن املح مة االدارية 04/05/2013هـ )املوافق 24/06/1434

م( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند 03/08/2016هـ )املوافق 1437/ 29/10تلقت شركة الباحة بتاريخ 

ديثة للمقاوالا العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حيث أنه التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجدة لصالح شركة الساطعة الح

ه )املوافق 04/05/1438م( تلقت شركة الباحة نسخة من ح م دائرة التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي صادر بتاريخ 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438بتاريخ 

 لية تبادلم، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من ديوان امل الم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما ي ص ع38160080م( وبرقم 01/02/2017

كل واضح ها بشاد تنفيذاألصول، وانتهى ح م دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الح م الصادر من ديوان امل الم بحيث يتم تحديد البنود املر 

 من اليوم التالي من تاريخ
ً
 اعتبارا

ً
وعليه ت كد .  ماستالم نسخة الح ودقيق لكل بند، كما نص ح م دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

ف الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطر إدارة شركة الباحة بأنه ال توجد لديها نية لالعتراض على الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل 

اطعة لدى شركة لساآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كافة األصول التي ت ص شركة ا

توجد  ويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال  لساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل.الباحة، وكذلك نقل مل ية األصول التي ت ص الباحة لدى شركة ا

م( ولم تذكر في نشرة امصدار هذه فيما ي ص عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438أي أحكام الحقة للح م الصادر بتاريخ 

 بأنه لالحديثة. 
ً
ثة بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحدين ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك علما

 بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسارة من هذه العملية بقيمة  ريال سعودي، حيث أن 17.300.599تبلغ 
ً
يال باعتبار أن ر  68.699.441شركة الباحة قد قامت مسبقا

  17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت 
ً
ملا ورد في تقرير الفحص النافي  ريال وفقا

 بالح م الصادر من املح مةوالتي هي محل املطالبة هذه. للجهالة، 
ً
ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة بناًء على السند التنفيذي  والتزاما

 وتتضمن هذه األصول:

 ة للتركيب.داملوجودة )تحت التأسيم( املع نقل مل ية جميع مشتمالا ال سارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة موجوداتها املنقولة والثابتة وجميع مشتمالا مشروع الهلوكور ومعداته -1

 صور عقود شركة السويلم ملشروع قطار الحرمين. -2

 قائمة موجوداا ومستنداا مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة ومشروع الهلوكور)تحت التأسيم(. -3

 عقد تأجير أرض البلدية. -4

 رخصة البناء. -5

 املخطط العام للمشروع. -6

 صورة خطاب املوافقة املبدئية لقرض صندوق التنمية الصناعية. -7

 ذكرة تنازل عن رخصة الثروة املعدنية.م -8

 خريطة املوقع العام لل سارة. -9

 محضر استالم ال سارة بمعدتها وموجوداتها وموقع مشروع الهلوكور )تحت التأسيم( ومعداته غير املركبة -10

شروع حص النافي للجهالة على معلوماا خاصة بقيمة موال تمتلك شركة الباحة أي مستنداا لتوضيح تفاصيل هذه األصول املذكورة أعاله. كذلك، لم يحتوي تقرير الف

ي مستنداا احة بأنها ال تملك أالخرسانة االسمنتية الجاهزة ومصنع الهلوكور حيث أن التقرير املشار إليه ذكر قيمة ال سارة فقط. وقد أكدا امدارة الحالية لشركة الب

ريال وال أي مستنداا تبين القيمة الفعلية لكل أصل من هذه األصول وكيفية  86.000.000جموعها تبين قيمة أصول شركة الساطعة عند توقيع العقد والتي بلغ م

كإجمالي لها بحسب تقرير الفحص النافي للجهالة، وذلك بسبب أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلم إدارة الشركة  17.300.599التوصل إلى مبلغ 

دارة السابقة للشركة بتسليم امدارة الحالية أي معلوماا أو مستنداا بهذا الشأن. وعليه ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من السابق وليم الحالي، ولم تقم م 

صول املقدرة األ  قيمة هذه أصول شركة الساطعة الحديثة املوضحة في الح م القضا ي والسند التنفيذي الصادر من املح مة االدارية بجدة، إال أنه ال يم ن التحقق من

م صص  نريال بحسب ما ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة. وفي حال كانت القيمة الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن ذلك يعني بأ 17.300.599بمبلغ 

 والبالغ 
ً
 لتغطية كامل الخسائر املترتبة من عملية تبادل األصول ريال لن ي  68.699.441خسائر عملية تبادل األصول الذي قامت شركة الباحة بت وينه مسبقا

ً
ون كافيا

  النشرة(. ( من هذه7الواردة في الصفحة )هذه )ويرجى الرجوع إلى م اطر فشل الشركة في الدخول في صفقاا استحواذ سابقة 
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 و 34.235.771) وتبلغ قيمة الدعاوى املقامة واملطالباا املالية ضد الشركة
ً
 سعودي، وفيما يلي تفاصيل لهذه  م تان( أربعة وثالثون مليونا

ً
 وسبع مائة وواحد وسبعون رياال

ً
وخمسة وثالثون ألفا

 القضايا:

 ألنه تم سداد املبلغ املطالب به بالكامل في عام  1.875.000* مالح ة: لم يتم األخذ في االعتبار قيمة القضية املرفوعة من قبل السيد/ علي العجمة على شركة الباحة واملتمثلة في مبلغ 
ً
 م.2013ريال وذلك ن را

 

 من مبالغ نقدية. ويبلغ مجموع هذه األسهم كذلك فإنه توجد قضايا مقامة ضد 
ً
سهم. وتحدد قيمة األسهم بناء على سعر السهم  16.290الشركة ومطالباا مالية عل ها ول نها محددة بأسهم بدال

 بأن آخر سعر للسهم قبل إيقاف تداول أسهم الشركة قد بلغ 
ً
 4، بينما بلغ سعر السهم في آخر صفقة تمت خار  املنصة )م02/04/2013ريال سعودي كما بتاريخ  13.50وقت تنفيذ الح م، علما

 ومائة 65.160م. وبناء على سعري السهم املذكورين، فإن مجموع القضايا املقامة ضد الشركة واملحددة بأسهم قد يتراوح ما بين )29/11/2016ريال( أربعة رياالا كما بتاريخ 
ً
( خمسة وستون ألفا

، و)
ً
 تين وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريال سعودي.( مائ219.915وستون رياال

 

 

( جدول: املطالباا والدعاوى القانونية واملطالباا املقامة ضد الشركة8-15)  

اسم الجهة 

 املدعية

قيمة 

 املطالبة
 ملخص املطالبة

الساطعة شركة 

الحديثة 

 للمقاوالا العامة

م( يقض ي بإلزام شركة الباحة بإتمام العملية ودفع 08/12/2012هـ )املوافق 25/01/1434نتيجة لعملية تبادل األصول بين الشركتين، صدر ح م من املح مة بتاريخ  3.000.000

 الحديثة للمقاوالا العامة. بامضافة إلى:( ثالثة مليون ريال سعودي لشركة الساطعة 3.000.000املبلغ املستحق وهو )

ريال بحسب العقد املوقع بين شركة 12.000.000( قطعة أرض واقعة بم طط املرو  في مدينة الطائف، واملقدرة قيم ها بمبلغ 134امفراغ الفعلي لعدد ) .1

 الباحة وشركة الساطعة.

ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة  46.000.000إفراغ األرض املقام عل ها مشروع الدواجن والواقعة بمحاف ة العقيق، واملقدرة قيم ها بمبلغ  .2

 الساطعة. 

 الباحة وشركة الساطعة. ريال بحسب العقد املوقع بين شركة 18.000.000حصة شركة الباحة في كلية الباحة األهلية للعلوم، واملقدرة بقيمة  .3

لشركة وبتاريخ وقد قامت شركة الباحة باستئناف الح م أمام مح مة االستئناف امدارية باملنطقة الغربية وذلك معادة الن ر في الح م. هذا وقد تلقت ا

الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املح مة  م( قرار قضا ي من دوائر التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي، يلزم03/08/2016هـ )املوافق 29/10/1437

ه 12/05/1438حيث أنه بتاريخ  امدارية بجدة الدائرة التجارية الثانية لصالح شركة الساطعة الحديثة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاريخ إعداد هذه النشرة،

م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438دائرة التنفيذ في املح مة العامة ببلجرش ي صادر بتاريخ  م( تلقت شركة الباحة نسخة من ح م09/02/2017)املوافق 

ح م دائرة  تهى، واملتضمن أنه بعد مراجعة الح م الصادر من ديوان امل الم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما ي ص عملية تبادل األصول، وان38160080

ح م  صقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الح م الصادر من ديوان امل الم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نالتنفيذ إلى التو 

 من اليوم التالي من تاريخ استالم نسخة الح م. وعليه 
ً
 اعتبارا

ً
باحة  بأنه ال ت كد إدارة شركة الدائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

ستقوم شركة  آلخر عليهتوجد لديها نية لالعتراض على الح م وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف ا

 فة األصول التي ت ص شركة الساطعة لدى شركة الباحة، وكذلك نقل مل يةالباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثياا الح م وذلك بنقل مل ية كا

لح م أي أحكام الحقة ل األصول التي ت ص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان هاء األمر القضا ي بالكامل. ويقر مجلم إدارة شركة الباحة بأنه ال توجد

 بأنه لن 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438الصادر بتاريخ 
ً
م(  ولم تذكر في نشرة امصدار هذه فيما ي ص عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة. علما

ريال  17.300.599تبلغ  ي ون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة

 بت وين م صصاا لكامل مبلغ الخسارة من هذه العملية بقيمة سعودي، ح
ً
ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل  68.699.441يث أن شركة الباحة قامت مسبقا

 ملا ورد في تقرير الفحص ال 17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000األصول بلغت 
ً
 نافي للجهالة.ريال وفقا

شركة الخبير 

 املالية

هـ( للمطالبة بالرصيد املتبقي من األتعاب املتفق 1430لعام  4297/2بدعوى ضد شركة الباحة أمام مح مة بلجرش ي تم قيدها بالرقم ) املاليةتقدمت شركة الخبير  3.000.000

زالت القضية ( خمسة مليون ريال سعودي عن العقد املبرم مع الشركة لزيادة رأس املال. وال 5.000.000( ثالثة مليون ريال سعودي من أصل )3.000.000عل ها بقيمة )

 م.19/3/2015وقد تقدمت الشركة بتعيين مح م لها بتاريخ  21/32من ورة بلجنة الفصل في منازعاا األوراق املالية بهي ة السوق املالية مع املح مين برقم 

السيد/ علي 

 *العجمة

( في محاف ة بلجرش ي، اململ ة العربية السعودية، وذلك م2011مايو  14ه )املوافق 1432جمادى آخر  11السيد/ علي العجمة قد رفع قضية ضد شركة الباحة في تاريخ  1.875.000

وقد تم  سيد/ علي العجمة ضد شركة الباحة،مقابل أتعابه في الترافع عن شركة الباحة في قضي ها مع كلية الباحة األهلية للعلوم. وقد صدر الح م النها ي لصالح ال

م. حيث قام السيد علي العجمة بتمثيل شركة الباحة ضد كلية الباحة األهلية للعلوم لتحصيل 2013ريال سعودي خالل عام  1.875.000سداد املبلغ املطالب به البالغ 

م(، صدر الح م النها ي لصالح كلية 2011أكتوبر  16ه )املوافق 1432ذو القعدة  18في تاريخ مستحقاا شركة الباحة لدى كلية الباحة األهلية للعلوم. وذلك باعتبار أنه 

 (. 1/24الباحة األهلية للعلوم ضد شركة الباحة )رقم الصك 

تعويضاا 

املساهمين على 

األسهم التي تم 

 بيعها في املزاد

( أربعة عشر مليون وثالثمائة 14.325.234م بمبلغ )31/12/2009ف واثنان وثالثون سهم وذلك حتى تاريخ ( تسعمائة وأربعة وثمانون أل984.032قامت الشركة ببيع ) 10.886.424

تاريخ ذا الخصوص بوخمسة وعشرون ألف وم تان وأربعة وثالثون ريال سعودي حسب العروض املقدمة باملزاد وذلك بعد الحصول على موافقة هي ة السوق املالية به

( اثنان مليون ومائة وثالثة عشر ألف وأربعة وسبعون ريال سعودي لتسديد كامل قيمة 2.113.074م(. وتم است دام مبلغ )22/03/2009 هـ )املوافق25/03/1430

وستون ريال ( اثنا عشر مليون ومائتين واثنا عشر ألف ومائة 12.212.160( مائة وخمسون مليون ريال سعودي. أما باقي املبلغ وهو )150.000.000رأس املال البالغ )

( 643.451لغ )ائض( مبسعودي فسيتم رده كفائض للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والتي بيعت أسهمهم باملزاد. علما بأن الشركة قد قامت بسداد )رد ف

 ومائتين وخمسة وثمانون ريال سعودي ( ستمائة واثنان و 682.285ريال سعودي إضافة إلى مبلغ ) ستمائة وثالثة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون 
ً
ثمانون ألفا

 بأن ه
ً
اا هي مطالباا ذه التعويضكمصروفاا ناتجة عن عملية البيع والتحصيل. ومن املم ن أن تتم مطالبة شركة الباحة من قبل املساهمين املتبقين في أي وقت. علما

 مستحقة وليست قضية قائمة.

الهي ة العامة 

 للزكاة والدخل

( مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على ستة أقساط متساوية حيث تم دفع أربعة 1.500.000وافقت الهي ة العامة للزكاة والدخل بأن تقوم الشركة بسداد مبلغ ) 500.000

م( 10/02/2015هـ )املوافق  21/04/1436وتاريخ  2750/16/1436م(، وذلك بناًء على خطاب رقم 22/08/2016هـ )املوافق 19/11/1437أقساط منها كما بتاريخ 

( مائتان وخمسون 250.000م بأقساط نصف سنوية كل قسط )1999م حتى 1993واملتضمن املوافقة على تقسيط املبلغ املتبقي من الفروقاا الزكوية عن السنواا 

 بأن مجموع الفروقاا يقارب )
ً
 بأخذ نصفها من الشركة. وينبغي التنبيه  لزكاة والدخلالهي ة العامة ل( ثالثة مليون ريال. إال أن 3.000.000ألف ريال. علما

ً
قامت مسبقا

 على أن هذه مطالبة مالية وليست قضية مرفوعة ضد الشركة.

الهي ة العامة 

 للزكاة والدخل

م( فإنه تبين 10/04/2013هـ )املوافق 29/05/1434 هـ مع الهي ة العامة للزكاة والدخل وبموجب الخطاب الوارد من قبلها بتاريخ3482/16/1434بموجب املعاملة رقم  16.849.347

م.  وقد قامت الشركة باالعتراض على صحة املبلغ املذكور، إال أن الشركة قد استلمت خطاب آخر 2010م إلى 2000وجود فروقاا زكوية باملبلغ املذكور عن األعوام من 

م( ي كد صحة املبلغ. كما قامت الشركة برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة خالل 04/10/2015هـ )املوافق 21/12/1436من الهي ة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 

غي التنبيه على النشرة. وينباملدة القانونية وهي ستين يوما من تاريخ استالم الخطاب، ولم يتم الرد ب صوص الئحة االعتراض من حيث قبولها أو رفضها حتى تاريخ هذه 

 وليست قضية مرفوعة ضد الشركة. أن هذه مطالبة مالية
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 ملخص الن ام األساس ي للشركة  
 

 اسم الشركة 

 ."شركة الباحة لالستثمار والتنمية" شركة مساهمة عامة سعودية
 

 أغراض الشركة 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

اا اهي والبوف هاا واملخابز والحلوياا وخدمإقامة وإدارة وتشـــغيل وصـــيانة األســـواق املركزية واملجمعاا التجارية والســـ نية والشـــقق املفروشـــة واملطاعم والفنادق ومحطاا الوقود واملق -1

ملواد البنــاء والحــديــد واملقــاوالا العــامــة للمبــاني واألعمــال ال هربــائيــة وامل ترونيـــة  امعــاشـــــــــــــة املطهيــة وغير املطهيــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة للمواد الغــذائيــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة

 ة.بالبيع أو اميجار لصالح الشركمارها وامليكاني ية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاوالا الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستث

 .عاا الصناعية املختلفةامة املشرو إق -2

 تملك واستصالح األراض ي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني. -3

 إقامة املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها.  -4

 لزراعية والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة الخاصة بذلك.تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية وا -5

 الوكاالا التجارية. -6

 ملا ذكر القيام بأية أعمال الزمة أو م ملة لتحقيق تلك األغراض. وتمارس الشــــــركة أنشــــــط ها وفق األن مة املتبعة 
ً
من الجهاا لك لذوبعد الحصــــــول على التراخيص الالزمة كما يجوز للشــــــركة وفقا

 املختصة إن وجدا.
 

 املشاركة والتملك في الشركاا  

( مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك األسـهم والحصـص في شـركاا أخرى قائمة 5يجوز للشـركة إنشـاء شـركاا بمفردها )ذاا مسـ ولية محدودة أو مسـاهمة مقفلة( بشـرط أال يقل رأس املال عن )

ما يجوز للشـــركة ك الغير في تأســـيم الشـــركاا املســـاهمة أو ذاا املســـ ولية املحدودة وذلك بعد اســـتيفاء ما تتطلبه األن مة والتعليماا املتبعة في هذا الشـــأن. أو تندمج معها ولها حق االشـــتراك مع

 ولها.أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تدا
 

 املركز الرئيس ي للشركة 

 و خارجها بقرار من مجلم امدارة.ركة في مدينة الباحة، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالا داخل اململ ة أيقع املركز الرئيم للش
 

 مدة الشركة 

 إطالة هذه املدة بقرار تصـــدره الجمعية العامة غير 99مدة الشـــركة )
ً
لى هاء أجلها بســـنة واحدة عالعادية قبل ان ( تســـعة وتســـعون ســـنة أجرية تبدأ من تاريخ قيدها بالســـجل التجاري، ويجوز دائما

 األقل.
 

 رأس مال الشركة 

( عشـرة رياالا 10( خمسـة عشـر مليون سـهم أسـمي متسـاوية القيمة، قيمة كل منها )15.000.000( مائة وخمسـون مليون ريال سـعودي، مقسـم إلى )150.000.000حدد رأس مال الشـركة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.
 

 الكتتاب في األسهم ا 

 ليون سهم ودفعوا قيم ها بالكامل.( خمسة عشر م15.000.000اكتتب املساهمون في كامل األسهم املصدرة من قبل الشركة وعددها )
 

 بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة  

ســـــــــــتحقاق، جاز ملجلم امدارة بعد إعالمه عن طريق الصـــــــــــحف أو موقع تداول أو إبالغه ب طاب يلتزم املســــــــــــاهم بدفع قيمة الســـــــــــهم في املواعيد املعينة لذلك، وإذا ت لف عن الوفاء في ميعاد اال 

 للضوابط التي تحددها الجهة املختصة.
ً
 مسجل بيع األسهم في املزاد العلني أو سوق األوراق املالية بحسب األحوال وفقا

 ى صاحب السهم. وإذا لم ت ف حصيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال املساهم.وتستوفي الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة لها وترد الباقي إل

 إل ها املصروفاا التي أنفق ها الشركة في هذ
ً
 ا الشأن.ومع ذلك يجوز للمساهم املت لف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافا

 يحمل رقم السهم امللغى، وت شر في سجل األسهم بوقوع ا وتلغي الشركة
ً
 جديدا

ً
 ألحكام هذه املادة، وتعطي املشتري سهما

ً
 لبيع مع بيان اسم املالك الجديد.السهم املباع وفقا

 

 إصدار األسهم 

مة، وفي هذه الحالة األخيرة يضــاف فرق القيمة في بند مســتقل ضــمن حقوق املســاهمين، ت ون األســهم اســمية وال يجوز أن تصــدر بأقل من قيم ها االســمية وإنما يجوز أن تصــدر بأعلى من هذه القي

تاروا أحدهم لينوب عنهم في اســــــتعمال الحقوق وال يجوز توزيعها كأرباح على املســــــاهمين. والســــــهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشــــــركة، فإذا ملك الســــــهم أشــــــخاص متعددون وجب عل هم أن ي 

 لشركة مقابل حصص نقدية أو عينية.ي ون ه الء األشخاص مس ولين بالتضامن عن االلتزاماا الناش ة من مل ية السهم، كما يجوز أن تصدر أسهم ااملتعلقة به، و 
 

 تداول األسهم 

 من تاريخ تأسيم الشركة. وي شر على ص وك هذه األ  ال يجوز تداول األسهم التي ي تتب بها امل سسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني
ً
سهم بما عشر شهرا

    يدل على نوعها وتاريخ تأسيم الشركة واملدة التي يمنع ف ها تداولها.

 ألحكام بيع الحقوق من أحد امل ســـســـين إلى م ســـم آخر أو من ورثة أحد امل ســـســـين في
ً
 حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال ومع ذلك يجوز خالل مدة الح ر نقل مل ية األســـهم وفقا

   امل سم املعسر أو املفلم، على أن ت ون أولوية امتالك تلك األسهم للم سسين اآلخرين.

 بل انقضاء مدة الح ر.وتسري أحكام هذه املادة على ما ي تتب به امل سسون في حالة زيادة رأس املال ق
 

 سجل املساهمين 

 ألحكام ن ام السوق املالية.تتداول أسهم ال
ً
 شركة وفقا
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 زيادة رأس املال 

.  وال يشـــــــترط أن ي ون رأس املال ق -1
ً
د دفع بأكمله إذا كان الجزء غير املدفوع من رأس للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشـــــــركة، بشـــــــرط أن ي ون رأس املال قد دفع كامال

 مقابل تحويل أدواا دين أو ص وك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم.املال يعود إلى أسهم صدرا 

 منها للعاملين في الشــــــركة والشــــــرك -2
ً
جوز ي اا التابعة أو بعضــــــها، أو أي من ذلك. وال للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن ت صــــــص األســــــهم املصــــــدرة عند زيادة رأس املال أو جزءا

 للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملين. 

 الء يدة التي تصــــدر مقابل حصــــص نقدية، ويبلغ هللمســــاهم املالك للســــهم وقت صــــدور قرار الجمعية العامة غير العادية باملوافقة على زيادة رأس املال األولوية في االكتتاب باألســــهم الجد -3

 دايته وان هائه.بالنشر في جريدة يومية أو عن طريق تداول أو بإبالغهم بوساطة البريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ ببأولوي هم 

ناسبة ة لغير املساهمين في الحاالا التي تراها ميحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوي -4

 ملصلحة الشركة.  

ار الجمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس املال إلى آخر يوم لالكتتاب في األســـــــــــهم الجديدة املرتبطة بهذه يحق للمســــــــــــاهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صــــــــــــدور قر  -5

 للضوابط التي تضعها الجهة املختصة. 
ً
 الحقوق، وفقا

ة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، 4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) -6
َ
بنســـبة ما يمل ونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من ( أعاله، توزع األســـهم الجديدة على َحَمل

ا لوية الذين طلبوا أكثر من نصــــيبهم، بنســــبة مزيادة رأس املال، بشــــرط أال يتجاوز ما يحصــــلون عليه ما طلبوه من األســــهم الجديدة، ويوزع الباقي من األســــهم الجديدة على حملة حقوق األو 

ى الغير، من األسهم علمن إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى  يمل ونه من حقوق أولوية

 ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص ن ام السوق املالية على غير ذلك.

 املال بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.  للجمعية العامة أن تقرر زيادة رأس -7
 

 ت فيض رأس املال 

ت فيض رأس املال إلى ما دون الحد املنصــــــــوص عليه في للجمعية العامة غير العادية أن تقرر ت فيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشــــــــركة أو إذا منيت ب ســــــــائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها 

ر تزاماا التي على الشـــــــــركة وعن أثة والخمســـــــــين( من ن ام الشـــــــــركاا. وال يصـــــــــدر قرار الت فيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحســـــــــاباا عن األســـــــــباب املوجبة له وعن االلاملادة )الرابع

 الت فيض في هذه االلتزاماا. 

 من تاريخ نشر قرار الت فيض في جريدة يومية توزع في املنطقة التي وإذا كان ت فيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائني
ً
ن إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما

 أو أن تقدم ف ها مركز الشــــــركة الرئيم. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشــــــركة مســــــتنداته في امليعاد املذكور، وجب على الشــــــركة أن ت دي إليه دينه
ً
  إذا كان حاال

ً
 للوفاء به إذا كافيله ضــــــمانا

ً
ا

.
ً
 كان آجال

 

 امدارة 

ري الصـــادر ( ثمانية أعضـــاء تنت بهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث ســـنواا وتبدأ مدة عضـــوية أول مجلم إدارة من تاريخ القرار الوزا8يتولى إدارة الشـــركة مجلم إدارة م لف من )

 نسبة مل يته في رأس املال. مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلم امدارة، وذلك في حدود بإعالن تأسيم الشركة، ويحق لكل
 

 ان هاء العضوية 

 ألي ن ام أو تعليماا سارية في اململ ة، ومع ذلك يجوز للجمعية 
ً
جلم االدارة كل وقت عزل جميع أعضاء مالعامة العادية في تنتهي عضوية املجلم بان هاء مدته أو بان هاء صالحية العضو لها وفقا

ك ضــو مجلم االدارة أن يعتزل بشــرط أن ي ون ذلأو بعضــهم وذلك دون إخالل بحق العضــو املعزول تجاه الشــركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لســبب غير مقبول أو في وقت غير مناســب ولع

 قبل الشركة ع
ً
 االعتزال من أضرار. ما يترتب علىفي وقت مناسب واال كان مس وال

 

 املركز الشاغر في املجلم  

 في املركز الشـــــاغر بحســـــب الترتيب في الحصـــــول على األصـــــواا في ال
ً
 م قتا

ً
جمعية التي انت بت املجلم، على أن ي ون ممن إذا شـــــغر مركز أحد أعضـــــاء مجلم امدارة كان للمجلم أن يعين عضـــــوا

دية في أول ابذلك وزارة التجارة واالســــــتثمار وهي ة الســــــوق املالية خالل خمســــــة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العتتوافر ف هم الخبرة وال فاية ويجب أن تبلغ 

نى املنصوص عليه في ن ام الشركاا أو هذا الن ام وجب اجتماع لها وي مل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلم امدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد األد

 ال 
ً
 نت اب العدد الالزم من األعضاء.على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما

 

 صالحياا املجلم 

قد وله على سبيل املثال ال الحصر عمع مراعاة االختصاصاا املقررة للجمعية العامة، ي ون ملجلم امدارة أوسع السلطاا في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وتصريف ش ونها،  -1

ا كانت مدتها مع صـــــناديق وم ســـــســـــاا التمويل الح ومي وعقد القروض التجارية التي ال تجاوز آجاله ا نهاية مدة الشـــــركة ورهن وبيع عقار الشـــــركة أو بيع محل الشـــــركة القروض أيًّ

في  ا الالزمة ألعمال الشــــــركة والن ر التجاري أو رهنه وله فتح االعتماداا املســــــتندية والضــــــماناا املصــــــرفية والحســــــاباا والســــــحب منها وإقفالها. الدخول في املناقصــــــاا واملزايدا

نازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باســـم الشـــركة ونيابة عنها. حق الشـــراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن وامفراغ وقبض الثمن العروض املقدمة وترســـي ها، حق الصـــلح والت

 في حدود اختصـــاصـــه أن يفو 
ً
 بشـــيكاا باســـم الشـــركة، وإبراء مديني الشـــركة من التزاماتهم وتمثيل الشـــركة لدى كتاب العدل، وي ون للمجلم أيضـــا

ً
ائه أو أو أكثر من أعضـــ ض واحدا

 من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. 

 إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن أربعة. -2
ً
 ال ي ون اجتماع املجلم صحيحا

 يجوز لعضو مجلم امدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء. -3

 الحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوا معه رئيم الجلسة. تصدر قراراا املجلم بأغلبية آراء األعضاء  -4

اجتماع املجلم للمداولة ف ها. وتعرض هذه القراراا على -كتابة-ملجلم امدارة أن يصـــــــــــدر قراراا في األمور العاجلة بعرضـــــــــــها على األعضـــــــــــاء متفرقين، ما لم يطلب أحد األعضـــــــــــاء  -5

 تماع تاٍل له. املجلم في أول اج

 وبامضافة إلى الصالحياا أعاله، يقر أعضاء مجلم امدارة بما يلي: 

 ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلم امدارة أو الرئيم التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة.  -

  .التصويت على مكافآا تمنح لهماال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلم امدارة أو الرئيم التنفيذي حق  -

 ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلم امدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من املصدر.  -

 

 مكافـأة املجلم 

ة في هذا الشــــــــــــأن وفي حدود ما نص عليه ن ام تت ون مكافأة عضـــــــــــو مجلم امدارة إن وجدا كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القراراا والتعليماا الرســـــــــــمية الصــــــــــــادر 

لكل ما حصـل عليه أعضـاء مجلم امدارة خالل السـنة املالية من مكافآا وبدل مصـروفاا الشـركاا ولوائحه، ويجب أن يشـتمل تقرير مجلم امدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شـامل 
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 على بيان بعدد وغير ذلك من املزايا، وأن يشـــــتمل كذلك على بيان ما قبضـــــه أعضـــــاء املجلم بوصـــــفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضـــــوه ن ير أعمال فنية أو إدا
ً
رية أو اســـــتشـــــاراا وأن يشـــــتمل ايضـــــا

 جلم وعدد الجلساا التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.جلساا امل

 

 اجتماعاا املجلم 

 االجتماعاا:

عن طريق اشــعار األعضــاء بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد االجتماع من قبل أمين ســر املجلم مرفق ( أربعة اجتماعاا على األقل في الســنة بدعوة من رئيســه، وت ون الدعوة 4يجتمع مجلم امدارة )

ك د، وذللقانوني في حال طلبهم دعوة املجلم لالنعقابه جدول األعمال واملعلوماا الخاصـــة باملواضـــيع املدرجة به ويتم ارســـاله بالبريد املســـجل أو يتم تســـليمه لجميع أعضـــاء املجلم واملحاســـب ا

 طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء. خالل فترة ال تقل عن أسبوع قبل تاريخ انعقاد اجتماع مجلم امدارة، ويجب على رئيم املجلم أن يدعو إلى االجتماع متى 

 

 نصاب اجتماع املجلم:

 إال إذا حضـره نصـف األعضـاء على األقل بشـرط أن ال يقل عدد الحاضـرين
ً
( أربعة أعضـاء، ويجوز لعضـو مجلم امدارة أن ينيب عنه غيره من األعضـاء في 4عن ) ال ي ون اجتماع املجلم صـحيحا

 للضوابط اآلتية:
ً
 حضور اجتماعاا املجلم طبقا

 ال يجوز لعضو مجلم امدارة أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذاا االجتماع. -1

 أن ت ون االنابة ثابتة بال تابة. -2

 وا املنيب التصويت على القراراا التي يح ر الن ام على املنيب التصويت عل ها.ال يجوز للنائب فيما يتعلق بص -3

 لجانب الذي صوا معه رئيم الجلسة.وتصدر قراراا املجلم بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح ا 

 

 مداوالا املجلم:

 لسر.أمين ايوقعها رئيم املجلم وأعضاء مجلم امدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يوقعه رئيم مجلم امدارة و تثبت مداوالا املجلم وقراراته في محاضر 

 

 حضور الجمعياا 

 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية لكل م تتب
ً
 آخر من غير أعضاء مجلم امدارة أو العامة للمساهمين، وله في ذلك أن  التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعياا أيا

ً
يوكل عنه شخصا

 الشركة في حضور الجمعية العامة. عاملي

 

 اختصاصاا الجمعية التأسيسية 

 لثالثة والستين من ن ام الشركاا.( ا63ت تص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة في املادة )

 

 الجمعية العامة العادية 

بجميع األمور املتعلقة بالشـــــــركة وتعقد مرة على األقل في الســـــــنة خالل األشـــــــهر الســـــــتة التالية الن هاء  غير العادية ت تص الجمعية العامة العادية الجمعية العامةعدا األمور التي ت تص بها  فيما

 دعت الحاجة إلى ذلك. السنة املالية للشركة، ويجوز دعوة جمعياا عادية أخرى كلما

 

 الجمعية العامة غير العادية 

. ولها أن تصــدر قراراا في األ  ت تص
ً
 في اختصــاصــاا الجمعية الالجمعية العامة غير العادية بتعديل ن ام الشــركة األســاســ ي باســتثناء األمور املح ور عل ها تعديلها ن اما

ً
عامة مور الداخلة أصــال

 العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها املقررة للجمعية العامة العادية.

 حلها قبل ان هاء مدتها ألي سبب. ر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو وت تص كذلك بالن 

 

 دعوة الجمعياا  

 لن ام الشـــركاا ولوائحه، وعلى مجلم امدارة أن يدعو الجمعية الجمعياا العامة أو الخاصـــة للمســـاهمين بدعوة من مجلم تنعقد
ً
العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحســـاباا  امدارة وفقا

رأس املال على األقل، ويجوز ملراجع الحســـــــــاباا دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلم بدعوة الجمعية خالل ثالثين  ( خمســـــــــة باملائة من٪5نه املراجعة أو عدد من املســـــــــاهمين يمثلون )أولج

 من تاريخ طلب مراجع الحســاباا.
ً
( عشــرة أيام على األقل. ومع 10توزع في املركز الرئيســ ي للشــركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بــــــــــــــ )يومية  الجمعية العامة في صــحيفة وتنشــر الدعوة النعقاد  يوما

لى هي ة إل األعمال إلى وزارة التجارة واالســـــتثمار و ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املســـــاهمين بموقع تداول أو ب طاباا مســـــجلة، وترســـــل صـــــورة من الدعوة وجدو 

 السوق املالية، وذلك خالل املدة املحددة للنشر.

 

 سجل حضور الجمعياا  

 الجمعية بثالثة أيام على األقل. يسجل املساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس ي قبل الوقت املحدد النعقاد

 

 نصاب الجمعية العامة العادية 

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون )  ون اجتماع الجمعية العامة العاديةي ال
ً
 -رأس املال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يتعين اختيار أحد الخيارين:  ( ربع٪25صحيحا

 االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع.  عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من ان هاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد  -1

 التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه ال -2
ً
 دعوة بالطريقة املنصوص عل ها في املادة )الثالثون( من هذا الن ام.توجيه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن، يعقد خالل الثالثين يوما

 كان عدد األسهم املمثلة فيه.
ً
 أيا

ً
 وفي جميع االحوال ي ون االجتماع الثاني صحيحا

 

 نصاب الجمعية العامة غير العادية 

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتم
ً
 اع األول يتعين اختيار أحد الخيارين: ال ي ون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

 وة لعقد االجتماع األول ما يفيد امعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من ان هاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدع -1

 توجيه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن، يعقد بنفم األوضاع املنصوص عل ها في املادة الثالثون من هذا الن ام. -2

 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ربع رأس املال عل
ً
 ى األقل.وفي جميع األحوال ي ون االجتماع الثاني صحيحا

 أيا كان ون( من هذا الن ام وي ون االجتماع الثالث صــحيحوإذا لم يتوفر النصــاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضــاع نفســها املنصــوص عل ها في املادة )الثالث
ً
ا

 ة فيه بعد موافقة الجهة املختصة.عدد االسهم املمثل
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 التصويت في الجمعياا  

 لتراكمي في انت اب مجلم امدارة.لكل م تتب صوا عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوا عن كل سهم في الجمعياا العامة ويجب است دام التصويت ا
 

 قراراا الجمعية  

 ها. وتصـــدر قراراا الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألســـهم املمثلة في االجتماع، كما تصـــدر قراراا الجمعية تصـــدر القراراا في الجمعية التأســـيســـية باألغلبية املطلقة لألســـهم املمثلة ف

 بزيادة رأس املال أو ت فيضـه أو
ً
ل انقضـاء املدة املحددة في ن امها أو باندماجها بإطالة مدة الشـركة أو بحلها قب العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسـهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع. مع
ً
  شركة أخرى فال ي ون القرار صحيحا

 

 املناقشة في الجمعياا 

مجلم امدارة ومراجع الحســـــاباا ويجيب مجلم امدارة أو مراجع الحســـــاباا على  إلى أعضـــــاء جدول أعمال الجمعية وتوجيه األســـــ لة بشـــــأنها مســـــاهم حق مناقشـــــة املوضـــــوعاا املدرجة في لكل

. احت م إلى الجمعية ويعتبر قرارها في هذا رأى املساهم أن الرد على س اله غير مقنع وإذا مصلحة الشركة للضرر. أس لة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض
ً
 الشأن نافذا

 

 رئاسة الجمعياا 

 ملجلم ونائبه.الجمعياا العامة للمساهمين رئيم مجلم امدارة أو نائبه عند غيابه أومن ينتدبه مجلم االدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيم ايرأس اجتماعاا 

التي  لها والقراراا التي ات ذا وعدد األصـــــواا املقررة باألصـــــالة أو الوكالة وعدد األصـــــواا ويحرر باجتماع الجمعية محضـــــر يتضـــــمن عدد املســـــاهمين الحاضـــــرين وعدد األســـــهم التي في حيازتهم 

 .وجامع األصواا املحاضر بصفة منت مة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيم الجمعية وأمين سرها للمناقشاا التي دارا في االجتماع، وتدون  وافقت عل ها أو خالف ها وخالصة وافية
 

 لجنة املراجعة 
 

 تش يل اللجنة

( أعضـــــاء من غير أعضـــــاء مجلم امدارة التنفيذيين ســـــواء من املســـــاهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهماا اللجنة وضـــــوابط 3من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة م ونة من ) تشـــــكل بقرار 

 عملها ومكافآا أعضائها.
 

 نصاب اجتماع اللجنة

 لجانب الذي صوا معه رئيم اللجنة.صدر قراراتها بأغلبية أصواا الحاضرين، وعند تساوي األصواا يرجح ايشترط لصحة اجتماع لجنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها، وت
 

 اختصاصاا اللجنة

ز لها أن دارة التنفيذية، ويجو ء مجلم امدارة أو ام ت تص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشــــركة، ولها في ســــبيل ذلك حق االطالع على ســــجالتها ووثائقها وطلب أي إيضــــاح أو بيان من أعضــــا

 ت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.تطلب من مجلم امدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلم امدارة عملها او تعرض
 

 تقارير اللجنة

فاية وجدا، وعل ها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شـــان مدى كعلى لجنة املراجعة الن ر في القوائم املالية للشـــركة والتقارير وامللحوظاا التي يقدمها مراجع الحســـاباا، وإبداء مرئياتها حيالها إن 

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيم قبل موعد انعقاد ن ام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اخت
ً
صاصها. وعلى مجلم امدارة أن يودع نسخا

 التقرير أثناء انعقاد الجمعية.  الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه. ويتلى 
 

 تعيين مراجع الحساباا 

 وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز للجمعية  اجع حســـــــــاباا )أو أكثر( من بين مراجعي الحســـــــــاباا املرخص لهم بالعمل فييجب أن ي ون للشـــــــــركة مر 
ً
اململ ة تعينه الجمعية العامة العادية ســـــــــنويا

 في كل وقت تغييره مع عدم امخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في و 
ً
 قت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.أيضا

 

 حياا مراجع الحسابااصال  

 أن يتحقق من ملراجع الحســـــــــاباا في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشـــــــــركة وســـــــــجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البياناا واميضـــــــــاحاا التي يرى ضـــــــــ
ً
رورة الحصـــــــــول عل ها، وله أيضـــــــــا

مجلم امدارة أن يم نه من أداء واجبه، وإذا صــــــادف مراجع الحســــــاباا صــــــعوبة في هذا الشــــــأن أثبت ذلك في تقرير موجوداا الشــــــركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيم 

 العامة العادية للن ر في األمر. يقدم إلى مجلم امدارة. فإذا لم ييسر املجلم عمل مراجع الحساباا، وجب عليه أن يطلب من مجلم امدارة دعوة الجمعية 
 

 السنة املالية 

 نة التالية.بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من الستبدأ السنة املالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة املالية األولى من تاريخ قيدها 
 

 الوثائق املالية  

 عن نشـــــــاطها ومركزها املالي عن الســـــــنة املالية املنقضـــــــية، ويتضـــــــمن هذا التقرير الطريقة املقترحة مجلم امدارة في نهاية كل ســـــــنة مالية أن يعد القوائم  يجب على -1
ً
املالية للشـــــــركة وتقريرا

 
ً
 على األقل.لتوزيع األرباح. ويضع املجلم هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحساباا قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة ب مسة وأربعين يوما

( من هذه املادة. وتودع نســـــــــــخ منها في مركز الشـــــــــــركة الرئيم تحت تصـــــــــــرف 1وقع رئيم مجلم إدارة الشـــــــــــركة ورئيســـــــــــها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشـــــــــــار إل ها في الفقرة )يجب أن ي -2

 املساهمين قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.

لرئيم. وعليه ا د املســـــــاهمين بالقوائم املالية للشـــــــركة، وتقرير مجلم امدارة، وتقرير مراجع الحســـــــاباا، مالم تنشـــــــر في جريدة يومية توزع في مركز الشـــــــركةعلى رئيم مجلم امدارة أن يزو  -3

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار، وكذلك إلى هي ة السوق املالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد 
ً
 على األقل.أيضا

ً
 الجمعية العامة ب مسة عشر يوما
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 توزيع األرباح 

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

( من رأس ٪30االحتياطي املذكور )( عشــــــــرة باملائة من صــــــــافي األرباح لت وين االحتياطي الن امي للشــــــــركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ٪10يجنب ) -1

 املال املدفوع.

 ( من صافي األرباح لت وين احتياطي اتفاقي عام.٪10للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلم امدارة أن تجنب ) -2

أرباح ثابتة قدر اممكان على املســـاهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن للجمعية العامة العادية أن تقرر ت وين احتياطاا أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصـــلحة الشـــركة أو ي فل توزيع  -3

 من هذه امل سساا.
ً
 تقتطع من صافي األرباح مبالغ منشاء م سساا اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما ي ون قائما

 املدفوع.( خمسة باملائة من رأس مال الشركة ٪5يوزع من الباقي بعد ذلك على للمساهمين نسبة تمثل ) -4

( عشـــــرة باملائة من الباقي ملكافأة مجلم ٪10مع مراعاة األحكام املقررة في املادة العشـــــرون من هذا الن ام، واملادة الســـــادســـــة والســـــبعين من ن ام الشـــــركاا ي صـــــص بعد ما تقدم نســـــبة ) -5

 مع عدد الجلساا التي يحضرها العضو
ً
 .امدارة، على أن ي ون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 

 استحقاق األرباح  

 لقرار الجمعية العامة الصـــــــادر في هذا الشـــــــأن ويبين القرار تاريخ االســـــــتحقاق وتاريخ التوزيع وت و 
ً
جالا ن أحقية األرباح ملالكي األســـــــهم املســـــــجلين في ســـــــيســـــــتحق املســـــــاهم حصـــــــته في األرباح وفقا

 ي نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.املساهمين ف
 

 خسائر الشركة 

وجب على أي مســ ول في الشــركة أو مراجع الحســاباا فور علمه بذلك إبالغ رئيم مجلم امدارة، وعلى  بلغت خســائر الشــركة نصــف رأس املال املدفوع في اي وقت خالل الســنة املالية، إذا -1

 من علمه بذ
ً
 بذلك، وعلى مجلم امدارة خالل خمســـة عشـــر يوما

ً
 رئيم مجلم امدارة إبالغ أعضـــاء املجلم فورا

ً
لك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمســـة وأربعين يوما

 ألحكام ن ام الشركاا وذلك إلى الحد الذي تن فض معه نسبة 
ً
وع، الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفمن تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو ت فيضه وفقا

 ل املحدد لها.أو حل الشركة قبل األج

( من هذه املادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عل ها إصــــــــدار قرار في املوضــــــــوع، أو إذا 1وتعد الشــــــــركة منقضــــــــية بقوة ن ام الشــــــــركاا إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل املدة املحددة في الفقرة ) -2

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة.قررا زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب 
ً
 في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 

 دعوى املس ولية 

به، وال يجوز للمسـاهم رفع الدعوى املذكورة إال  من شـأن الخطأ الذي صـدر منهم إلحاق ضـرر خاص للشـركة على أعضـاء مجلم امدارة إذا كان مسـاهم الحق في رفع دعوى املسـ ولية املقررة لكل

. ويجب على املساهم أن يبإ
ً
 لغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.ذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

 

 انقضاء الشركة 

ن يشـــــتمل قرار ية ويجب أعية العامة غير العادتدخل الشـــــركة بمجرد انقضـــــائها دور التصـــــفية وتحتفظ بالشـــــخصـــــية االعتبارية بالقدر الالزم للتصـــــفية ويصـــــدر قرار التصـــــفية االختيارية من الجم

 يجوز تمديدها التصــفية االختيارية خمم ســنواا وال  التصــفية على تعيين املصــفي وتحديد ســلطاته وأتعابه والقيود املفروضــة على ســلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصــفية ويجب أال تتجاوز مدة

ا ومع ذلك ي ل ه الء قائمين على إدارة الشـــــــركة ويعدون بالنســـــــبة إلى الغير في ح م املصـــــــفين إلى أن يعين املصـــــــفي وتبقى ألكثر من ذلك إال بأمر قضـــــــا ي وتنتهي ســـــــلطة مجلم إدارة الشـــــــركة بحله

 ال تتعارض مع اختصاصاا املصفي. جمعياا املساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي
 

 الشركاان ام  

 ما لم يرد به نص في هذا الن ام. الشركاا على كلُيطبق أحكام ن ام 
 

 النشر

 ألحكام ن ام الشركاا ولوائحه.يودع هذا الن ام وينشر طبق 
ً
 ا

 

  موضوع الطلب الجديدةحقوق األسهم  
 لحقوق الخاصــة باألســهم الحالية دون زيادة أو ســت ون األســهم الجديدة التي ســتصــدر بموجب هذه النشــرة متطابقة مع األســهم الحالية لشــركة الباحة من جميع النواحي. وســوف ت ون لها كافة ا

وعليه، ســــوف تتمتع األســــهم الجديدة بنفم ما لألســــهم الحالية من حقوق بما في ذلك نقصــــان، كما أنه ســــوف لن ت ون هنالك حقوق خاصــــة أو إضــــافية تميز األســــهم الجديدة عن تلك القائمة. 

 لك وغيرها من الحقوق األخرى. حقوق التصويت، والحقوق في حصص األرباح، وحقوق االسترداد، أو إعادة الشراء، أو الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل أو غير ذ

حقوق  م تعديلو تعديالا على حقوق حملة األســـــــهم الحاليين بعد إصـــــــدار األســـــــهم املقترح إصـــــــدارها، حيث لم يحتوي الن ام األســـــــاســـــــ ي للشـــــــركة على أي أحكام تن كما أنه ال توجد أي تغييراا أ

 ف اتها.األسهم أو 
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 معلوماا عن شركة املراكز الراقية  
 

 مقدمة 
ــــــــــــــــ )املوافق 1436/ 02/ 18بتاريخ  1010428696شـــــركة املراكز الراقية املحدودة هي شـــــركة ذاا مســـــ ولية محدودة تمارس نشـــــاطها في اململ ة العربية الســـــعودية بموجب الســـــجل التجاري رقم  هـ

ريال ســـــعودي بموجب قرار الشـــــركاء الخاص بتعديل عقد التأســـــيم املوثق لدى  25.000.000( مائة ألف ريال ســـــعودي، وقد تمت زيادة رأس املال إلى 100.000م( برأس مال يبلغ )10/12/2014

ـــــــــــــــــــــــ )املوافق 21/10/1436وتاريخ  361397085كاتب العدل بالرقم  بموجب قرار الشـــــــــــركاء املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  50.000.000م(، ثم تمت زيادة رأس املال مرة أخرى إلى 07/08/2015هـ

 شارع وادي األرطاوي. –حي العليا  –م (، ويقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض 20/12/2015هـ )املوافق 09/03/1437وتاريخ  37353159

الحصول على أسهم جديدة في  م( باملوافقة على استحواذ شركة الباحة لالستثمار والتنمية على شركة املراكز الراقية مقابل10/10/2016هـــــــ )املوافق 09/01/1438وقد صدر قرار الشركاء بتاريخ 

ة املراكز الراقية تابعة لها. وينبغي امشارة هنا إلى أن شركشركة الباحة تعطى للشركاء البا عين في شركة املراكز الراقية، وبذلك تصبح شركة املراكز الراقية شركة مملوكة بالكامل لشركة الباحة و 

 ليست جزء من مجموعة.

 شركة أي نشاط تجاري أو أية أصول خار  اململ ة العربية السعودية.الأنه ليم لدى شركة املراكز الراقية بوتقر 

 

 نشاط الشركة  
تجزئة لق املفروشــة ومحطاا الوقود وتجارة الجملة وايتمثل نشــاط الشــركة الرئيســ ي كما هو في الســجل التجاري في إقامة وإدارة األســواق املركزية واملجمعاا التجارية والســ نية والفنادق والشــق

يير جوهري لطبيعة غشــركة املراكز الراقية بأنه ال يوجد لديهم نية مجراء أي تتقر للمواد الغذائية ومواد البناء والحديد وشــراء واســت جار األراضــ ي مقامة املباني عل ها واســتثمارها بالبيع أو اميجار. 

 نشاط الشركة. 

 

 أهم التواريخ والتطوراا 

ـــــــــــــ )املوافق 1436/ 02/ 18بتاريخ  1010428696( مائة ألف ريال بموجب الســجل التجاري رقم 100.000قية كشــركة ذاا مســ ولية محدودة وبرأس مال يبلغ )تأســيم شــركة املراكز الرا • هـ

 م(.2014ديسمبر  10

 الراقية بموجب إقرار هبة من السيد/ محمد بن صالح الحمادي.لشركة املراكز  14.379.29م( تم وهب أرض في حي امللز بالرياض بمساحة 29/01/2015هـ )املوافق 09/04/1436بتاريخ  •

ـــــــــــــ )املوافق 21/10/1436بتاريخ  •  ليصــل إلى )06/08/2015هـ
ً
( خمســة وعشــرون مليون ريال ســعودي، وذلك لتغطية تكاليف 25.000.000م( تمت زيادة رأس مال شــركة املراكز الراقية نقدا

 التي كانت تتمثل حينها في ف رة إنشاء مشروع الجامعة بالزا.املشروعاا املحتملة لشركة املراكز الراقية و 

 ( خمسون مليون ريال سعودي.50.000.000م( تمت زيادة رأس مال شركة املراكز الراقية إلى )20/12/2015هـ )املوافق 09/03/1437بتاريخ  •

ــــــــــــــــــ )املوافق 18/04/1437بتاريخ  • د لتنفيذ املجمع التجاري )الجامعة بالزا( مع م ســــــســــــة عبدهللا فهد املديان وبلغت قيمة العقد م( قامت شــــــركة املراكز الراقية بتوقيع عق28/01/2016هـ

 مليون ريال سعودي. 25.28

 سعودي. ( خمسون مليون ريال 50.000.000م( تم ايداع مبلغ زيادة رأس مال شركة املراكز الراقية، ليصبح رأس املال املدفوع )07/03/2016هـ )املوافق 27/05/1437بتاريخ  •

 م(.09/08/2016هـ )املوافق 06/11/1437وتاريخ  371492631تعديل عقد التأسيم ليتناسب مع ن ام الشركاا الجديد وتم توثيقه لدى كاتب العدل بالرقم  •
 

 ر ية ورسالة الشركة 
 

 ر ية الشركة 

 أفضل الشركاا املحلية في مجالها.تتمثل ر ية شركة املراكز الراقية في أن تصبح إحدى 
 

 رسالة الشركة 

، بامضـــــــافة إلى تعزيز الشـــــــركاا املثمرة مع أصـــــــحاب املصـــــــالح املختلفة، باعتماد لشـــــــركة املراكز الراقيةتقديم خدماا ذاا جودة عالية تحقق قيمة مضـــــــافة للعمالء وت لق صـــــــورة ذهنية مميزة 

 ية والشفافية في كافة التعامالا.أساليب املصداق
 

 أهداف الشركة 

 :لتحقيق األهداف التالية املراكز الراقيةشركة تسعى 

 تحقيق عوائد مشجعة ومنافسة. -1

 بناء ركيزة اجتماعية في املشاريع.  -2

 تقديم خدماا مبت رة.  -3

 بناء سمعة مهنية رفيعة املستوى.  -4

 تكامل والتنوع في تقديم الخدماا.ال -5
 

 خطط الشركة 

 ف اا باململ ة العربية السعودية.إنشاء عدة مراكز تجارية على مستوى املدن واملحا شركة املراكز الراقيةتعتزم 
 

 أغراض الشركة 

 جار اســــــــتد الغذائية ومواد البناء والحديد وشــــــــراء و إقامة وإدارة األســــــــواق املركزية واملجمعاا التجارية والســــــــ نية والفنادق والشــــــــقق املفروشــــــــة ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للموا

 ا واستثمارها بالبيع أو اميجار.األراض ي مقامة املباني عل ه
 

 القروض والرهوناا 

 الراقية كما بتاريخ هذه النشرة. املراكز الراقية بعدم وجود أي قروض أو مديونياا أو رهوناا أو التزاماا محتملة على شركة املراكز  تقر شركة

 

 املوردون الرئيسيون  

 ردون رئيسيون بح م طبيعة نشاطها.املراكز الراقية مو ال يوجد لدى شركة 
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 الشهاداا واالعتماداا 

 الراقية أي شهاداا أو اعتماداا. ال يوجد لدى شركة املراكز 

 

 ممتلكاا الشركة 

متر مربع وقد تم تقييمها من  14.379،29وبمســــاحة  410123025944تملك شــــركة املراكز الراقية قطعة أرض تجارية وســــ نية في حي امللز على شــــارع الجامعة بمدينة الرياض بموجب الصــــك رقم 

 في مجال التقييم العقاري، وذلك على النحو التالي:من قبل الهي ة السعودية للمقيمين املعتمدين ثالث شركاا معترف بها 
 

( جدول: نتائج تقييم املقيمين العقاريين لألرض اململوكة لشركة املراكز الراقية9-1)  

 تاريخ تقرير التقييم التقييماسم شركة 
 سعر متر األرض

 )بالريال السعودي(

 قيمة األرض

 )بالريال السعودي(

 93.465.385 6.500 م06/09/2016 السعودية 21سنشري 

 97.284.518 6.766 م19/09/2016 كولدويل بان ر

 94.903.314 6.600 م28/09/2016 املجموعة الوطنية العقارية 

 95.217.739 6.622  املتوسط

 املصدر: تقرير التقييم لكل شركة.

 

، وكما بتاريخ 
ً
، في حين مثلت املبنى كاملمن ا ٪82م تم انجاز ما نســــــــــبته 2016 ديســــــــــمبر  31والجدير بالذكر أن شــــــــــركة املراكز الراقية بدأا في تنفيذ مشــــــــــروع الجامعة بالزا على األرض املذكورة آنفا

 ( ريال سعودي. 25.286.640بالغة )من إجمالي قيمة العقد وال ٪72.82املبالغ املدفوعة حوالي 

 

 عمالء الشركة 

 لعدم بدء العملياا التشــــــــــغيلية حتى اآلن، بالرغم من اســــــــــتالم الشــــــــــركة 
ً
في  من جهاا م تلفة تبدي ف ها رغب ها لعدد من الخطابااال يوجد لدى شــــــــــركة املراكز الراقية عمالء حاليين، وذلك ن را

 .(است جار محالا بمجمع شركة املراكز الراقية )الجامعة بالزا تحت امنشاء

 

 تقنية املعلوماا 

 باست دام الب
ً
 ا املالية.عداد تقاريرها وقوائمهذكور في إرنامج امليوجد لدى شركة املراكز الراقية برنامج محاسبي تم شراءه من شركة دي سيف للبرمجياا، وتقوم شركة املراكز الراقية حاليا

 

 انقطاع األعمال 

قد أثر  يحدث أي انقطاع في أعمالها يم ن أن ي ثر أو ي ون  لم تقم الشركة بممارسة أي نشاط فعلي لها حتى اآلن، سوى البدء في تطوير املجمع التجاري )الجامعة بالزا( على األرض التي تمل ها. ولم

 في الوضع املالي 
ً
 ملحوظا

ً
 بأنه لها تأثيرا

ً
 ومن املتوقع بدء تشغيلهمنذ تاريخ تأسيسها وحتى اآلن، علما

ً
 م.2017في الربع األول من العام  يجري إنشاء املجمع حاليا

 

 سياسة األبحاث والتطوير  

 تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة. ال يوجد لدى شركة املراكز الراقية أي سياساا بشأن األبحاث والتطوير ملنتجاا جديدة أو للطرق املتبعة في تطوير األعمال وذلك منذ

 

 إقراراا شركة املراكز الراقية  

منح أي عموالا أو خصـــــوماا أو أتعاب وســـــاطة أو أي عوض غير نقدي من قبل شـــــركة املراكز الراقية خالل الفترة منذ تأســـــيم الشـــــركة  تقر شـــــركة املراكز الراقية
ُ
م طلب وحتى تاريخ تقديبأنه لم ت

 .على حصصهم ف هاأسهم عوض ملالك شركة املراكز الراقية بغرض االستحواذ التسجيل وقبول امدرا  في ما يتعلق بإصدار شركة الباحة 

بول خالل الفترة منذ تأســــــيم الشــــــركة وحتى تاريخ تقديم طلب التســــــجيل وق لشــــــركة املراكز الراقيةبأنه لم ي ن هناك أي تغيير ســــــلبي جوهري في الوضــــــع املالي والتجاري  تقر شــــــركة املراكز الراقية

 ه النشرة.علق بإصدار شركة الباحة أسهم عوض ملالك شركة املراكز الراقية، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد هذامدرا  في ما يت

 مصلحة من أي نوع في شركة الباحة.( من هذه النشرة، ليم للمدير العام أو ملالك شركة املراكز الراقية أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو 94وب الف ما ورد في صفحة )

 .أو مدير الشركة حق التصويت على مكافآا تمنح لهم الشركاءاملراكز الراقية بأنه ال توجد أي صالحية تعطي أحد  تقر شركةو 

 حق االقتراض من الشركة. للمدير العام أو الشركاءبأنه ال توجد أي صالحية تجيز  تقر شركة املراكز الراقيةكما 

 حق التصويت على عقد أو اقتراح ت ون له فيه مصلحة. العام لدى شركة املراكز الراقيةدير املأو  الشركاءاملراكز الراقية بأنه ال توجد أي صالحية تعطي أحد  ر شركةتقكذلك 

 الراقية قد ي ون لها تأثير في األعمال والوضع املالي لشركة املراكز الراقية.قر شركة املراكز الراقية بأنه ال توجد أي عوامل موسمية أو دوراا اقتصادية متعلقة بنشاط شركة املراكز كما ت
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 الحصص والشركاء في شركة املراكز الراقية 
 

 هيكل رأس املال 
  رياالا للحصة الواحدة مدفوعة القيمة بالكامل. 10حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها  5.000.000ريال سعودي مقسم إلى  50.000.000يبلغ رأس مال شركة املراكز الراقية الحالي 

 

 الشركاء في شركة املراكز الراقية 
 يوضح الجدول التالي الشركاء في شركة املراكز الراقية ومل ي هم:

 

 املصدر: شركة املراكز الراقية
 

 رأس املال 

القيمة بالكامل، ويجوز بموافقة جميع الشـــركاء  رياالا للحصـــة الواحدة مدفوعة 10حصـــة عادي بقيمة اســـمية قدرها  5.000.000ريال ســـعودي مقســـم إلى  50.000.000يبلغ رأس مال الشـــركة 

 ي رأس املال بنسبة مشاركة كل منهم.زيادة رأس املال عن طريق رفع القيمة االسمية لحصص الشركاء، أو عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام جميع الشركاء بدفع قيمة الزيادة ف

 لألحكام الواردة باملادة )الســابعة والســبعون بعد املائة( من ن ام كما يجوز بقرار من جمعية الشــركاء ت فيض رأس املال إذا ز 
ً
اد على حاج ها أو منيت ب ســائر لم تبلغ نصــف رأس املال، وذلك وفقا

  الشركاا.
 

 الحصص 

 للشـــروط واألحكام من ن ام الشـــركاا ومع ذلك، إذا أراد الشـــريك
ً
التنازل عن حصـــته بعوض أو بدونه لغير أحد الشـــركاء، وجب أن  يجوز للشـــريك أن يتنازل عن حصـــته ألحد الشـــركاء أو للغير وفقا

 من تاريخ إبالغه بذلك. و يبلغ باقي الشـــــــركاء عن طريق مدير الشـــــــركة بشـــــــروط التنازل. وفي هذه الحالة، يجوز لكل شـــــــريك أن يطلب اســـــــترداد الحصـــــــة بحســـــــب قيم ها العادلة 
ً
إذا خالل ثالثين يوما

دة على ايك، قســــمت هذه الحصــــة أو الحصــــص بين طالبي االســــترداد بنســــبة حصــــة كل منهم في رأس املال. وال يســــري حق االســــترداد املنصــــوص عليه في هذه املاســــتعمل حق االســــترداد أكثر من شــــر 

 السترداد دون أن يستعمله أحد الشركاء، كان لصاحبانتقال مل ية الحصص بامرث أو بالوصية أو انتقالها بموجب ح م من الجهة القضائية املختصة. وإذا انقضت املدة املحددة ملمارسة حق ا

 حصة الحق في التنازل عنها للغير.ال
 

 املشاركة واالندما   

أخرى قائمة أو ( مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركاا 5يجوز للشركة إنشاء شركاا بمفردها )ذاا مس ولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس املال عن )

شــركة أن التعليماا املتبعة في هذا الشــأن. كما يجوز للتندمج معها ولها حق االشــتراك مع الغير في تأســيم الشــركاا املســاهمة أو ذاا املســ ولية املحدودة وذلك بعد اســتيفاء ما تتطلبه األن مة و 

 ال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أ
 

 الجمعية العامة للشركاء  

ة ى األقل في السنة خالل الشهور األربعة التالية لنهايي ون للشركة ذاا املس ولية املحدودة جمعية عامة تت ون من جميع الشركاء. وتعقد الجمعية العامة بدعوة من املدير، على أن تعقد مرة عل

أو مجلم الرقابة أو مراجع الحســـــــاباا أو عدد من الشـــــــركاء يمثل نصـــــــف رأس املال على األقل. ويحرر  املدير العاموقت بناء على طلب الســـــــنة املالية للشـــــــركة. وتجوز دعوة الجمعية العامة في كل 

 .محضر ب الصة مناقشاا الجمعية العامة، وتدون املحاضر وقراراا الجمعية العامة أو قراراا الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض

 :يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي بصفة خاصة على البنود اآلتيةويجب أن 

 .عن نشاط الشركة ومركزها املالي خالل السنة املالية، وتقرير مراجع الحساباا، وتقرير مجلم الرقابة إن وجد املدير العامسماع تقرير  -1

 .مناقشة القوائم املالية والتصديق عل ها -2

 .د نسبة الربح التي توزع على الشركاءتحدي -3

 .أو أعضاء مجلم الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم املدير العامتعيين  -4

 تعيين مراجع الحساباا وتحديد أتعابه. -5
 

 

 

 

 

 

 

 

( جدول: الشركاء في شركة املراكز الراقية ومل ي هم10-1)  

 القيمة االسمية )ر.س( عدد الحصص النسبة االسم ر.م
 3.750.000 375.000 ٪7.5 صالح الحماديمحمد  1

 4.000.000 400.000 ٪8.0 ندى محمد الراجحي 2

 4.000.000 400.000 ٪8.0 فهد محمد الحمادي 3

 4.000.000 400.000 ٪8.0 عبد العزيز محمد الحمادي 4

 4.000.000 400.000 ٪8.0 خالد محمد الحمادي 5

 4.000.000 400.000 ٪8.0 صالح محمد الحمادي 6

 4.750.000 475.000 ٪9.5 عبد العزيز صالح الحمادي 7

 4.750.000 475.000 ٪9.5 فهده أحمد الدهش 8

 4.750.000 475.000 ٪9.5 عبد هللا عبد العزيز الحمادي 9

 4.750.000 475.000 ٪9.5 صالح عبد العزيز الحمادي 10

 4.750.000 475.000 ٪9.5 أحمد عبد العزيز الحمادي 11

 2.500.000 250.000 ٪5.0 ابراهيم عبد هللا بن كليب 12

٪100 املجموع  5.000.000 50.000.000 
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 قراراا الشركاء 

1-  
ً
 بالقراراا املقترحة ليصوا الشريك عل ها كتابةتصدر قراراا الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز ملدير الشركة أن يرسل إلى كل شريك خطابا

ً
 .مسجال

 .يجوز تعديل عقد تأسيم الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثالثة أرباع رأس املال على األقل -2

 ولى األغلبية املنصــــــــوص عل ها في هذه الفقرة وجبت دعوة الشــــــــركاء إلىتصــــــــدر بقية القراراا بموافقة الشــــــــركاء الذين يمثلون نصــــــــف رأس املال وإذا لم تتوافر في املداولة أو في املشــــــــاورة األ  -3

ا كانت النسبة التي تمثلها   .بالنسبة إلى رأس املالاالجتماع ب طاباا مسجلة وتصدر القراراا في االجتماع املشار إليه بموافقة أغلبية الحصص املمثلة فيه أيًّ

إذا طلب ذلك الشــــركاء املال ون ألكثر من نصــــف رأس املال، على أن ت ون جميع حصــــص الشــــركة عند طلب التحول مملوكة من ذوي اســــتثناًء من ذلك تحّول الشــــركة إلى شــــركة مســــاهمة  -4

 قربى ولو من الدرجة الرابعة.

 

 توزيع األرباح 

 :توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على النحو التالي

( من رأس ٪30لت وين احتياطي ن امي. ويجوز للجمعية العامة للشــركاء أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )( على األقل من أرباحها الصــافية، ٪10تجنب في كل ســنة ) أ

 .مال الشركة

 .للسنة املالية التالية جزئياالباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس املال ما لم يقرر الشركاء ت وين احتياطياا أخرى أو ترحيل رصيد األرباح كليا أو  ب

خسارة. وإذا بلغت وزيع أرباح إال بعد اس هالك تلك الفي حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يمل ه كل منهم من حصص في رأس املال أو يتم ترحيلها للسنة املالية التالية وال يتم ت  

 من تاريخ علمهم ببلوغ  خســـــائر الشـــــركة نصـــــف رأس مالها، وجب على مدير الشـــــركة تســـــجيل هذه
ً
الواقعة في الســـــجل التجاري ودعوة الشـــــركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد على تســـــعين يوما

د املائة( من ن ام بع في املادة )الثامنة والخمسين الخسارة هذا املقدار؛ للن ر في استمرار الشركة أو حلها. ويجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق املنصوص عل ها

 .حلهاالشركاا. وتعد الشركة منقضية بقوة الن ام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو 

 م.2017، حيث أنها ستبدأ بالعملياا التشغيلية في الربع األول من العام هذا ولم تقم شركة املراكز الراقية بتوزيع أي أرباح منذ تأسيسها باعتبار أن الشركة لم تبدأ في ممارسة أعمالها
 

 معلوماا إحصائية عن الحصص والشركاء 

 فيما يلي معلوماا إحصائية عن حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية:

 

( جدول: حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية10-2)  

 النسبة العدد الوصف

 ٪100 12 عدد حاملي الحصص

 ٪100 5.000.000 عدد الحصص النقدية

 املصدر: شركة املراكز الراقية

 

( جدول: الحصص التي يمتل ها مدير عام شركة املراكز الراقية10-3)  

 نسبة املل ية عدد الحصص املنصب االسم ر.م.

 ٪5 250.000 مدير عام ابراهيم عبد هللا بن كليب 1

 املصدر: شركة املراكز الراقية
 

 الشركاء وحصص املل ية 

 لشركاء في شركة املراكز الراقية:وفيما يلي معلوماا عن مل ية ا
 

 املصدر: شركة املراكز الراقية

 

 

 

 

 

 

 

 

( جدول: مل ية الشركاء في شركة املراكز الراقية10-4)  

 القيمة االسمية )ر.س( عدد الحصص النسبة االسم ر.م

 3.750.000 375.000 ٪7.5 محمد صالح الحمادي 1

 4.000.000 400.000 ٪8.0 ندى محمد الراجحي 2

 4.000.000 400.000 ٪8.0 فهد محمد الحمادي 3

 4.000.000 400.000 ٪8.0 عبد العزيز محمد الحمادي 4

 4.000.000 400.000 ٪8.0 خالد محمد الحمادي 5

 4.000.000 400.000 ٪8.0 صالح محمد الحمادي 6

 4.750.000 475.000 ٪9.5 عبد العزيز صالح الحمادي 7

 4.750.000 475.000 ٪9.5 أحمد الدهش فهده 8

 4.750.000 475.000 ٪9.5 عبد هللا عبد العزيز الحمادي 9

 4.750.000 475.000 ٪9.5 صالح عبد العزيز الحمادي 10

 4.750.000 475.000 ٪9.5 أحمد عبد العزيز الحمادي 11

 2.500.000 250.000 ٪5.0 ابراهيم عبد هللا بن كليب 12

٪100 املجموع  5.000.000 50.000.000 
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  الراقيةاملراكز  شركة إدارة 
 

 الهيكل التن يمي للشركة 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 املصدر: شركة املراكز الراقية

 

مثيلها صــــالحياا عامة مدارة الشــــركة والتوقيع عنها وتإن الهيكل التن يمي امداري الحالي للشــــركة يتألف من مدير الشــــركة الحالي الســــيد/ إبراهيم عبد هللا راشــــد بن كليب وقد فَوضــــه الشــــركاء ب

، ومهم ها إعداد القوائم املالية ومراجعة الحســــــاباا، كما أن هناك إدارة تنفيذية وإدارة تســــــويق وكالهما يذيةإال أن املدير املالي ليم من ضــــــمن امدارة التنفأمام الغير. ولدى الشــــــركة إدارة مالية 

وي إدارة شــركة كة. وتني تحديد الفرص االســتثمارية للشــر شــاغرتان في الوقت الحالي. علما بأن امدارة التنفيذية مهم ها امشــراف على أعمال الشــركة ومتابعة ســير أعمالها ومهمة إدارة التســويق ه

 املراكز الراقية تعيين موظفين لشغر هذه امداراا وتفعيلها بمجرد بدأ العملياا التشغيلية.

 ألن شــــــــــركة املراكز الراقية شــــــــــركة ذاا مســــــــــ ولية محدودة فإنه
ً
 من تا م يرة ما بين أن تقوم بتعيين مدير عام أو مجلم مديرين. وقد قامت شــــــــــركة املراكز الراقية بتعيون را

ً
عيين ين مدير عام بدال

 ليم لديها لجان رقابية حيث أنه ال يوجد ضمن ن ام الشركاا ما يلزم الشركاا ذاا املس ولية املحدودة بت وين لجان رقابية. مجلم مديرين. كما أنه

 

 السير الذاتية لإلدارة العليا 
 ة املراكز الراقية:فيما يلي نبذة عن املدير العام ونبذة عن مدير امدارة املالية لشرك

 

 ابراهيم عبد هللا راشد بن كليب االسم 

 سعودي. الجنسية 

 املدير العام لشركة املراكز الراقية.  املنصب الحالي 

 م 19/10/2014 تاريخ التعيين 

 م.2004اململ ة األردنية الهاشمية عام حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم امدارية من جامعة األردن بمدينة عمان في  • امل هالا العلمية 

 م.2016-07-31م وحتى 2014املدير العام املكلف لشركة الباحة لالستثمار والتنمية منذ عام  • الخبراا العملية 

 م وحتى تاري ه. 2014املدير العام لشركة املراكز الراقية املحدودة منذ عام  •

م وهي م سسة فردية 03/12/2015م وحتى تاريخ 2007وامعالن والعالقاا العامة منذ عام املدير العام لشركة الر يا املباشرة للدعاية  •

 في اململ ة العربية السعودية وتعمل في مجال الدعاية وامعالن والعالقاا العامة وإدارة وتن يم امل تمراا.

م م ســـــــســـــــة فردية في اململ ة 02/12/2015ريخ م وحتى تا2008املدير العام مل ســـــــســـــــة وكالة ف رة الصـــــــندوق للعالقاا العامة منذ عام  •

 العربية السعودية تعمل في مجال العالقاا العامة وإعداد التقارير امعالمية.

م وحتى تاري ه وهي م ســـــــــــســـــــــــة فردية في اململ ة العربية 2015املدير العام مل ســـــــــــســـــــــــة م تب ديوان االســـــــــــتشـــــــــــاراا للعقاراا منذ عام  •

 ر العقاراا.السعودية تعمل في بيع وشراء وتأجي

 م وحتى تاري ه.2014شريك في شركة املراكز الراقية املحدودة منذ عام  • العضوياا في مجالم إداراا أخرى 

 م.2013عضو مجلم امدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية منذ عام  •

 

 تعويضاا ومكافآا مدير الشركة 
عت شـــــــــــركة املراكز الراقية املحدودة، عقد عمل مع الســـــــــــيد/

ّ
م 01/07/2015إبراهيم بن عبد هللا بن كليب ليعمل لديها بوظيفة مدير عام. مدة هذا العقد ســـــــــــنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ  وق

 على األقل من تاريخ ان هاء العقد. يســـــــتح
ً
 ما لم يشـــــــعر أحد الطرفين اآلخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل ســـــــتين يوما

ً
تب شـــــــهري قدره م بن عبد هللا بن كليب راق الســـــــيد/ إبراهيويتجدد تلقائيا

 بدل الســـ ن وبدل النقل كما يســـتحق تأمين طبي وفق أحكام وقواعد الرعاية الط3000)
ً
راكز بية للموظفين والتي تحددها شـــركة امل( ثالثة آالف ريال ســـعودي يصـــرف نهاية كل شـــهر ميالدي شـــامال

 مدفوعة األجر عن كل سنة خدمة.ثالثون يوم (30الراقية املحدودة. كما يستحق إجازة سنوية قدرها )
ً
 ا

 

 امدارة التنفيذية العليا 

ثال ال الحصر شمل سلطاا وصالحياا املدير العام على سبيل املال يوجد في الوقت الراهن أي مدراء تنفيذيين في شركة املراكز الراقية باستثناء املدير العام األستاذ/ ابراهيم عبد هللا بن كليب، وت

ركاا التي التأســـــيم ومالحق التعديل للشـــــركة في الشـــــ ي: حق التوقيع عن الشـــــركة في املعامالا التجارية واملالية وامدارية وتمثيلها لدى املحاكم الشـــــرعية وكتاباا العدل والتوقيع على عقودما يل

ي بند من عقود التأســــــــيم، وله حق اســــــــت را  الســــــــجالا التجارية وتمثيل الشــــــــركة في الشــــــــركاا تســــــــاهم أو تشــــــــارك أو تندمج معها الشــــــــركة لزيادة أو خفض رأس املال أو أية تعديالا أخرى في أ

 شـــــركاا، والجهاا املختصـــــة، وأمام كاتب العدل،املســـــاهمة ف ها الشـــــركة والتوقيع على عقود الشـــــركاا وفي تأســـــيم الشـــــركاا باســـــم الشـــــركة وتســـــجيلها لدى وزارة التجارة واالســـــتثمار، وإدارة ال

املدير العام

إدارة التسويق امدارة املالية امدارة التنفيذية
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علقة بتســجيل ها واســتالم كافة الوثائق املتملختص، وفي التوقيع عل ها وات اذ كل ما يلزم لتنفيذ امجراءاا من شــهر وتســجيل واســت را  الســجالا التجارية وإلغائها وتجديدها واســتالمواملوظف ا

وقراراا تعديل أي بند أو مادة من عقود التأسيم أو املالحق وله حق تمثيل الشركة في مجالم  قراراا الشركاء للشركة والشركاا التابعة واملساهم ف ها والتوقيع على قراراا الشركاء في الشركاا

افعة دحاضـــر والقراراا وله حق املطالبة واملرافعة واملامدارة للشـــركاا واللجان التنفيذية وحضـــور االجتماعاا والجمعياا العامة العادية والغير عادية والجمعياا التأســـيســـية والتوقيع على امل

وإعطاء املخالصــــاا والتنازل لدى املحاكم الشــــرعية  واملخاصــــمة واملخالصــــة واملصــــالحة واملداعاة وقبول الصــــلح أو رفضــــه وقبول التح يم أو رفضــــه وامقرار وامنكار وســــماع الدعاوى والرد عل ها

التجارية واملالية ومكاتب العمل واللجان االبتدائية والعليا للعمال وديوان امل الم وعمل كافة امجراءاا  واللجان املتعلقة بحســـــــــــم املنازعاا التجارية والعمالية ولجان التح يم ولجان األوراق

البيع والشـراء وامفراغ سـهم و اضـ ي والبيع والشـراء وامفراغ لأل الن امية الالزمة لذلك وله حق تعيين املح مين واملحاسـبين القانونيين واملحامين وله حق الشـراء والبيع وامفراغ وقبوله للعقار واألر 

رهن وفك قة بأمور الشــــركة وله حق القبض والللحصــــص وكل ذلك للشــــركة والشــــركاا األخرى التابعة والتوقيع على عقودها وتســــليم واســــتالم أثمانها واســــتالم وتســــليم الصــــ وك وال فالة املتعل

لح ها وباســــــمها وله حق تعيين املوظفين بجميع مراتبهم ووظائفهم وتحديد رواتبهم وصــــــالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع الرهن للموجوداا املنقولة وغير املنقولة ضــــــمن أغراض الشــــــركة وفي مصــــــ

وأمام القضـــاء  ق ها مع الغير ا أنه يمثل الشـــركة في عالعلى العقود الح ومية واألهلية والتجارية وله حق توقيع عقود صـــناديق التنمية الصـــناعية والعقارية والزراعية وتقديم العروض للعمالء كم

و في استقدام األيدي العاملة أو املحاسبين القانونيين أ وفي جميع األمور سواًء أمام العمالء أو الجهاا والدوائر الح ومية وله حق مراجعة م تب العمل واست را  التأشيراا وله حق توكيل الغير 

لشركة واستالم املبالغ النقدية وصرف الشيكاا والتوقيع على الشيكاا والسحب وااليداع وفتح االعتماداا وطلب التسهيالا واالئتماناا املحامين وله الحق في فتح الحساباا في البنوك باسم ا

الحصـــص وال فاالا وشـــراء األســـهم و  الضـــمانااوالضـــماناا البن ية وفق الضـــوابط الشـــرعية وتعديلها والغائها واالقتراض وفق الضـــوابط الشـــرعية وتوقيع العقود الخاصـــة بذلك واملنح وقبول 

 الســــــــــعودية والســــــــــفاراا والقنصــــــــــلياا واملمثليااواملســــــــــتنداا العقارية وافتتاح فروع للشــــــــــركة وقيدها لدى الجهاا املختصــــــــــة وله حق توكيل الغير وجميع ما ذكر داخل وخار  اململ ة العربية 

 كة وانابة الغير في الصالحياا. يابة عن الشر السعودية بالخار  وله حق توكيل الغير في املرافعة واملدافعة ن

 

 ملخص عقود عمل امدارة العليا  

 

 الشركةحوكمة  
 بإقرار الئحة للحوكمة. ويبقى ا

ً
. عتمادها من اال يوجد لدى شركة املراكز الراقية الئحة خاصة بالحوكمة في الوقت الراهن حيث أنها ليست ملزمة ن اما

ً
 وليم إلزاميا

ً
 لشركة اختياريا

 

 مهام إداراا الشركة 

 إن شركة املراكز الراقية بصدد تطوير هيكلها امداري من خالل ت وين إداراا وأقسام على النحو التالي: 

 امدارة التنفيذية، ومهامها: امشراف على أعمال شركة املراكز الراقية ومتابعة سير عملها.

 إدارة التسويق، ومهامها: البحث عن الفرص االستثمارية ودراس ها. 

 

 النشاطاستمرار  
قد أثر  يحدث أي انقطاع في أعمالها يم ن أن ي ثر أو ي ون  لم تقم الشركة بممارسة أي نشاط فعلي لها حتى اآلن، سوى البدء في تطوير املجمع التجاري )الجامعة بالزا( على األرض التي تمل ها. ولم

 في الوضـــــــع املالي منذ تاريخ تأســـــــيســـــــها وحتى اآلن.
ً
 ملحوظا

ً
 إنشـــــــاء املجمع التجاري )الجامعة بالزا( ومن املتوقع بدء تشـــــــغيله في الربع األول من العام  مع العلم تأثيرا

ً
م. وكما في 2017أنه يجري حاليا

 .٪82حوالي  من كامل املبنىم فقد بلغت نسبة االنجاز 2016 ديسمبر  31تاريخ 

 

 املوظفون وتوطين الوظائف 
ال أنه ليم من إ الراهن ثالثة موظفين فقط، أحدهم املدير العام للشــــــــركة الســــــــيد/إبراهيم بن كليب )ســــــــعودي الجنســــــــية( واآلخر هو املدير املالييبلغ عدد موظفي شــــــــركة املراكز الراقية في الوقت 

،ضـــــمن االدارة التنفيذية
ً
ى حيث أنها حديثة التأســـــيم وعدد موظف ها حت . أما الثالث فهو عامل ن افة. تم تصـــــنيف شـــــركة املراكز الراقية بوضـــــعها الحالي ضـــــمن ال ياناا املجمعة الصـــــغيرة جدا

( 20001611043795( ومصنفة ضمن النطاق "األخضر". كما تفيد شهادة السعودة رقم )٪33.33( ثالثة موظفين فقط. وبالتالي ت ون الشركة قد حققت نسبة توطين )3تاريخ هذه النشرة هو )

 م(.28/02/2017هـ )املوافق 01/06/1438نها حققت نسب التوطين املطلوبة منها، وهذه الشهادة صالحة لغاية تاريخ م( بأ30/11/2016هـ )املوافق 01/03/1438الصادرة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جدول: ملخص عقود كبار التنفيذيين 11-1)   

 مدة العقد تاريخ التعيين املنصب االسم

 حسب رغبة الطرفين  م2015/ 01/07 املدير العام  إبراهيم عبدهللا بن كليب
ً
 سنوي يتجدد تلقائيا
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 مناقشة وتحليل إدارة شركة املراكز الراقية للوضع املالي ونتائج العملياا  

ترة منذ تأسيسها )"شركة املراكز الراقية"( ووضعها املالي في الف تبين مناقشة وتحليل امدارة للوضع املالي ونتائج العملياا التالية مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي لشركة املراكز الراقية املحدودة

ديســمبر  31م وحتى 2016يناير  1م"(، "(، وفي الســنة املالية التي بدأا منذ 2015ديســمبر  31م )"الفترة املالية املن هية في 2015ديســمبر  31م وحتى نهاية الفترة املالية املن هية في 2014ديســمبر  10في 

 م"(. 2016ديسمبر  31م )"السنة املالية املن هية في 2016
الفترة املالية م وما يرافق 2016 ديســــــــمبر  31املن هية في  وفي الســــــــنة املاليةم 2015ديســــــــمبر  31ة املن هية في الخاصــــــــة بشــــــــركة املراكز الراقية في الفترة املالي القوائم املاليةوتعتمد هذه املراجعة على 

املراكز الراقية وهو شـركة  م بواسـطة مراجع الحسـاباا الخارجي لشـركة2015ديسـمبر  31الفترة املالية املن هية في ة تم مراجع .من إيضـاحاا )"القوائم املالية املراجعة"(والسـنة املالية املذكورتين 

م بواسـطة مراجع الحسـاباا 2016ديسـمبر  31املالية املن هية في  سـنةالة تم مراجعبينما  محاسـبون قانونيون واسـتشـاريون عضـو كرو هوروث الدولية )"مراجع الحسـاباا"(، –الع م والسـديري 

عبدهللا البصري وشركاه. يجب قراءة القوائم املالية في نطاق تلك الحساباا واميضاحاا املرفقة، ويمثل الريال السعودي الوحدة  –الدار لتدقيق الحساباا  الخارجي لشركة املراكز الراقية وهو 

 إلى أقرب ريال سعودي.  األرصدةالنقدية األساسية للقياس، ما لم يتم امشارة إلى خالف ذلك، مع تقريب 

 على م اطر واحتماالا غير م كدة. كما أن النتائج الفعلية لشـــــــــركة املراكز الراقية قد ت وتتضـــــــــمن هذه املناقشـــــــــ
ً
 جوهر ة والتحليل توقعاا مســـــــــتقبلية ربما تنطوي أيضـــــــــا

ً
 عن تلك تلف اختالفا

ً
يا

 هذه النشرة. "عوامل املخاطرة" من(: 2املذكورة في أي توقعاا مستقبلية نتيجة لعدة عوامل، ضمنها ما تمت مناقشته في القسم )

 

 إقرار شركة املراكز الراقية ب صوص املعلوماا املالية  

ديســــــمبر  31عة عن الفترة املالية املن هية في شــــــركة املراكز الراقية بأن املعلوماا املالية املقدمة في هذه النشــــــرة قد تم اســــــت راجها دون تعديالا جوهرية من القوائم املالية املراج تقر  •

، وقد تم عرض تلك املعلوماا بشـــــكل متوافق مع الشـــــكل املتبع في القوائم املالية لشـــــركة املراكز الراقية، كما تم إعداد هذه م2016ديســـــمبر  31الية املن هية في وعن الســـــنة املم 2015

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبي
ً
 ن القانونيين.القوائم املالية املراجعة والقوائم املالية املفحوصة وفقا

 لإلفالس أو مجراءاا إفالس حتى تاريخ  شــــركة املراكز تقر  •
ً
بأنه ال  تقر م، وكذلك الحال بالنســــبة لجميع شــــركاء شــــركة املراكز الراقية. كما 2016 ديســــمبر  31الراقية بأنه لم يتعرض يوما

 بحق خيار كما بتاريخ 
ً
  .م2016 ديسمبر  31يوجد أي رأس مال لشركة املراكز الراقية مشموال

 تاريخ هذه النشرة. 12الراقية أن لدى شركة املراكز الراقية رأس مال عامل كاٍف لتشغيل عملياتها خالل الفترة البالغة  شركة املراكز تقر كما  •
ً
 والتي تلي مباشرة

ً
  شهرا

 بأنه ال يوجد تغيير ســـــلبي جوهري في الوضـــــع املالي والتجاري لشـــــركة املراكز الراقية وتقر شـــــركة املراكز الراقية •
ً
درا ، منذ تأســـــيســـــها وحتى تاريخ تقديم طلب التســـــجيل وقبول ام  أيضـــــا

 حتى اعتماد هذه النشرة.  إضافة إلى الفتراا التي تشملها تقارير مراجع الحساباا

 وتقر شـــركة املراكز  •
ً
في تاريخ هذه النشـــرة، كما ال توجد أي عموالا أو خصـــوماا كما توجد أية رهوناا أو حقوق أو أعباء أخرى على ممتلكاا شـــركة املراكز الراقية بأنه ال  الراقية أيضـــا

ص حة لالســـتحواذ على كامل حصـــاملتعلق بشـــركة البا أو أتعاب وســـاطة أو أي عوض غير نقدي منحته شـــركة املراكز الراقية منذ تأســـيســـها وحتى تقديم طلب التســـجيل وقبول امدرا 

 . الشركاء لدى شركة املراكز الراقية

على -بشــــــكل مباشــــــر أو غير مباشــــــر-ســــــياســــــاا ح ومية نقدية أو اقتصــــــادية أو مالية أو ســــــياســــــية أو عوامل اخرى أثرا أو قد ت ثر جوهرًيا ال توجد  هشــــــركة املراكز الراقية بأنتقر كما  •

 عملياا شركة املراكز الراقية.

ي ت ون قيم ها التشـــركة املراكز الراقية بعدم وجود أي ممتلكاا خاصـــة لشـــركة املراكز الراقية بما في ذلك األوراق املالية التعاقدية أو غيرها من األصـــول تقر وحتى تاريخ هذه النشـــرة،  •

 املالي لشركة املراكز الراقية. عرضة للتقلباا في السعر أو يصعب التأكد من قيم ها مما قد ي ثر بشكل كبير على تقييم املوقف 

هم في منصــب إداري أو إشــرافي في شــركة املراكز الراقية أنهم لم يتعرضــوا لإلعســار في الســنواا الخمم الســابقة  وجميع من والشــركاء البا عون كما يقر مدير عام شــركة املراكز الراقية  •

 لتاريخ هذه النشرة.

 

 ونشاطهاتأسيم الشركة  

عد شـــــركة املراكز الراقية املحدودة شـــــركة ذاا مســـــ ولية محدودة، تمارس نشـــــاطها في اململ ة العربية الســـــعودية بموجب الســـــجل التجاري رقم 
ُ
هـ 1436صـــــفر  18الصـــــادر بتاريخ  1010428696ت

ا للبياناا املســـــجلة في الســـــجل التجاري 2014ديســـــمبر  10)املوافق 
ً
في: إنشـــــاء وإدارة املتاجر ال بيرة ومراكز التســـــوق والعقاراا الســـــ نية والتجارية والفنادق م(، ويتمثل نشـــــاط شـــــركة املراكز وفق

الل راضــ ي واســت جارها لتشــييد املباني، واســتثمارها من خوالشــقق املفروشــة ومحطاا الوقود ومتاجر البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية ومتاجر مواد البناء والحديد، بامضــافة إلى شــراء األ 

 بيعها أو تأجيرها. 

 

 الراقيةر ية شركة املراكز  

 تتمثل ر ية شركة املراكز الراقية في أن تصبح إحدى أفضل الشركاا املحلية في مجالها.

 

 الراقية املراكز رسالة شركة  

يز الشــركاا املثمرة مع أصــحاب املصــالح املختلفة باعتماد أســاليب املصــداقية تقديم خدماا ذاا جودة عالية تحقق قيمة مضــافة للعمالء وت لق صــورة ذهنية مميزة للشــركة، بامضــافة إلى تعز 

 والشفافية في كافة التعامالا.

 

 املراكز الراقية شركةأهداف  

 عن تحقيق التكامل و يعة تتمثل أهداف شركة املراكز في تحقيق إيراداا محفزة وتنافسية، مع وجود تمثيل اجتماعي قوي، وتقديم خدماا مبت رة، وبناء سمعة مهنية رف
ً
التنوع في املستوى، فضال

 تقديم الخدماا.

 

 الراقيةممتلكاا شركة املراكز  

ـــــــــــ )املوافق 1436ربيع الثاني 15الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  410123025944الراقية قطعة أرض باسمها وفقا لصك املل ية رقم  املراكز شركة تمتلك  14.379,29م( بمساحة 2015فبراير  4هـ

 بتشييد مجمع تجاري )الجامعة بالزا( متر مربع، وتقع قطعة األرض هذه في حي امللز بمدينة الرياض باململ ة العربية السعودية.
ً
 لى هذه األرض.ع وتجدر امشارة إلى أن شركة املراكز تقوم حاليا

م، وقع الســيد/ محمد صــالح الحمادي وشــركة املراكز اتفاقية للمســاهمة باألرض، تنص على تنازل 2015يناير  29(، ففي تاريخ 79وكما تم ذكره في قســم منح من الشــركاء، املبين في صــفحة ) -1

 على متوســــط تق إضــــافي.ريال ســــعودي تم تســــجيلها كرأس مال  95.217.738الســــيد/ محمد صــــالح الحمادي عن األرض وعن كامل حقوقه ف ها، وقد بلغت قيمة األرض 
ً
ييم أجراه اســــتنادا

م 2016سبتمبر  19م و2016سبتمبر  6وشركة كولدويل بان ر وشركة املجموعة الوطنية العقارية(، حيث تم تقييم األرض في تاريخ  21)وهم شركة سنشري  ثالثة مثمنين عقاريين مستقلين

 بتشــــــــييد مجمع تجاري )الجامعة بالزا( على هذه األرض، وقد بدأا  م من قبل الخبراء املســــــــتقلين املذكورين على التوالي وتجدر امشــــــــارة إلى أن2016ســــــــبتمبر  28و
ً
شــــــــركة املراكز تقوم حاليا

م. هذا، وقد كان هنالك تأخير في تفاصـــــيل ســـــير العمل أدا 28/02/2017م، ومن املتوقع ان هاء عقد املقاول في تاريخ اســـــتالم املوقع منه وذلك في تاريخ 2016فبراير  9أعمال املقاول في تاريخ 

ث كان من البناء والتشــــييد للجامعة بالزا، حيإلى تطبيق الشــــروط الجزائية املنصــــوص عل ها في العقد املوقع مع م ســــســــة عبدهللا فهد املديان للمقاوالا، وهي امل ســــســــة التي تقوم بأعمال 
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، وعليه فإن التاريخ املتوقع لتســــــليم املحالا التجارية هو  90م بحســــــب العقد املوقع إال أنه حصــــــل تأخير بمدة 09/10/2016تاريخ املفترض تســــــليم املحالا التجارية ب
ً
م 07/01/2017يوما

يوم، وعليه فإن  57نه كان هنالك تأخير بمدة م إال أ09/11/2016ريال سـعودي. أما فيما ي ص منطقة السـوبرماركت فقد كان تاريخ التسـليم  90.000مما أوجب إيقاع غرامة مالية بقيمة 

م إلى تاريخ 09/01/2017ريال ســـــــــــعودي. وبذلك، فقد تأخر تســـــــــــليم املوقع العام من تاريخ  57.000م، مما أوجب غرامة بقيمة 05/01/2017التاريخ املتوقع لتســـــــــــليم املنطقة املذكورة هو 

ــــــــــــــ أي بتأخير مدته 26/01/2017 م بلغت 2016أكتوبر  30ريال ســـعودي. وعليه، فإن مجموع الغرامة املطبقة على م ســـســـة عبدهللا فهد املديان كما بتاريخ  17.000يوم وغرامة قيم ها  17مـ

دور القوائم الذي حدث بعد صهذا، وقد كان هناك تأخير إضافي للتاريخ املتوقع لتسليم املجمع التجاري )الجامعة بالزا(، وتم امشارة إلى تفاصيل التأخير امضافي   ريال سعودي. 164.000

 بأنه ال يوجد ما يســـــــــــتدعي تمديد العقد املوقع حتى تاريخ هذه النشـــــــــــرة.  تجدر 2016املالية املراجعة للعام 
ً
 امشـــــــــــارة إلى أن املبلغم في قســـــــــــم نبذة عن املجمع التجاري )الجامعة بالزا(. علما

م. كما تجدر امشــــــارة إلى أن املبلغ املذكور قد تم خصــــــمه من 2016ديســــــمبر  31اداا األخرى خالل الســــــنة املالية املن هية في ريال ســــــعودي قد تم إثباته ضــــــمن امير  164.000املذكور البالغ 

 م.2016منه عن شهر ديسمبر من عام  الرصيد املستحق للمقاول في آخر مست لص تم استالمه

 

 العوامل الرئيسية التي ت ثر على نتائج العملياا 

ة الخاصة بشركة املراكز الراقية."عوامل املخاطرة" أهم العوامل التي أثرا أو يتوقع أن ت ثر في الوضع املالي ونتائج العملياا املالي (2يستعرض القسم )  

 

 السياساا املحاسبية الهامة  

م واميضاحاا املتعلقة 2016 ديسمبر  31املن هية في  السنة املاليةعن  املراجعةم واميضاحاا املتعلقة بها والقوائم املالية 2015ديسمبر  31تم إعداد القوائم املالية املراجعة للفترة املالية املن هية في 

ارة بإعداد القوائم املالية وعرضها. قد تم تضمين القوائم املالية املذكورة في هذه النشرة، وتجدر امشوالتي تتعلق القانونيين بها وفقا للمعايير واللوائح الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين 

عد قوائمها املالية بالريال السعودي.
ُ
 إلى أن شركة املراكز الراقية ت

والسنة املالية م 2015ديسمبر  31عملياتها ووضعها املالي املوضح في القوائم املالية املراجعة للفترة املالية املن هية في السياساا املحاسبية لشركة املراكز الراقية هي جزء ال يتجزأ من فهم نتائج 

ملالية املن هية ئم املالية املراجعة للفترة اوقد تم عرض ملخص للسياساا املحاسبية الهامة الرئيسية لشركة املراكز الراقية في القوابالفترتين. واميضاحاا املتعلقة م 2016ديسمبر  31املن هية في 

 م.2016ديسمبر  31وللسنة املالية املن هية في م 2015ديسمبر  31في 

قوائم املالية صاريف الواردة في الملطلوباا واميراداا وامليتطلب إعداد القوائم املالية من إدارة شركة املراكز الراقية وضع أحكام وتقديراا وافتراضاا من شأنها التأثير في مبالغ املوجوداا وا

 التي تشملها النشرة. وتستند هذه التقديراا واألحكام على معرفة إدارة شركة املراكز الراقيةم 2016ديسمبر  31وللسنة املالية املن هية في م 2015ديسمبر  31املراجعة للفترة املالية املن هية في 

ئم املالية لشركة اإدارة شركة املراكز الراقية أن السياساا املحاسبية الهامة والتقديراا واالفتراضاا الكامنة في تطبيق تلك السياساا ضرورية لفهم القو  ت كدلألحداث وامجراءاا الحالية، كما 

 ة.املراكز الراقي

 

 قائمة الدخل  

 :م2016ديسمبر  31والسنة املالية املن هية في م، 2015ديسمبر  31هية في يعرض الجدول التالي قائمة الدخل الخاصة بشركة املراكز الراقية للفترة املالية املن  

 

 لشركة املراكز الراقية م2016ديسمبر  31م وللسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31املراجعة للفترة املالية املن هية في  املصدر: القوائم املالية

 إلى نسب ال تبين معنى بسبب قسمة رصيد سالب على موجب والع م أو القسمة على صفر.مالح ة: يشير مصطلح " ال يذكر" 
 

. وتتوقع إدارة م2016ديسمبر  31لم تحقق شركة املراكز الراقية إيراداا فعلية بسبب عدم ممارسة أنشطة تجارية حتى تاريخ  م2016ديسمبر  31وم 2015ديسمبر  31املالية املن هية في  السنةخالل 

 م. 2017من عملياا التشييد وافتتاحه في الربع األول من العام  شركة املراكز الراقية تحقيق إيراداا تأجير محالا املجمع التجاري )الجامعة بالزا( فور االن هاء

م. ارتفعت 2016ديسمبر  31من صافي الخسارة خالل السنة املالية املن هية في  ٪641.9م و2015ديسمبر  31من صافي خسارة الفترة املالية املن هية في  ٪98.5مثلت املصاريف امدارية والعمومية 

ريال سعودي خالل السنة  270.784م إلى 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل الفترة املالية املن هية في  116.374من  ٪132.7ريال سعودي بنسبة  154.410والعمومية بمقدار املصاريف امدارية 

ارتفاع مصاريف رواتب موظفين واملصروفاا املهنية وإيجار م تب ومصاريف م. فقد كان سبب زيادة املصاريف امدارية والعمومية بشكل أساس ي يعود إلى 2016ديسمبر  31املالية املن هية في 

 ال هرباء واملاء ومصاريف التراخيص املتنوعة.

سدادها عن طريق أحد  ريال سعودي تم 69.182م، حققت شركة املراكز الراقية إيراداا أخرى تتمثل في إيراداا من سداد مصروفاا بمقدار 2016ديسمبر  31خالل السنة املالية املن هية في 

ا بمقدار ة بالزا( وهو وم سسة عبدهللا فهد املديان للمقاوال شركاء شركة املراكز الراقية وهو السيد/ إبراهيم بن كليب، وفي غراماا تم فرضها على املقاول الذي يقوم ببناء املجمع التجاري )الجامع

 ريال سعودي بسبب تأخر املقاول املذكور. 164.000

ريال سعودي خالل السنة املالية املن هية  4.581م إلى 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل الفترة املالية املن هية في  1.717من  ٪166.8ريال سعودي بنسبة  2.864روف اس هالكاا بمقدار ارتفع مص

م، 2015ديسمبر  31ريخ الحيازة على تلك املوجوداا حتى نهاية الفترة املالية املن هية في م، ويعود سبب ذلك إلى احتساب مصروف جز ي لإلهالك لألثاث واملفروشاا ومن تا2016ديسمبر  31في 

 خالل الفترة املذكورة مقارنة باحتساب مصروف اس هالكاا عن سنة كاملة خالل ا
ً
 م.2016ديسمبر  31لسنة املالية املن هية في وذلك عن فترة است دامها املتمثلة في أربعة أشهر تقريبا

ريال سعودي خالل السنة املالية  42,183م إلى 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل الفترة املالية املن هية في  118.091من  ٪64.3ريال سعودي بنسبة  75.908ت خسائر الفترة بمقدار ان فض

 ز الراقية إيراداا أخرى.ة املراكم. ويعود سبب ان فاض الخسائر الفترة بشكل أساس ي إلى تحقيق شرك2016ديسمبر  31املن هية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جدول: قائمة الدخل لشركة املراكز الراقية  12-1)

 زيادة/)نقص(
 31السنة املالية املن هية في 

 م2016ديسمبر 

 31املالية املن هية في  الفترة

 م2015ديسمبر 
 ريال سعودي

 مصاريف إدارية وعمومية (116.374) (270.784 ) (132.7٪)

 إيراداا أخرى  - 233,182 ال يذكر

 اس هالكاا  (1.717) (4.581) 166.8٪

 خسارة الفترة (118.091) )42,183( 64,3٪
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 املصاريف العمومية وامدارية  

 م:2016ديسمبر  31م، والسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31يعرض الجدول التالي مصاريف امدارية والعمومية الخاصة بشركة املراكز الراقية للفترة املالية املن هية في 

 

 املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

 م:2016ديسمبر  31م، والسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31يعرض الجدول التالي اميراداا األخرى الخاصة بشركة املراكز الراقية للفترة املالية املن هية في 
 

 املصدر: شركة املراكز الراقية

 
( جدول: مصروفاا تم سدادها عن طريق شريك12-4)  

 ريال سعودي م2015ديسمبر  31الفترة املالية املن هية في  م2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 أتعاب معقب جهاا ح ومية - 15.000

 م2016-4-1تامين املدير العام "بوبا" من  - 13.432

 سداد كهرباء وهاتف للمقر الرئيس ي للشركة - 1.200

 أشهر 6ملدة ايجار املقر الرئيس ي  - 19.600

 م2016لعام  6و  5و  4شهور لألشهر  3رواتب املدير العام واملدير املالي والعامل  - 19.950

 إجمالي املصروفاا تم سدادها عن طريق شريك - 69.182

 املصدر: شركة املراكز الراقية

 

ريال سعودي تم تسجيله كإيراداا أخرى واملتمثل  69.182ريال سعودي مبلغ وقدره  233,182م البالغة 2016ديسمبر  31مثلت اميراداا األخرى التي سجل ها الشركة خالل السنة املالية املن هية في 

قاول املس ول عن بناء وتشييد امليتعلق بغراماا مفروضة على  164.000ملراكز الراقية، ومبلغ وقدره في مصاريف تم دفعها من أحد الشركاء وهو السيد/ إبراهيم بن كليب بالنيابة عن شركة ا

 على أن يقوم بدفع ماملجمع التجاري )الجامعة بالزا(. وبالنسبة للمصاريف التي قام بدفعها السيد/ إبراهيم بن كليب، فقد اتفق مع بقية الشركاء في شركة امل
ً
نيابة  130,848لغ براكز الراقية شفهيا

ريال سعودي في  61.666ريال منها كما هو مذكور. لذلك تم تسجيل الرصيد املذكور كإيراداا أخرى. بينما تم تقييد باقي الرصيد البالغ  69,182عن شركة املراكز الراقية، وقد تنازل عن مبلغ 

 (.78علوماا حول الذمم الدائنة املستحقة لألطراف ذوي العالقة، الرجاء االطالع على صفحة رقم )حساب الذمم الدائنة كرصيد مستحق لألطراف ذوي العالقة. للمزيد من امل

السيد/ إبراهيم  خطي منريال سعودي تم تسجيله كإيراداا أخرى بناًء على تنازل  69.182تجدر امشارة إلى أن رصيد اميراداا األخرى الذي نتج عن مصاريف تم سدادها عن طريق شريك البالغة 

 بن كليب يفيد بذلك.

 ريال سعودي، والذي يتعلق بغراماا تم فرضها على مقاول شركة املراكز الراقية املس ول عن بناء وتشييد الجامعة بالزا )وهي م سسة عبدهللا 164.000كما تشمل اميراداا األخرى على مبلغ 

قاول ملالعمل من قبل املقاول املذكور. وقد قامت شركة املراكز الراقية بتطبيق الشروط الجزائية املنصوص عل ها في العقد املوقع بينها وبين افهد املديان للمقاوالا(، فبسبب تأخير في تفاصيل سير 

، مما تسبب في إيقاع غرامة مالية على املقاول املذكور  90املذكور، فقد تأخر املقاول املذكور عن تسليم املحالا التجارية ملدة 
ً
ريال سعودي. إضافة إلى الغرامة املذكورة، فقد  90.000بمقدار  يوما

يوم، األمر  17ريال سعودي. كذلك، فقد تأخر املقاول عن تسليم املوقع العام بمدة  57.000يوم، وعليه تم تغريم املقاول بمقدار  57تأخر املقاول املذكور عن تسليم منطقة السوبرماركت ملدة 

 بأنه قد حدث تأخير إضافي على سير األعمال من قبل 2016ريال سعودي كما ت هر القوائم املالية املراجعة لعام  17.000ضافية على املقاول املذكور بمقدار الذي أوجب إيقاع غرامة إ
ً
م، علما

 ( من88الجامعة بالزا في الصفحة )ن )ويرجى الرجوع للقسم: نبذة عن مشروع املقاول، مما أدى إلى فرض املزيد من الغراماا عليه من قبل شركة املراكز الراقية بموجب العقد املوقع بين الطرفي

 على التواريخ املتوقعة للتسليم والغراماا امضافية(. لالطالعهذه النشرة 

 
 
 
 
 

وعمومية( جدول: مصاريف إدارية 12-2)  

 زيادة/)نقص(
ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 م2016

ديسمبر  31الفترة املالية املن هية في 

 م2015
 ريال سعودي

 رواتب ومزايا موظفين 34.635 88.686 156.1٪

  تراخيص 5.620 24.220 331.0٪

 أتعاب مهنية وقانونية  27.000 67.500 150.0٪

  إيجاراا 23.013 39.200 70.3٪

 عموالا بن ية  5.115 261 (94.9٪)

  منافع وكهرباء 900 30.539 3293.2٪

 تأمين  - 10.074 ال يذكر

 اشتراكاا  2.220 - (100.0٪)

  إعالناا 7.640 - (100.0٪)

 قرطاسية وم تب  2.921 5.010 71.5٪

  أخرى  7.310 5.294 27.6٪

 إدارية وعموميةمجموع املصاريف  116.374 270.784 132.7٪

( جدول: اميراداا األخرى 12-3)  

 ريال سعودي م2015ديسمبر  31الفترة املالية املن هية في  م2016ديسمبر  31املن هية في السنة املالية 

 مصروفاا تم سدادها عن طريق شريك - 69.182

 غراماا مفروضة على املقاول  - 164.000

 امجمالي - 233,182
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( جدول: م شراا األداء لشركة املراكز الراقية 12-5)   

 نسبة م وية م2015ديسمبر  31املن هية في الفترة املالية  م2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 معدل النمو السنوي لإليراداا )٪(  ال يذكر ال يذكر

 هامش الربح امجمالي )٪( ال يذكر ال يذكر

 هامش الربح الصافي )٪( ال يذكر ال يذكر

 معدل دوران املوجوداا )٪( ال يذكر ال يذكر

 العائد على املوجوداا )٪( (0.10٪) (0.03٪)

 (حصة/)ريال  الحصةربحية  (0.047) (0.008)

 العائد على حقوق املساهمين )٪( (0.10٪) (0.03٪)

 م2016ديسمبر  31لسنة املالية املن هية في ول م2015ديسمبر  31املالية املن هية في  فترةملراجعة للاالقوائم املالية مست لصة من املصدر: 
 

معدل النمو السنوي لإليراداا وهامش  فإنه ال يم ن حسابم، ولذلك 2016ديسمبر  31كما سبق ذكره، لم تحقق شركة املراكز الراقية إيراداا بسبب عدم ممارسة أنشطة تجارية حتى تاريخ 

 م.2016 ديسمبر  31في  املالية املن هيةالسنة م، وكذلك خالل 2015يسمبر د 31الربح امجمالي وهامش الربح الصافي ومعدل دوران املوجوداا خالل السنة املالية املن هية في 

ريال سعودي خالل السنة  118.091خسارة بلغت  وقد كانت جميع امل شراا الرئيسية األخرى )العائد على املوجوداا، وربحية السهم، والعائد على حقوق املساهمين( سالبة بسبب تحقيق صافي

م، ويعود ذلك كما سبق ذكره إلى أن شركة املراكز الراقية لم تمارس أنشطة 2016 ديسمبر  31 هية في املن السنة املاليةريال سعودي خالل  42.183م وخسارة بلغت 2015ديسمبر  31املالية املن هية في 

 خالل الفتراا املالية املذكورة. تحقق إيراداا من أنشطة رئيسية وجوهرية تجارية

 

 قائمة املركز املالي 

 م: 2016 ديسمبر  31م وفي 2015ديسمبر  31يعرض الجدول التالي قائمة املركز املالي الخاصة بشركة املراكز الراقية كما في تاريخ 
 

 م2016ديسمبر  31م وللسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترة املالية املن هية في 
 

من -بشكل رئيس ي  –م. وتت ون املوجوداا غير املتداولة 2016 ديسمبر  31كما في  ٪78.7م و2015ديسمبر  31كما في  املراكز الراقيةمن إجمالي أصول شركة  ٪79.2املوجوداا غير املتداولة  شكلت

 على متوسط تقييم أجراه ثالثة خبراء مستقلين في مجال  95.217.738قطعة أرض تمتل ها شركة املراكز الراقية بقيمة 
ً
ريال سعودي، وقد تم تسجيل قطعة األرض في السجالا املحاسبية استنادا

 التقييم العقاري. 

كز الراقية كما تجدر امشارة إلى أن شركة املراشارع الجامعة، وتجدر امشارة إلى أن األرض املذكورة هي أرض مملوكة لشركة املراكز الراقية بن ام التملك، وتقع في مدينة الرياض، في حي امللز، على 

 بتشييد مجمع تجاري )الجامعة بالزا( على األرض املذكورة، 
ً
 تقييم األرض من قبل ثالثة خبراء في مجال التقييم العقاري، وفيما يلي نتائج التقييم التي أعدها الخبراء. وقد تمتقوم حاليا

 

( جدول: تقييم األرض من قبل املقيمين العقاريين 12-7)  

 اسم املقيم العقاري  تاريخ التقييم القيمة بالريال السعودي

 بان رشركة كولدويل  م2016سبتمبر  19 97.284.518

 شركة املجموعة الوطنية العقارية م2016سبتمبر  28 94.903.314

 21شركة سنشري  م2016سبتمبر  6 93.465.385

 املتوسط  95.217.738

 املصدر: تقارير تقييم األراض ي
 

ألعمال م، والتي تمثل مشروعاا تحت التنفيذ 2016 ديسمبر  31ريال سعودي كما في  20.747.313إضافة إلى قطعة األرض املذكورة أعاله، تشمل املوجوداا غير املتداولة على إنشاءاا بقيمة 

 تسديدوتم  كامل املبنىمن  ٪82.0ريال سعودي، وقد تم إنجاز  25.286.640، وتمثل تكلفة العقد امجمالية بناء املجمع التجاري )الجامعة بالزا( املوكلة إلى املقاول )م سسة عبدهللا فهد املديان(

 م.2016 ديسمبر  31من قيمة العقد، كما في  ٪72.82ريال سعودي، أي ما يمثل نسبة  18.415.105

 31. وفيما يلي بعض تفاصيل املشروع كما بتاريخ النشرة ( من هذه88الوارد في صفحة ) : نبذة عن مشروع الجامعة بالزاإلى قسمالرجوع وملزيد من التفاصيل حول مشروع الجامعة بالزا يم ن 

 م:2016 ديسمبر 
 

م 2016 ديسمبر  31كما في الجامعة بالزا  االنجاز ملشروعنسب صيل ا( جدول: تف12-8)  

 الطابق املساحة التأجيرية التكلفة املقدرة م2016 ديسمبر  31نسبة امتمام كما في

 الطابق األرض ي 2م 6860 13.575.381 88.0٪

 الطابق األول  2م 3645 7.839.768 82.0٪

 الطابق الثاني 2م 1800 3.871.490 76.0٪

 املجموع 12.305 25.286.639 

 نسبة امتمام لإلنشاءاا - - 82.0٪

 املصدر:  إدارة شركة املراكز الراقية

 

( جدول: قائمة املركز املالي12-6)  

 ريال سعودي م2015ديسمبر  31 م2016ديسمبر  31 زيادة/)نقص(

 املوجوداا املتداولة  24.977.801 31,330,684 25,4٪

 املوجوداا غير املتداولة  95.238.921 115.981.653 21,8٪

 إجمالي املوجوداا 120.216.722 147,312,337 22,5٪

 املطلوباا املتداولة  117.075 2,254,873 1826,0٪

 إجمالي املطلوباا  117.075 2,254,873 1826,0٪

 حقوق املل يةإجمالي  120.099.647 145,057,464 20,8٪

 إجمالي املطلوباا وحقوق املل ية 120.216.722 147,312,337 22,5٪
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 املوجوداا املتداولة 

 م:2016 ديسمبر  31م وفي 2015ديسمبر  31يعرض الجدول التالي املوجوداا املتداولة لشركة املراكز الراقية كما في 

 

 م2016ديسمبر  31م وللسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترة املالية املن هية في 
 

 وموجوداا أخرى.
ً
ريال  24.977.801من  ٪25.4ريال سعودي بنسبة  6.35.883زادا املوجوداا املتداولة بمقدار  تت ون املوجوداا املتداولة من النقد لدى البنوك واملصاريف املدفوعة مقدما

م. ويعود سبب ارتفاع رصيد املوجوداا املتداولة بشكل أساس ي إلى ارتفاع النقد لدى البنوك بمقدار 2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  31.330.684م إلى2015ديسمبر  31سعودي كما في 

بل شركاء شركة املراكز 2015ديسمبر  16مبلغ زيادة رأس املال الذي تمت املوافقة عليه في تاريخ  إلى إيداعريال سعودي. يعود سبب ارتفاع النقد لدى البنوك بشكل أساس ي  5.602.191 م من قِّ

(.  إضافة إلى ارتفاع رصيد النقد 79رأس املال في قسم رأس املال كما هو مبين في صفحة )ريال. وقدتم ذكر تفاصيل زيادة  50.000.000إلى  25.000.000رأس املال من  تمت زيادةالراقية، حيث 

 وموجوداا أخرى بمقدار 
ً
يعود بشكل م، وذلك بسبب 2015ديسمبر  31م مقارنة بتاريخ 2016 ديسمبر  31ريال سعودي في تاريخ 750.692لدى البنوك، فقد ارتفع رصيد املصاريف املدفوعة مقدما

 خالل السنة املالية املن هية في ت بد أساس ي إلى 
ً
قيمة اشتراك للغرفة التجارية  تسديدفقد تم م.إضافة إلى ذلك 2016ديسمبر  31مصاريف عملية االستحواذ موضع هذه النشرة التي تم دفعها مقدما

 عن خمم سنواا كمصاريف 
ً
 .م2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في م خالل 2015ديسمبر  31الحساباا عن السنة املالية املن هية في  أتعاب املستشارين ومراجعتسديد ، وتم مدفوعة مقدما

 

 النقد لدى البنوك  

من  ٪22.4ريال سعودي بنسبة  5.602.191رصيد النقد لدى البنوك بمقدار وقد ارتفع ، الوطني يشير بند النقد لدى البنوك إلى رصيد شركة املراكز الراقية في حسابها لدى البنك العربي

مبلغ إيداع الشركاء إلى -بشكل رئيس ي–م. ويعود سبب االرتفاع في النقد لدى البنوك 2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  30.570.191م إلى 2015ديسمبر  31ريال سعودي كما في  24.968.000

ريال سعودي. وقد قابل االرتفاعاا املذكورة  2.168.207أنتجت صافي تدفق نقدي موجب مقدار  ، وإلى ارتفاع الذمم الدائنة التيالراقيةلرأس مال شركة املراكز ريال سعودي كزيادة  25.000.000

 الزا( على أرض شركة املراكز الراقية. ريال سعودي، وذلك بسبب است دام النقد في مشاريع تحت التنفيذ، وذلك منشاء مشروع املجمع التجاري )الجامعة ب 20.747.313ان فاض النقد بمقدار 

ريال  69.182إبراهيم عبدهللا بن كليب بالنيابة عن شركة املراكز الراقية بمقدار  /تم سدادها عن طريق السيد إضافة إلى ذلك فقد حققت شركة املراكز الراقية إيراداا أخرى نتجت عن مصاريف

 بأن السيد/ إبراهيم بن كليب سعودي، 
ً
 130.848بمقدار  مصاريفالشريك املذكور م، تم سداد 2016ديسمبر  31املالية املن هية في  السنة الل فد الشركاء في شركة املراكز الراقية. وهو أحعلما

 عن مبلغ وقدره ريال سعودي، 
ً
ريال سعودي  61.666قية، بينما تم تقييد الرصيد البالغ ريال سعودي لشركة املراكز الراقية التي تم تسجيلها كإيراداا اخرى لشركة املراكز الرا 69.182وتنازل خطيا

ما هو قسم اميراداا األخرى ك التي قام بها السيد/ إبراهيم بن كليب، نرجوا االطالع على للمزيد من املعلوماا حول املدفوعاا  في حساب الذمم الدائنة كرصيد مستحق ألطراف ذوي العالقة. 

 .(75)مبين في صفحة 
 

 واملوجوداا األخرى املصاريف  
ً
 املدفوعة مقدما

 واملوجوداا األخرى بمقدار 
ً
 31ريال سعودي كما في  760.493م إلى 2015ديسمبر  31سعودي كما في  لريا 9.801من  ٪7660.1ريال سعودي أي بنسبة  750.692زادا املصاريف املدفوعة مقدما

 2016ديسمبر 
ً
م 2015ديسمبر  31واملوجوداا األخرى بشكل أساس ي إلى ارتفاع مصاريف عملية االستحواذ موضع هذه النشرة من صفر كما في  م، ويعود سبب ارتفاع املصاريف املدفوعة مقدما

ة ذي قام بإعداد القوائم املاليم. وهي عبارة عن مصاريف تم دفعها للمستشار املالي وملستشار العناية املهنية القانونية وملراجع الحساباا ال2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  710.500إلى 

 والتي تم دفعها خالل السن
ً
م لم ت ن تدفع خالل 2016ديسمبر  31ة املالية املن هية في املوحدة االفتراضية، وغيرها من املصاريف املتعلقة بعملية االستحواذ. وجميع تلك املصاريف املدفوعة مقدما

 واملوجوداا األخرى عام م، مم2015ديسمبر  31الفترة املالية املن هية في 
ً
 م.2016ا يفسر ارتفاع بند املصاريف املدفوعة مقدما

 

 املوجوداا غير املتداولة 

 م:2016 ديسمبر  31م وفي 2015ديسمبر  31كما في الراقية يعرض الجدول التالي املوجوداا غير املتداولة لشركة املراكز 
 

 م2016ديسمبر  31م وللسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31املراجعة للفترة املالية املن هية في املصدر: القوائم املالية 
 

ة. وقد تم تقييم متر مربع، تقع في حي امللز في مدينة الرياض باململ ة العربية السعودي 14.379,29تشمل املوجوداا غير املتداولة بشكل رئيس ي قطعة أرض تمل ها شركة املراكز الراقية بمساحة 

بل ثالثة مثمنين ريال سعودي بناًء على متوسط التقييم. ومن تاريخ تسجيل األرض في السجالا  95.217.738، وقد تم تسجيل األرض في السجالا املحاسبية بقيمة عقاريين هذه األرض من قِّ

 ء متعلقة باألرض. م، لم تن فض قيمة األرض، وال توجد أي أعبا2016 ديسمبر  31املحاسبية حتى تاريخ 

وكان ذلك نتيجة لت بد تكاليف أعمال بناء منشاء مشروع  ٪82أي أن نسبة اكتمال املشروع بلغت ، ريال سعودي،  20.747.313م، بلغ رصيد املشاريع تحت التنفيذ مقدار 2016ديسمبر  31كما في 

 ة في حي امللز في الرياض.املجمع التجاري )الجامعة بالزا( على أرض شركة املراكز الراقية الواقع
 

م، وتتبع شركة املراكز الراقية طريقة 2015ديسمبر  31ريال سعودي تم شرائها خالل الفترة املالية املن هية في  22.900أثاث ومفروشاا بتكلفة تاري ية بلغت  غير املتداولةكذلك تشمل املوجوداا 

من التكلفة التاري ية(، وكما سبق ذكره، فقد تم احتساب مصروف إهالك لألثاث واملفروشاا  ٪20.0األثاث واملفروشاا في مدة خمم سنواا ) مصروف إهالك القسط الثابت في احتساب 

سياسة حساب امهالك  تتغير م، ولم 2016 يسمبر د 31املن هية في  السنة املاليةريال سعودي خالل  4.581م ومقدار 2015ديسمبر  31ريال سعودي خالل الفترة املالية املن هية في  1.717بمقدار 

 م. 2016 ديسمبر  31الخاصة بشركة املراكز الراقية حتى تاريخ 

بناًء على ذلك و  ر ابتداًء من تاريخ اقتناء األصل،يعود سبب ارتفاع مصروف امهالك إلى سياسة إهالك األصول الثابتة لدى شركة املراكز الراقية، فيتم استحقاق مصروف امهالك لكل ستة أشه

ديسمبر  31السنة املالية املن هية في م، وقد تم احتساب مصروف امهالك عن 2015ديسمبر  31تم احتساب مصروف امهالك من تاريخ اقتناء األثاث واملفروشاا وحتى نهاية الفترة املالية املن هية في 

 م.2016

( جدول: املوجوداا املتداولة12-9)  

 ريال سعودي م2015ديسمبر  31 م2016ديسمبر  31 زيادة/)نقص(

 نقد لدى البنوك  24.968.000 30.570.191 22.4٪

 وموجوداا أخرى  9.801 760.493 7660.1٪
ً
 املصاريف املدفوعة مقدما

 إجمالي املوجوداا املتداولة  24.977.801 31,330,684 25,4٪

( جدول: املوجوداا غير املتداولة12-10)  

م2016ديسمبر  31 زيادة/)نقص( م2015ديسمبر  31   ريال سعودي 

0.0٪  األراض ي 95.217.738 95.217.738 

 مشاريع تحت التنفيذ - 20.747.313 ال يذكر

(21.6٪)  أثاث ومفروشاا، صافي 21.183 16.602 

(21.8٪)  إجمالي املوجوداا غير املتداولة  95.238.921 115.981.653 
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ا من قبل شركة املراكز الراقية ب الف األصول التي ت ص إنشاءاا املجمع التجاري )الجامعة بالزا( والتي تدخل قيم ها ضمن قيمة وليم هنالك أي أصول ثابتة مهمة مزمع شرا ها أو است جاره

. 25.286.640عقد امنشاءاا والذي تبلغ قيمته 
ً
 ريال كما ذكر مسبقا

 

 مطلوباا متداولة 
 

 م2016ديسمبر  31م وللسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترة املالية املن هية في 

 

ريال سعودي  2.137.799م على التوالي. ارتفعت املطلوباا املتداولة بمقدار 2016م و2015ديسمبر  31من إجمالي رصيد مطلوباا شركة املراكز الراقية كما في  ٪100.0مثلت املطلوباا املتداولة 

م، ويعود سبب ارتفاع رصيد املطلوباا املتداولة بشكل أساس ي إلى 2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  2.254.873م إلى 2015ديسمبر  31ريال سعودي كما في  117.074من  ٪1826.0بنسبة 

م. 2016سمبر دي 31ريال سعودي كما في  2.193.207م إلى 2015ديسمبر  31من صفر كما في  ٪100.0ريال سعودي بنسبة  2.193.207ارتفاع الذمم الدائنة، حيث ارتفع رصيد الذمم الدائنة بمقدار 

رة اوالا( الناتجة عن أعمال املقاول املذكور خالل الفتويعود سبب ارتفاع الذمم الدائنة إلى ارتفاع رصيد الذمم الدائنة املستحقة ملقاول مشروع املركز التجاري )م سسة عبدهللا املديان للمق

ستحقة ملراجع حساباا شركة املراكز الراقية )الدار لتدقيق الحساباا عبدهللا البصري وشركاه( وذلك بسبب عدم سداد م، وارتفاع رصيد الذمم الدائنة امل2016ديسمبر  31املالية املن هية في 

 م.2016ديسمبر  31ية املن هية في نصف أتعاب مراجع الحساباا املذكور عن السنة املال

 مستحق على شركة املراكز الراقية للسيد/ إبراهيم بن كليب )وهو أحد شركاء 2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  61.666مبلغ طرف ذو عالقة وقد مثل رصيد الذمم املستحقة ل
ً
 قائما

ً
م رصيدا

داد املبلغ املستحق بن كليب، ومن املتوقع ساهيم عبدهللا الشركة املذكورة( وذلك بسبب سداده مبالغ بالنيابة عن شركة املراكز الراقية ولم يترتب على املبالغ املدفوعة تسديد فوائد للسيد/ إبر 

 للشريك املذكور بعد إتمام عملية االستحواذ موضع هذه النشرة.
 

 وفيما يلي جدول يبين بالتفصيل املبالغ املستحقة للشريك:
 

م2016ديسمبر  31( جدول: املبالغ التي تم سدادها عن طريق الشريك املستحقة على شركة املراكز الراقية حتى تاريخ 12-12)  

 ريال سعودي البند
م2016للعام  12و 11و 10و 9و 8و 7مجموع رواتب املدير العام واملدير املالي والعامل لألشهر   39.900 

 19.600 قيمة ايجار املقر الرئيس ي ملدة ستة أشهر

م2016لعام  9و 8و 7مصاريف هاتف وكهرباء للمقر الرئيس ي للشركة عن األشهر   1.193 

م2016لعام  12و 11و 10مصاريف هاتف وكهرباء للمقر الرئيس ي للشركة عن األشهر   973 

 61.666 مجموع الرصيد املستحق للشريك

 املصدر: شركة املراكز الراقية
 

 على أن يدفع الشريك املذكور مبلغ 
ً
ريال سعودي بالنيابة عن شركة املراكز الراقية، وبعد ذلك قدم الشريك  130.848تجدر امشارة إلى أن شركة املراكز الراقية والشريك املذكور قد اتفقوا شفهيا

 يفيد بالتنازل عن مبلغ وقدره 
ً
 لخطيا

ً
 61.666ريال سعودي لشركة املراكز الراقية، وبناًء عليه تم تسجيل الرصيد املذكور كإيراداا أخرى. بينما تم تقييد باقي الرصيد البالغ  69.182املذكور تنازال

 ريال سعودي في حساب الذمم الدائنة كرصيد مستحق لطرف ذو عالقة.

بدهللا فهد بسبب الدفعاا املستحقة للمقاول م سسة ع رصيد الذمم املستحقة للموردين واملقاولين، فقد ارتفع رصيد الذمم املستحقة للموردين واملقاولينكما تشمل املطلوباا املتداولة على 

 املديان للمقاوالا.
 

املراكز  ناًء على العقد املبرم مع املقاول املذكور وشركةر امشارة إلى أن قيمة العقد املبرم بين شركة املراكز الراقية وم سسة عبدهللا فهد املديان للمقاوالا يتم سدادها على دفعاا، وذلك بتجد

 م:2016ديسمبر  31دول سداد الدفعاا للمقاول املذكور حتى تاريخ الراقية، ولم يتم تأخير سداد أي دفعة من طرف شركة املراكز الراقية، وفيما يلي ج
 

 ملصدر: شركة املراكز الراقيةا 

 

( جدول: املطلوباا املتداولة12-11)  

 ريال سعودي م2015ديسمبر  31 م2016ديسمبر  31 زيادة/)نقص(

 ذمم دائنة - 2.193.207 ال يذكر

 املستحق لطرف ذو عالقة 117.074 61.666 (47.3٪)

 امجمالي 117.074 2.254.873 1826.0٪

  م2016ديسمبر  31( جدول: الدفعاا التي تم سدادها حتى تاريخ 12-13)

 الدفعة )بالريال السعودي( تاريخ السداد
 50.000 م1/2/2016

 500.000 م24/04/2016

 60.000 م25/04/2016

 500.000 م17/05/2016

 500.000 م7/6/2016

 500.000 م25/07/2016

 500.000 م27/07/2016

 500.000 م6/8/2016

 500.000 2016/م8/8

 100.000 م8/8/2016

 400.000 م8/8/2016

 491.595 م14/08/2016

 3.362.053 م30/09/2016

 2.000.000 م31/10/2016

 2.551.595 م30/11/2016

 5.899.862 م31/12/2016

 18.415.105 إجمالي الدفعات
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 إلى مصاري
ً
افة ف ح ومية مستحقة تتعلق بشركة املراكز الراقية. إضوذلك منشاء مشروع املجمع التجاري )الجامعة بالزا( على أرض شركة املراكز الراقية الواقعة في حي امللز في الرياض، إضافة

هللا البصري وشركاه، داملستحقة للموردين واملقاولين إلى ارتفاع الرصيد الدائن املستحق ملراجع حساباا شركة املراكز الراقية وهو الدار لتدقيق الحساباا عبإلى ذلك، فيعود سبب ارتفاع الذمم 

 م2016ديسمبر  31لية املن هية في وذلك نتيجة إلى عدم سداد نصف أتعاب مراجع الحساباا املذكور عن السنة املا

 

 ساهمين حقوق امل 

 م: 2016ديسمبر  31م وفي 2015ديسمبر  31يعرض الجدول التالي حقوق املساهمين كما في 

 

 ( جدول: حقوق املساهمين12-14)
م2015ديسمبر  31 ريال سعودي  زيادة/)نقص( م2016ديسمبر  31 

 ٪100.0 50.000.000 25.000.000  رأس املال

 ٪0.0 95.217.738 95.217.738 منح من الشركاء

 (٪35.7) (160.274) (118.091) الخسارة املتراكمة 

 ٪20.8 145.057.464 120.099.647  مجموع حقوق الشركاء

 لشركة املراكز الراقيةم 2016ديسمبر  31م وللسنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31للفترة املالية املن هية في املصدر: القوائم املالية املراجعة 
 

 رأس املال  

. وكما ذكر مسبقا، فإنه تمت زيادة رأس املال إلى  12ريال سعودي مقدم من  100.000تأسست شركة املراكز الراقية برأس مال 
ً
هـ )املوافق 1436شوال  21ريال سعودي بتاريخ  25.000.000مساهما

 م.2015أغسطم  3املراكز في تاريخ حساب البنكي لشركة م( تم دفعها بالكامل من قبل الشركاء كمبالغ نقدية أودعت في ال2015أغسطم  06

 5.000.000ريال سعودي مقسم إلى  50.000.000شركة املراكز الراقية زيادة رأس مال شركة املراكز الراقية ليصبح  لدى شركاءالم(، قرر 2015ديسمبر  16هـ )املوافق 1426ربيع األول  05في تاريخ 

 م.2015ديسمبر  31م، لذلك لم يتغير رصيد رأس املال وعدد األسهم حتى تاريخ 2015ديسمبر  31ريال، ولم يتم إيداع املبلغ حتى تاريخ  10حصة، قيمة كل حصة 

 5.800.000دفعاا بمقدار ريال سعودي في حساب شركة املراكز الراقية، وذلك في  25.000.000إيداع مبلغ الزيادة في رأس املال بالكامل والبالغ  م تم2016ديسمبر  31السنة املالية املن هية في وخالل 

 .على التوالي م2016مارس  07بتاريخ ريال سعودي  1.700.000م و2016مارس  3ريال سعودي بتاريخ  17.500.000وم 2016فبراير  28تاريخ ريال سعودي 
 

 منح من الشركاء  

م، وقع السيد/ محمد صالح الحمادي وشركة املراكز إقرار هبة للمساهمة بأرض يمل ها 2015يناير  29يمثل بند منح من الشركاء رأس مال إضافي تمت املساهمة به من قبل أحد الشركاء. ففي تاريخ 

م( الواقعة في حي امللز بمدينة الرياض. وتنص هذه االتفاقية على أن 2015فبراير  4هـ )املوافق 1436ربيع الثاني 15الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  410123025944 ية رقم موجب صك امللب

شركة املراكز الراقية بما في ذلك جميع الضماناا الفعلية والقانونية، كما يقر السيد/ محمد صالح الحمادي قد تنازل عن األرض لصالح شركة املراكز الراقية دون أي تعويض أو رسوم تتحملها 

ريال  95.217.738األرض انتفاع(. وقد بلغت قيمة  أيضا السيد/ محمد صالح الحمادي أن األرض خالية من الحقوق العينية من كافة األنواع )الرهن العقاري أو حق للدولة أو حق امتياز أو حق

 م.2016 ديسمبر  31م وتاريخ 2015ديسمبر  31. ولم يشهد البند أي ارتفاع أو ان فاض كما في تاريخ املرفقة بهذه النشرة سعودي كما هو مبين في القوائم املالية املراجعة لشركة املراكز الراقية
 

 خسارة الفترة 

م، ويعود سبب رصيد الخسائر 2016ديسمبر  31م وخالل السنة املالية املن هية في 2015ديسمبر  31الشركة في الفترة املن هية في الخسارة املتراكمة رصيد صافي الخسارة الناتجة من علمياا تمثل 

صفحة  املبين فياملصاريف امدارية والعمومية قسم  املذكورة فياملصاريف وقد تم ذكر تفاصيل م من املصاريف امدارية والعمومية، 2016ديسمبر  31ريال سعودي كما في  160.274املتراكمة البالغ 

  (.75رقم )
 

 النفقاا الطارئة وااللتزاماا 

 .2016 ديسمبر  31م وحتى تاريخ 2015ديسمبر  31ال توجد أي نفقاا طارئة من بداية الفترة املالية املن هية في 
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 قائمة التدفقاا النقدية 

 م:2016يونيو  30م وفي 2015ديسمبر  31قائمة التدفق النقدي لشركة املراكز الراقية كما في يعرض الجدول التالي 
 

 ( جدول: قائمة التدفق النقدي 12-15)

ديسمبر  31الفترة املالية املن هية في  ريال سعودي

 م2015

ديسمبر  31السنة املالية املن هية في 

 م2016

 )النقص(/الزيادة

    األنشطة التشغيلية:التدفقاا النقدية من 

 ٪)64,3( )42,183( (118.091) صافي الدخل للسنة/ الفترة 

    تعديالا على:

 ٪166,8 4,581 1.717 امهالك 

    التغيراا في املوجوداا واملطلوباا التشغيلية:

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
 ال يذكر (750.692) (9.800) مصاريف مدفوعة مقدما

 ٪)147,3( (55.409) 117.074 مطلوب من طرف ذو عالقة 

 ال يذكر 2.168.207 - ذمم دائنة

 ال يذكر 25.000 - مصاريف مستحقة

 ال يذكر 1.349.504 (9.100) صافي التدفق النقدي )املست دم في( الناتج من األنشطة التشغيلية

    التدفقاا النقدية من أنشطة االستثمار 

 ٪)60,0( - (22.900) شراء األصول الثابتة 

 ال يذكر (20.747.313) - مشاريع تحت التنفيذ

 ال يذكر (20.747.313) (22.900) النقد املست دم في األنشطة االستثمارية 

    التدفقاا النقدية من أنشطة التمويل 

 ٪)100,0( - 25.000.000 رأس املال

 ال يذكر 25,000,000 - الزيادة في رأس املال

 ٪0,0 25,000,000 25.000.000 التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل 

 (٪77.6) 5.602.191 24.968.000 الزيادة/ النقص في النقد والنقد املعادل

 ال يذكر 24,968,000 - النقد والنقد املعادل في بداية املدة 

 ٪22.4 30.570.191 24.968.000 النقد والنقد املعادل في نهاية املدة 

 م.2016ديسمبر  31الية املن هية في م وللسنة امل2015ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للفترة املالية املن هية في 

 

 النقد املست دم في األنشطة التشغيلية  

ريال سعودي نتجت بشكل رئيس ي عن مصاريف عمومية وإدارية تم تسديدها خالل الفترة املالية املذكورة.  118.091الراقية صافي خسارة بلغت م، حققت شركة املراكز 2015ديسمبر  31خالل الفترة املالية املن هية في 

ودي، مما أنتج صافي تدفق نقدي سالب من األنشطة ريال سع 117.074تسديد أحد شركاء شركة املراكز الراقية مصاريف ت ص شركة املراكز بقيمة -بشكل جز ي–وقد قابل التدفق النقدي السالب املذكور 

 ريال سعودي. 9.100التشغيلية بمقدار 

تفاع الذمم ريال سعودي، وقد نتج هذا التدفق النقدي املوجب بشكل رئيس ي عن ار  1.349.504 م، بلغ صافي النقد املست دم في االنشطة التشغيلية مقدار2016ديسمبر  31وخالل فترة السنة املالية املن هية في 

ع جمريال سعودي، لعدم سداد املبالغ املستحقة على شركة املراكز الراقية، ومن أهم تلك األرصدة املستحقة الرصيد املستحق ملقاول مشروع امل 2.168.207الدائنة التي أنتجت صافي تدفق نقدي موجب مقاره 

 لت بد شركة املراكز الراقية مدفوعاا مقدمة للمستشارين ومراجعي التجاري )الجامعة بالزا( ومراجع الحساباا واملبالغ املستحقة للس
ً
لحساباا ايد/ إبراهيم بن كليب )وهو أحد شركاء شركة املراكز الراقية( نتيجة

 ورسوم الغرفة التجارية.

 

 النقد املست دم في األنشطة االستثمارية 

 ريال سعودي، والتي نتج عنها تدفق نقدي سالب بنفم القيمة في نهاية الفترة املالية املذكورة. 22.900م بقيمة 2015ديسمبر  31املالية املن هية في قامت شركة املراكز الراقية بشراء أثاث ومفروشاا خالل الفترة 

تنفيذ، وذلك منشاء مشروع املجمع التجاري )الجامعة بالزا( على أرض شركة املراكز ريال سعودي في مشاريع تحت ال 20.747.313م، أنفقت شركة املراكز الراقية مبلغ 2016ديسمبر  31وخالل السنة املالية املن هية في 

 .الراقية

 

 التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل  

، وتمت زيادة رأس  12ريال سعودي تم دفعه من قبل  100.000م برأس مال بلغ 2014ديسمبر  10تأسست شركة املراكز الراقية في تاريخ 
ً
م تم 2015أغسطم  06ريال سعودي بتاريخ  25.000.000املال إلى مساهما

 دفعها بالكامل من قبل شركاء شركة املراكز الراقية وتم إيداعها في حساب شركة املراكز الراقية.

ريال سعودي، وذلك في ثالث  50.000.000ريال سعودي ليصل رأس مال شركة املراكز الراقية إلى  25.000.000م، تمت زيادة رأس املال لشركة املراكز الراقية وإيداع 2016ديسمبر  31وخالل السنة املالية املن هية في 

 أنتجت زيادة رأس املال تدفق نقدي موجب مساوي لقيمة اميداع. دم، وق2016مارس  07م و2016مارس  3م و2016فبراير  28دفعاا بتاريخ 

 

 معامالا غير نقدية 

ريال سعودي كهبة للشركة، وقد تم  95.217.738م، قام أحد شركاء شركة املراكز الراقية وهو السيد/ محمد صالح الحمادي بمنح قطعة أرض بقيمة سوقية بلغت 2015ديسمبر  31 خالل الفترة املالية املن هية في

 .األرض باسم شركة املراكز الراقيةنقل مل ية 
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 املعلوماا القانونية لشركة املراكز الراقية املحدودة  

 ملخص عقد تأسيم شركة املراكز الراقية املحدودة 
 

 اسم الشركة 

 حدودة شركة ذاا مس ولية محدودة. شركة املراكز الراقية امل
 

  أغراض الشركة 

وشخصية والتجارة. وتمارس الشركة أنشط ها وفق األن مة املتبعة وبعد يتمثل النشاط الرئيم لشركة املراكز الراقية في التشييد والبناء، وخدماا املال واألعمال والخدماا األخرى، وخدماا اجتماعية وجماعية 

 راخيص الالزمة من جهاا االختصاص.الحصول على الت
 

 املـركز الرئيس ي للشركة 

 يس ي إلى أي مدينة أخرى باململ ة.يقع املركز الرئيس ي لشركة املراكز الراقية في مدينة الرياض ويجوز للشركة نقل مركزها الرئ
 

 الشركة مـدة 

 لعامة من أي عدد من الشركاء املال ين لنصف الحصص( تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري ويجوز مد أجل الشركة قبل انقضائه مدة أخرى بقرار تصدره الجمعية ا99مدة الشركة )

غب في ر مد أجل الشركة، واستمرا الشركة في أداء أعمالها، امتد العقد ملدة مماثلة بالشروط نفسها الواردة في عقد التأسيم. وللشريك الذي ال ياملمثلة لرأس املال أو من أغلبية الشركاء، وإذا لم يصدر القرار ب

 لألحكام الواردة في املادة )الحادية والستين بعد املائة( من ن ام الشركاا
ً
م حصصه وفقا ل وأداء ، وال ينفذ التمديد إال بعد بيع حصة الشريك للشركاء أو الغير بحسب األحوااالستمرار في الشركة أن ينسحب منها، وتقوَّ

 حب مع باقي الشركاء على غير ذلك.قيم ها له، ما لم يتفق الشريك املنس
 

 رأس مال الشركة 

 وجميعها مدفوعة القيمة بالكامل. ( عشرة رياالا للحصة الواحدة10يمة اسمية تبلغ )( خمسة ماليين حصة بق5.000.000( خمسين مليون ريال مقسم إلى )50.000.000يبلغ رأس مال الشركة الحالي )
 

  إدارة الشركة 

لها لدى املحاكم الشرعية امدارية و تمثيالشركة في املعامالا التجارية واملالية و يدير الشركة السيد/ ابراهيم عبدهللا راشد بن كليب وله كافة السلطاا والصالحياا الالزمة مدارة الشركة، بما في ذلك، حق التوقيع عن 

أسيم ، وله في أي بند من عقود الت  فض رأس املال أو أية تعديالا أخرى وكتاباا العدل والتوقيع على عقود التأسيم ومالحق التعديل للشركة في الشركاا التي تساهم أو تشارك أو تندمج معها الشركة لزيادة أو خ

والجهاا املختصة  التجارة وإدارة الشركااة و تمثيل الشركة في الشركاا املساهمة ف ها الشركة والتوقيع على عقود الشركاا وفي تأسيم الشركاا باسم الشركة و تسجيلها لدى وزارة حق است را  السجالا التجاري

وتسجيل واست را  السجالا التجارية و إلغائها وتجديدها واستالمها واستالم كافة الوثائق املتعلقة بتسجيل  وأمام كاتب العدل واملوظف املختص و في التوقيع عل ها وات اذ كل ما يلزم لتنفيذ امجراءاا من شهر 

ارة للشركاا و تمثيل الشركة في مجالم امدعقود التأسيم أو املالحق وله حق قراراا الشركاء للشركة والشركاا التابعة واملساهم ف ها والتوقيع على قراراا الشركاء في الشركاا و قراراا تعديل أي بند أو مادة من 

 ا وله حق املطالبة واملرافعة واملدافعة و املخاصمة واملخالصة واملصالحةاللجان التنفيذية وحضور االجتماعاا والجمعياا العمومية العادية والغير عادية و الجمعياا التأسيسية والتوقيع على املحاضر و القرارا

الية لجان املتعلقة بحسم املنازعاا التجارية والعمأو رفضه وقبول التح يم أو رفضه وامقرار وامنكار وسماع الدعاوى والرد عل ها وإعطاء املخالصاا و التنازل لدى املحاكم الشرعية و الواملداعاة وقبول الصلح 

يا للعمال وديوان امل الم وعمل كافة امجراءاا الن امية الالزمة لذلك وله حق تعيين املح مين واملحاسبين القانونيين ولجان التح يم ولجان األوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل واللجان االبتدائية والعل

ها وتسليم ركاا األخرى التابعة والتوقيع على عقودكل ذلك للشركة في الشواملحامين وله حق الشراء والبيع وامفراغ وقبوله للعقار واألراض ي والبيع والشراء وامفراغ لألسهم والبيع والشراء وامفراغ للحصص و 

 ملنقولة ضمن أغراض الشركة وفي مصلح ها وباسمها وله حق تعيينواستالم أثمانها واستالم و تسليم الص وك وال فالة املتعلقة بأمور الشركة وله حق القبض والرهن وفك الرهن للموجوداا املنقولة وغير ا

راعية وتقديم الصناعية والعقارية والز  ائفهم وتحديد رواتبهم وصالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود الح ومية واألهلية والتجارية وله حق توقيع عقود صناديق التنميةاملوظفين بجميع مراتبهم ووظ

في   العمالء أو الجهاا والدوائر الح ومية وله حق مراجعة م تب العمل واست را  التأشيراا وله حق توكيل الغير العروض للعمالء كما أنه يمثل الشركة في عالق ها مع الغير وأمام القضاء وفي جميع األمور سواًء أمام

يداع وفتح االعتماداا على الشيكاا والسحب واال قدية وصرف الشيكاا والتوقيع استقدام االيدي العاملة أو املحاسبين القانونيين أو املحامين وله الحق في فتح الحساباا في البنوك باسم الشركة واستالم املبالغ الن

سهم د الخاصة بذلك واملنح وقبول الضماناا وال فاالا وشراء اال وطلب التسهيالا واالئتماناا والضماناا البن ية وفق الضوابط الشرعية وتعديلها والغائها واالقتراض وفق الضوابط الشرعية وتوقيع العقو 

سعودية لقنصلياا واملمثلياا الافتتاح فروع للشركة وقيدها لدي الجهاا املختصة وله حق توكيل الغير وجميع ما ذكر داخل وخار  اململ ة العربية السعودية والسفاراا واوالحصص واملستنداا العقارية و 

  بالخار  وله حق توكيل الغير في املرافعة واملدافعة نيابة عن الشركة وانابة الغير في الصالحياا.
 

 ت فيض رأس املال زيادة أو  

ميع الشركاء بدفع قيمة الزيادة في رأس املال بنسبة مشاركة كل يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة االسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة، مع إلزام ج

 لألحكام الواردة باملادة )السابعة والسبعون بعد املائة( منهم. للجمعية العامة للشركاء أن تقرر ت فيض رأس مال الشر 
ً
 ن ن ام الشركاا.مكة إذا زاد على حاج ها أو منيت ب سائر لم تبلغ نصف رأس املال، وذلك وفقا

 

 الحصص 

 للشروط واألحكام من ن ام الشركاا ومع ذلك، إذا أراد
ً
الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء، وجب أن يبلغ باقي الشركاء عن  يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته ألحد الشركاء أو للغير وفقا

 من 
ً
ن شريك، قسمت ر متاريخ إبالغه بذلك. وإذا استعمل حق االسترداد أكثطريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة، يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيم ها العادلة خالل ثالثين يوما

من  نتقال مل ية الحصص بامرث أو بالوصية أو انتقالها بموجب ح مهذه الحصة أو الحصص بين طالبي االسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس املال. وال يسري حق االسترداد املنصوص عليه في هذه املادة على ا

 حصة الحق في التنازل عنها للغير.سة حق االسترداد دون أن يستعمله أحد الشركاء، كان لصاحب الالجهة القضائية املختصة. وإذا انقضت املدة املحددة ملمار 
 

 جمعياا الشركاء 

ية ر األربعة التالية لنهاية السنة املالى األقل في السنة خالل الشهو ي ون للشركة ذاا املس ولية املحدودة جمعية عامة تت ون من جميع الشركاء. وتعقد الجمعية العامة بدعوة من املدير، على أن تعقد مرة عل

ل نصف رأس املال على األقل. ويحرر محضر ب الصة مناقشاا الجمعية للشركة. وتجوز دعوة الجمعية العامة في كل وقت بناء على طلب املدير العام أو مجلم الرقابة أو مراجع الحساباا أو عدد من الشركاء يمث

 لجمعية العامة أو قراراا الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.العامة، وتدون املحاضر وقراراا ا

 ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي بصفة خاصة على البنود اآلتية:

 نشاط الشركة ومركزها املالي خالل السنة املالية، وتقرير مراجع الحساباا، وتقرير مجلم الرقابة إن وجد. العام عنسماع تقرير املدير  -1

 مناقشة القوائم املالية والتصديق عل ها. -2

 تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء. -3

 تعيين املدير أو أعضاء مجلم الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم. -4

 باا وتحديد أتعابه.تعيين مراجع الحسا -5
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 قراراا الشركاء 

 بالقراراا املقترحة ليصوا ا
ً
 مسجال

ً
ة لشريك عل ها كتابة. ويجوز تعديل عقد تأسيم الشركة بموافقة أغلبيتصدر قراراا الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز ملدير الشركة أن يرسل إلى كل شريك خطابا

 رأس املال على األقل. الشركاء الذين يمثلون ثالثة أرباع

لة وتصدر وص عل ها في هذه الفقرة وجبت دعوة الشركاء إلى االجتماع ب طاباا مسجتصدر بقية القراراا بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس املال وإذا لم تتوافر في املداولة أو في املشاورة األولى األغلبية املنص

ا كانت النسبة التي تمثلها بالنسبة إلى رأس املال.القراراا في االجتماع املشار إليه   بموافقة أغلبية الحصص املمثلة فيه أيًّ

 رابعة.رجة الذوي قربى ولو من الدعند طلب التحول مملوكة من  استثناًء من ذلك تحّول الشركة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء املال ون ألكثر من نصف رأس املال، على أن ت ون جميع حصص الشركة

 

 مراقبو الحساباا   

 في كل وقت تغييره معيجب أن ي ون للشركة مراجع حساباا )أو أكثر( من بين مراجعي الحساباا املرخص لهم بالعمل في اململ ة تعينه الجمعية العامة للشركاء، و 
ً
 تحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضا

 التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع. عدم امخالل بحقه في التعويض إذا وقع

 

 السنة املالية   

. 31/12/2015ه املوافق 20/03/1437م( وتنتهي في 11/12/2014ه املوافق 18/02/1436تبدأ السنة املالية للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري )
ً
 م وت ون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهرا

د مدير الشركة   عن نشاط الشركة ومركزها املالي واقتراحاته في شأن توزيع األرباح، وذلك خالل ثالثُيعِّ
ً
ل إلى وزارة ة أشهر من نهاية السنة املالية. وعلى املدير أن يرسعن كل سنة مالية القوائم املالية للشركة وتقريرا

م الرقابة إن وجد وصورة من تقرير مراجع الحساباا وذلك خالل شهر من تاريخ إعداد الوثائق املذكورة. ولكل شريك أن يطلب من التجارة واالستثمار وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجل

 ء للمداولة في الوثائق املذكورة.املدير الدعوة إلى عقد االجتماع للجمعية العامة للشركا

 

 األرباح والخسائر   

 النحو التالي: توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على

 ( من رأس مال الشركة.٪30املذكور )( على األقل من أرباحها الصافية، لت وين احتياطي ن امي. ويجوز للجمعية العامة للشركاء أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي ٪10تجنب في كل سنة ) أ

 يقرر الشركاء ت وين احتياطياا أخرى أو ترحيل رصيد األرباح كليا أو جزئيا للسنة املالية التالية.الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس املال ما لم  ب

وإذا بلغت خسائر  .وزيع أرباح إال بعد اس هالك تلك الخسارةفي حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يمل ه كل منهم من حصص في رأس املال أو يتم ترحيلها للسنة املالية التالية وال يتم ت  

 من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا املقدار؛ الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد على تسعي
ً
ن يوما

تمرار الشركة أو حلها بالطرق املنصوص عل ها في املادة )الثامنة والخمسين بعد املائة( من ن ام الشركاا. وتعد الشركة منقضية للن ر في استمرار الشركة أو حلها. ويجب شهر قرار الشركاء سواء باس

 بقوة الن ام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها.

 

 انقضاء الشركة 

ي حالة شر من ن ام الشركاا. مع مراعاة أنه فاالنقضاء الواردة في املادة السادسة عشرة من ن ام الشركاا ومواد هذا العقد وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا ألحكام الباب العا بابأستنقض ي الشركة بأحد 

 التصفية االختيارية يلزم ات اذ اآلتي:

ء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في اململ ة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركا -1

 وديونها تجاه الغير.

 للن سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم، فإن تعذر فال يتم تصفية الشركة إال بعد صدور قرار من الجهة القضائية امل -2
ً
 ام.ختصة بشهر إفالس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقا

ينص على أي حقوق للمدير باالقتراض من الشركة أو بالتصويت على  وتجدر امشارة إلى أن عقد التأسيم لم ينص على أي بند يمنح مدير الشركة الحق في التصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة كما أنه لم

 لعقد العمل املوقع معه. وت كد الشركة أنه حتى تاريخ هذه النشرة لم يتم توقيع أي عقد ي ون فيه للمدي3.000املكافآا املمنوحة له مع العلم أن املدير يتقاض ى راتبا قدره )
ً
لحة ر مص( ثالثة آالف ريال سعودي وفقا

حه الشركة أي قرض أو ُسلفة.
َ
من

َ
 مباشرة أو غير مباشرة كما لم ت

 

 الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها  

 لن ام الشركاا وذلك بموجب السجل التجاري رقم )
ً
هـ  18/02/1436( الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1010428696شركة املراكز الراقية املحدودة شركة سعودية ذاا مس ولية محدودة تم تأسيسها وفقا

( عشرة رياالا للحصة الواحدة وجميعها مدفوعة القيمة 10( عشرة آالف حصة بقيمة اسمية )10.000( مائة ألف ريال مقسم إلى )100.000رأس مالها عند التأسيم مبلغ وقدره )م( وقد بلغ 10/12/2014)املوافق 

 م(. 04/12/2014هـ )املوافق 12/02/1436(، بتاريخ 36228000بالكامل. وقد تم توثيق عقد تأسيسها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة بالرقم )

 

( أربعة وعشرين مليون وتسعمائة ألف ريال، 24.900.000( خمسة وعشرين مليون ريال حيث بلغت قيمة الزيادة )25.000.000م( تم زيادة رأس مال الشركة إلى )06/08/2015هـ )املوافق 21/10/1436وبتاريخ 

 ( مليونين وخمسمائة ألف حصة. 2.500.000وبالتالي أصبح إجمالي عدد الحصص في الشركة )

 بموجب الشهادة البن ية التي تثبت إيداع مبلغ الزيادة وذلك بحسب ما جاء في املادة )
ً
 لسادسة املعدلة من عقد التأسيم. ( ا6تم استيفاء الزيادة نقدا

 

( خمسة وعشرين مليون ريال، وبالتالي أصبح إجمالي عدد 25.000.000( خمسين مليون ريال حيث بلغت قيمة الزيادة )50.000.000م( تم زيادة رأس مال الشركة إلى )20/12/2015هـ )املوافق 09/03/1437وبتاريخ 

 بموجب الشهادة البن ية التي تثبت إيداع مبلغ الزيادة وذلك بحسب ما جاء في املادة )5.000.000الحصص في الشركة )
ً
( السادسة املعدلة من عقد التأسيم. وتم 6( خمسة ماليين حصة. تم استيفاء الزيادة نقدا

 مللحق تعديل عقد التأسيم، ليشير إلى قيمة الزيادة في رأس املال.
ً
 تعديل السجل التجاري للشركة تبعا

بعا لصدور ن ام الشركاا الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  لنص املادة هـ )28/01/1437بتاريخ  3مع امشارة إلى أنه تم تعديل عقد تأسيم الشركة تِّ
ً
 لصيغة عقد تأسيم  224وتطبيقا

ً
( ووفقا

ً
من الن ام تحديدا

هـ 06/11/1437هـ بتاريخ 1437(، لعام 371492631واالستثمار بالعدد ) الشركة ذاا املس ولية املحدودة املعتمد من وزارة التجارة واالستثمار وتم إثباا عقد التأسيم املعّدل لدى كاتب العدل بوزارة التجارة

 م(.09/08/2016املوافق )
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 لألن مة امل
ً
 عمول بها وهي على النحو التالي:وقد حصلت شركة املراكز الراقية املحدودة على التراخيص الالزمة ملزاولة نشاطها وفقا

 

 املصدر: إدارة شركة املراكز الراقية
 

( املستحقاا النهائية 2ما يتم إنجازه من أعمال في العقود الح ومية و)( املستحقاا العادية وهي املست لصاا الجارية والتي تدفع وفق 1* الشهادة غير صالحة لتقديمها أمام الجهة الح ومية املختصة لصرف )

 لعامة للزكاة والدخل وفتح ملف له.وهي املست لصاا الختامية التي تدفع عند است مال املشروع. ويتم إصدار هذه الشهادة للمكلف عند بدء ممارسة العمل وتسجيله في الهي ة ا

 مالك املبنى الذي قامت شركة املراكز الراقية باست جار م تبها الرئيس ي فيه بإجراءاا تجديد تصريح الدفاع املدني. و08/05/2016ه )املوافق 01/08/1437** الترخيص منتهي الصالحية بتاريخ 
ً
ي فم(، ويقوم حاليا

 
ً
 الحالي.من امل تب  حال عدم تجديده ستقوم شركة املراكز الراقية باست جار م تب آخر بدال

 

 هيكل مل ية شركة املراكز الراقية املحدودة 

 لعقد تأسيم الشركة بلغ عدد الشركاء في شركة املراكز الراقية )
ً
 وقد تم توزيع الحصص فيما بينهم على النحو التالي:12وفقا

ً
 ( اثني عشر شريكا

 

 ( جدول مل ية شركاء املراكز الراقية 13-2)

 امجمالي )ريال( قيمة الحصة )ريال( الحصصعدد  الشركاء ر.م.

 3.750.000 10 375.000 محمد صالح محمد الحمادي 1

 4.000.000 10 400.000 ندى محمد عبدهللا الراجحي 2

 4.000.000 10 400.000 فهد محمد صالح الحمادي 3

 4.000.000 10 400.000 عبدالعزيز محمد صالح الحمادي 4

 4.000.000 10 400.000 الحماديخالد محمد صالح  5

 4.000.000 10 400.000 صالح محمد صالح الحمادي 6

 4.750.000 10 475.000 عبدالعزيز صالح محمد الحمادي 7

 4.750.000 10 475.000 فهده أحمد عثمان الدهش 8

 4.750.000 10 475.000 عبدهللا عبدالعزيز صالح الحمادي 9

 4.750.000 10 475.000 الحماديصالح عبدالعزيز صالح  10

 4.750.000 10 475.000 أحمد عبدالعزيز صالح الحمادي 11

 2.500.000 10 250.000 إبراهيم عبدهللا راشد بن كليب 12

 50.000.000 10 5.000.000 امجمالي

 املصدر: إدارة شركة املراكز الراقية
 

 الشركة إدارة 

 لبياناا السجل التجاري. وقد فوضه الشركاء بصالحياا عامة مدارة الشركة وايدير شركة املراكز الراقية املحدودة 
ً
 السيد/ إبراهيم عبدهللا راشد بن كليب، وذلك وفقا

ً
 لتوقيع عنها وتمثيلها أمحاليا

ً
ام الغير استنادا

عت شركة املراكز الراقية املحدودة، عقد عمل مع السيد/ إبراهيم بن عبدهللا
ّ
م 01/07/2015 بن كليب ليعمل لديها بوظيفة مدير عام. مدة هذا العقد سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ إلى عقد التأسيم. وقد ق

 على األقل من تاريخ ان هاء العقد
ً
 ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار اآلخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل ستين يوما

ً
 ق. يستحق السيد/ إبراهيم بن عبدهللاويتجدد تلقائيا

ً
 شهريا

ً
( ثالثة آالف 3.000دره ) بن كليب راتبا

 بدل الس ن وبدل املواصالا كما يستحق تأمين طبي وفق أحكام وقواعد الرعاية الطبية للموظ
ً
ازة فين والتي تحددها شركة املراكز الراقية املحدودة. كما يستحق إجريال سعودي يصرف نهاية كل شهر ميالدي شامال

 مدفوعة األجر عن كل سنة خدمة.( ثال30سنوية قدرها )
ً
 ثون يوما

عت شركة املراكز الراقية املحدودة، 
ّ
 إدارة مالية على رأسها مدير امدارة املالية السيد/ فوزي محمد جوالي. وقد ق

ً
م وذلك ملدة أربعة وعشرون 02/07/2015عقد عمل مع مدير امدارة املالية بتاريخ ولدى الشركة أيضا

. ويتجدد 
ً
 على األقل من تاريخ ان هاء العقد. يستحقشهرا

ً
 ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار اآلخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل ستين يوما

ً
 قدره ) تلقائيا

ً
 شهريا

ً
( ثالثة آالف 3.000السيد/ فوزي محمد جوالي راتبا

 بدل الس ن وبدل املواصالا ك
ً
ما يستحق تأمين طبي وفق أحكام وقواعد الرعاية الطبية للموظفين والتي تحددها شركة املراكز الراقية املحدودة. كما يستحق إجازة ريال سعودي يصرف نهاية كل شهر ميالدي شامال

 مدفوعة األجر عن كل سنة خدمة.30سنوية قدرها )
ً
 ( ثالثون يوما

 حديد الفرص االستثمارية للشركة. ( إدارة تسويق ت ون مهم ها ت2ا امشراف على أعمال الشركة ومتابعة سير أعمالها و )( إدارة تنفيذية ت ون مهم ه1كما أن الشركة بصدد تطوير هيكلها امداري واستحداث )

 

 لألن مة املعمول بها13-1)
ً
 ( جدول: التراخيص الالزمة التي حصلت عل ها الشركة ملزاولة نشاطها وفقا

 نوع الترخيص الغرض رقم الترخيص تاريخ امصدار تاريخ االن هاء املصدرةالجهة 

سجل تجاري وزارة التجارة 

م تب السجل -واالستثمار 

 التجاري بمدينة الرياض

هـ 18/02/1442

 م(05/10/2020)املوافق

هـ 18/02/1436

 م(10/12/2014)املوافق
1010428696 

 الشركة في سجل الشركاا التجارية قيد 

 شركاا ذاا مس ولية محدودة()
 سجل تجاري 

 الغرفة التجارية الصناعية 

 في الرياض

هـ 18/02/1442

 م(05/10/2020)املوافق

)املوافق  هـ06/04/1437

 م(16/01/2016

10100097879 

 )الدرجة األولى(

التزام الشركة بن ام السجل التجاري الذي 

يوجب على الشركة االشتراك في الغرفة 

 الصناعيةالتجارية 

 شهادة عضوية 

 الغرفة التجارية الصناعية

 –وزارة التجارة واالستثمار 

 إدارة العالماا التجارية

هـ 29/05/1446

 م(01/12/2024)املوافق

هـ 06/09/1436

 م(23/06/2015)املوافق
 شهادة تسجيل عالمة تجارية حماية العالمة التجارية 1436011815

 وزارة الش ون البلدية والقروية

 بلدية العليا –أمانة الرياض  –

هـ 07/01/1439

 م(27/09/2017)املوافق

هـ 03/01/1438

 م(04/10/2016)املوافق
 ترخيص بلدية مزاولة نشاط في املركز الرئيس ي 34012

امل سسة العامة للتأميناا 

 االجتماعية

هـ 18/06/1438

 م(17/03/2017)املوافق

هـ 18/05/1438

 م(15/02/2017)املوافق
21983101 

التزام الشركة تجاه أن مة امل سسة العامة 

 للتأميناا االجتماعية
 شهادة التأميناا االجتماعية

 الهي ة العامة للزكاة والدخل
هـ 04/08/1438

 م(30/04/2017)املوافق

هـ 22/06/1437

 م(31/03/2016)املوافق
3013732685 

لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها السنوي 

 بسداد الزكاةوالتزمت 
 شهادة الزكاة والدخل *

وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية )م تب العمل(

هـ 01/06/1438

 م(28/02/2017)املوافق

هـ 01/03/1438

 م(30/11/2016)املوافق
20001611043795 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين 

 املطلوبة منها وفق برنامج نطاقاا
 شهادة السعودة

 –الداخلية  وزارة

 املديرية العامة للدفاع املدني

هـ 01/08/1437

 م(08/05/2016)املوافق

هـ 01/08/1436

 م(19/05/2015)املوافق
 / دق203

 االلتزام بضوابط السالمة والحماية 

 من الحريق
 تصريح الدفاع املدني**

  –أمانة الرياض 

 إدارة رخص البناء

هـ 13/05/1440

 م(19/01/2019)املوافق

هـ 13/05/1437

 م(22/02/2016افق)املو 
 التصريح لبناء املركز التجاري  رخصة بناء عمارة تجارية 8491/1437
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 فروع الشركة والشركاا التابعة 

 ليم لشركة املراكز الراقية املحدودة فروع أو شركاا تابعة في اململ ة العربية السعودية أو خارجها.

 

 اململوكة من قبل شركة املراكز الراقية املحدودةاملمتلكاا املهمة  

، وقد انتقلت مل ية هذا العقار بالهبة من قبل السيد/ محمد بن صالح الحمادي وفق ما هو مذكور في إقرار 410123025944تملك شركة املراكز الراقية املحدودة أرض في مدينة الرياض حي امللز بموجب الصك رقم 

 م(. يلخص الجدول أدناه أهم التفاصيل الخاصة بصك هذه األرض.29/01/2015هـ )املوافق 09/04/1436تاريخ هبة األرض املوقع منه ب

 

 ( جدول: املمتلكاا املهمة اململوكة من قبل شركة املراكز الراقية املحدودة13-3)

 410123025944 رقم الصك

 م(04/02/2015هـ )املوافق 15/04/1436 تاريخ إصدار الصك

( فقط. 14.379.29 األرضمساحة 
ً
 وتسعة وعشرون سنتيمترا

ً
 )أربعة عشر ألفا وثالثمائة وتسعة وسبعون مترا

ً
 مربعا

ً
 مترا

 

 حدود وأطوال األرض

 
ً
 101.9م بطول ) 40شارع بعرض  شماال

ً
 ( مائة وواحد متر وتسعين سنتيمترا

 
ً
 ( مائة وواحد وأربعين مترا وستين 141.6م بطول )15شارع بعرض  جنوبا

ً
 سنتيمترا

 
ً
 ( مائة وثمانية عشرة أمتار118م بطول )17م 15شارع بعرض م تلف  شرقا

 
ً
 124م بطول )30شارع بعرض  غربا

ً
 ( مائة وأربعة وعشرين مترا

 

 وفيما يلي أهم التفاصيل الخاصة بإقرار الهبة:

 

 ( جدول: تفاصيل إقرار هبة األرض13-4)

 م(29/01/2015هـ )املوافق 09/04/1436يوم الخميم  تاريخ إقرار الهبة

 املوهوب له " -الواهب " والسادة/ شركة املراكز الراقية " طرف ثاني-السيد/ محمد بن صالح الحمادي " طرف أول  أطراف الهبة

والقانونية للطرف الثاني الذي قبل هبة وهب الطرف األول بموجب إقرار الهبة وتنازل بغير عوض وبدون مقابل مع كافة الضماناا الفعلية  موضوع الهبة

 هـ.03/12/1399في  3وجلد  717/8قطعة األرض الواقعة في حي امللز بمدينة الرياض واململوكة للطرف األول بموجب الصك رقم :

 واالختصاص واالمتياز وحقوق االنتفاع.يقر الطرف األول بأن األرض املوهوبة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن  إقراراا الطرفين

 

 ملا يلي: وقد تم تقييم األرض من قبل ثالث شركاا بناًء على دراسة سوق العقاراا بصفة عامة واملنطقة التي تقع ف ها األرض وجاءا نتيجة التقييم 
ً
 وفقا

 ( ثالثة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسة وستين ألفا وثالثمائة وخمسة وثمانين رياال.93.465.385بمبلغ )السعودية األرض  21م( قّيمت شركة سنشري 06/09/2016هـ )املوافق 05/12/1437بتاريخ 

 ريال.( سبعة وتسعين مليونا وم تين وأربعة وثمانين ألفا وخمسمائة وثمانية عشر 97.284.518م( قّيمت شركة كولدويل بان ر األرض بمبلغ )19/09/2016هـ )املوافق 18/12/1437بتاريخ 

 ( أربعة وتسعين مليونا وتسعمائة وثالثة آالف وثالثمائة وأربعة عشر ريال.94.903.314م( قّيمت شركة املجموعة الوطنية العقارية األرض بمبلغ )28/09/2016هـ )املوافق 27/12/1437بتاريخ 

 م(.29/09/2016هـ )املوافق 27/12/1437وقد وافق الشركاء على تقييم الشركاا الثالثة بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 

 

 األصول خار  اململ ة العربية السعودية 

 ال يوجد لدى شركة املراكز الراقية املحدودة أي أصول خار  اململ ة العربية السعودية.
 

 الجوهرية العقود 
 

 العقاراا امل جرة من قبل شركة املراكز الراقية املحدودة 

 املراكز الراقية بأنها لم تقم بتأجير عقارها في مدينة الرياض حي امللز إلى أي طرف آخر.حتى تاريخ هذه النشرة ت كد شركة 

 

 العقاراا املستأجرة من قبل شركة املراكز الراقية املحدودة 

حي الن يل -شارع وادي األرطاوي بعد أن تم نقل م تبها السابق من مدينة الرياض م( وقعت الشركة مع السيد/ تركي فهد الهويشل عقد إيجار مل تبها في مدينة الرياض 14/10/2015هـ )املوافق 01/01/1437بتاريخ 

هـ )املوافق 02/01/1437ن الجديد. إن مدة العقد سنة تبدأ من الغربي جنوب الدائري الشمالي بسبب ان هاء مدة العقد. وأجرا الشركة التعديالا الالزمة على شهادة السجل التجاري لبيان تفاصيل العنوا

( تسعة وثالثين ألفا وم تي ريال. وقد تم تجديد هذا 39.200م( ويتجدد العقد تلقائيا ملدة مماثلة. وقد بلغ إجمالي القيمة السنوية للعقد )03/10/2016هـ )املوافق 02/01/1438م( وينتهي العقد بتاريخ 15/10/2015

 م(.30/07/2016هـ )املوافق 25/10/1437مة وذلك بموجب خطاب التجديد املوقع من الطرفين بتاريخ م( بنفم الشروط والقي22/09/2017هـ )املوافق 02/01/1439العقد حتى 

 

 عقود استشارية 

 )عقد مراجع الحساباا الخارجي )شركة الدار لتدقيق الحساباا عبدهللا البصري وشركاه 

املحدودة عقد ملراجعة الحساباا مع شركة الدار لتدقيق الحساباا )عبدهللا البصري وشركاه( ويشمل نطاق العمل مراجعة القوائم م( وقعت شركة املراكز الراقية 04/09/2016هـ )املوافق 03/12/1437بتاريخ 

م، بامضافة إلى مراجعة القوائم املالية 30/06/2016وحتى م 01/01/2016م وقوائم الدخل والتدفقاا النقدية والتغيراا في حقوق املل ية عن الفترة من 30/06/2016املالية للشركة املتمثلة باملركز املالي كما في 

 للمعايير املحاسبية املتعارف عل ها في اململ ة العربية السعودية وتقديم الرأي املنهي عما إذا 31/12/2016للسنة املالية املن هية في 
ً
والتأكد  ركةكانت القوائم قد حددا املركز املالي للشم. يتم إعداد القوائم املالية وفقا

را لدى شركة الدار 
ّ
 تب الدار لتدقيق الحساباا )عبدهللا البصري وشركاه(. وتبلغ قيمة أتعاب م من أنها تتوافق مع قيود السجالا املحاسبية للشركة. ويتم إصدار تقرير الحساباا بناًء على كافة املعطياا التي توف

 يتم تسديدها على50.000)
ً
( عند تسليم التقرير عن القوائم املالية بصيغته النهائية. يضاف إلى هذا املبلغ أي ٪50( عند املوافقة لدى توقيع خطاب التعيين و )٪50دفعتين ) ( خمسون ألف ريال سعودي سنويا

 م.31/12/2016ا ي للسنة املالية املن هية في مصاريف أو دفعاا أخرى تت بدها شركة الدار في سياق تنفيذها لنطاق العمل. ينتهي هذا العقد بعد تسليم تقرير القوائم املالية النه
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 عقود الخدماا 

 عقد املقاوالا مع م سسة عبد هللا فهد املديان للمقاوالا 

)الجامعة بالزا( في مدينة الرياض )بحي امللز( على قطعة أرض م( وقعت الشركة عقد مقاوالا مع م سسة عبد هللا فهد املديان للمقاوالا )"املقاول"( لبناء مركز تجاري 28/01/2016هـ )املوافق 18/04/1437بتاريخ 

( وذلك بحسب املخططاا وجداول ال مياا، كما يش 2م 14.379.29مساح ها 
ً
 مربعا

ً
 وتسعة وعشرين سنتيمترا

ً
 مربعا

ً
 وثالثمائة وتسعة وسبعين مترا

ً
ل، مل نطاق العقد تقديم املواد واملعداا والعما)أربعة عشر ألفا

هـ 13/05/1435وتاريخ  8491/1437أمانة الرياض بالرقم  قيام باألعمال امل قتة امضافية والت ميلية والتعديالا التي تطلبها الشركة.  كما وأن الشركة قد حصلت على رخصة بناء بهذا الخصوص منوكذلك ال

 م(.14/03/2014)املوافق 

 من تاريخ استالم املوقع بموجب خطاب استالم موقع عليه من 11املبينة في العقد وتسليمها معتمدة من االستشاري خالل مدة )بموجب هذا العقد يتعهد املقاول بتنفيذ وإتمام جميع األعمال 
ً
( إحدى عشر شهرا

 م( حيث تمت معاينة حالة املوقع ولم يتبين وجود أي مالح ة جوهرية.09/02/2016)املوافق  30/04/1437املقاول واالستشاري )م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية(. وقد تم توقيع محضر استالم املوقع بتاريخ 

شر سنواا من تاريخ محل العقد لفترة عشر سنواا من تاريخ االستالم النها ي كما يقدم ضمان ألعمال العزل مقدم من شركة مت صصة في أعمال العزل وذلك ملدة ع يضمن املقاول سالمة األعمال امنشائية

الحريق( ومعداا الت ييف واملصاعد وأعمال الفينيل وال هرباء وجميع الضماناا األخرى وذلك  –بتدا ي على أن يتم نقل الضمان باسم املالك. يقدم املقاول جميع الضماناا الخاصة باملضخاا )املياه االستالم اال 

 شروع األخرى من تاريخ االستالم االبتدا ي للمشروع.من الوكيل واملورد للمشروع، إضافة إلى تقديم ضمان ملدة عام كامل لجميع عناصر امل

م جداول ال مياا وما ت( خمسة وعشرون مليونا ومائتين وستة وثمانون ألفا وستمائة وأربعون ريال مقابل تنفيذ املشروع. ت ضع هذه القيمة للزيادة والنقص بحسب 25.286.640تبلغ القيمة امجمالية للعقد )

 ق للمقاول املطالبة بأي فروقاا في األسعار ناتجة عن زيادة أسعار املواد واأليدي العاملة وما شابه.تنفيذه باملشروع. ال يح

 يتم سداد الدفعاا وفق اآللية التالية: 

( أربعة ماليين وخمسمائة وواحد وخمسين ألف وخمسمائة 4.551.595من قيمة العقد( مبلغ وقدره ) ٪20خالل واحد وعشرين يوما من تاريخ توقيع العقد تسدد شركة املراكز الراقية الدفعة املقدمة ) -

مصدق بتوقيع معتمد وخطاب تعهد بنفم القيمة يتم استرداده بعد اعتماد التسليم االبتدا ي للمشروع مقابل الدفعة  وخمسة وتسعين ريال سعودي ويتم صرفها مقابل شيك صادر من الشركة

 جاز.النهائية على أن يتم خصمها طبقا لنسب االن

 منها  -
ً
كدفعة محتجزة( على أن يتم صرف املست لصاا من قبل  ٪10يقوم املقاول بإعداد مست لصاا شهرية بحسب ما تم إنجازه وبموجب األسعار الواردة بجداول ال مياا نهاية كل شهر )محسوما

 من االستشاري 15املالك خالل )
ً
( يوم يتم إضافة عدد أيام التأخير على مدة تنفيذ 15وفي حالة تأخر املالك عن صرف املست لص عن )( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استالم املست لص معتمدا

مشراف ا عيينه من قبل الشركة، وقد ُحّدَدا قيمة عقداملشروع. كما ُيحسم من هذا العقد أتعاب م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية بصفته االستشاري املشرف على أعمال املشروع الذي تم ت

 ( مليون وم تين وخمسين ألف ريال سعودي.1.250.000بمبلغ )

اا فه بعد اعتماد االستالم االبتدا ي وخصم غراميقدم املقاول بعد االن هاء من أعمال التسليم االبتدا ي مست لص ختامي بعد احتساب ال مياا الفعلية املنفذة على أرض الواقع ويستحق صر  -

 م الطرف األول برد الشيك وخطاب التعهد الخاص بالدفعة املقدمة.التأخير إن وجدا كما يقو 

من قيمة العقد( يتم استردادها بعد االن هاء من إجراءاا االستالم االبتدا ي وإرفاق محضر االستالم االبتدا ي معتمدا  ٪5من قيمة العقد( تقسم على دفعتين الدفعة األولى ) ٪10الدفعة املحتجزة ) -

 واستالم شهادة إتمام البناء. من قيمة العقد( بعد االستالم النها ي ٪5رية على املشروع والطرف األول والدفعة الثانية )من الجهة االستشا

 للحاالاتطبيقها في حال تأخوال يوجد أي تعديالا على العقد املوقع مع املقاول بسبب تأخر التسليم، حيث أنه ي تفى بما نص العقد عليه من غراماا على التأخير يتم 
ً
 التالية:  ر املقاول في تسليم املشروع وفقا

 في املواعيد املحددة للتسليم االبتدا ي للمشروع1.000غرامة تأخير ) -
ً
تجاوز وفق املدة املحددة في العقد. كما ال ت ( ألف ريال سعودي عن كل يوم تأخير إذا تأخر املقاول عن إتمام العمل وتسليمه كامال

 من قيمة العقد. ٪10ص ى هذه الغراماا بحد أق

 ( تسعة أشهر وت صم من املست لصاا الشهرية.9( ألف ريال سعودي عن كل يوم تأخير إذا تأخر املقاول في تسليم منطقة السوبر ماركت خالل )1.000غرامة تأخير ) -

( ثمانية أشهر وت صم من املست لصاا الشهرية. )وملزيد من التفاصيل 8رية واملكاتب خالل )( ألف ريال سعودي عن كل يوم تأخير إذا تأخر املقاول في تسليم املحالا التجا1.000غرامة تأخير ) -

 مراجعة الصفحة رقم )
ً
 ((75ب صوص الغراماا املطبقة على املقاول فضال

 لذلك.ي ضع هذا العقد لألن مة املعمول بها في اململ ة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من 
ً
 نزاعاا بموجبها وفقا

 

 :عقد إشراف على تنفيذ مشروع بناء مركز تجاري )الجامعة بالزا( مع م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية 

  تب املصمم العربي للهندسة املعمارية )"امل تب"(. وقعت شركة املراكز الراقية عقد إشراف على تنفيذ مشروع بناء مركز تجاري )الجامعة بالزا( مع م م28/01/2016هـ )املوافق 18/04/1437بتاريخ 

ص امل تب ) ( )أربعة( مهندسين )مهندس مدني، معماري، ميكانيكي وكهربا ي( بدوام كامل كما يضع آلية عمل 4يقوم امل تب بموجب هذا العقد بامشراف على مراحل تنفيذ املشروع حتى يتم تسليمه للشركة. ُي ّصِّ

 حسن ودقة تنفيذ األعمال ومنها: للمقاول تسمح بمراقبة

 .شرفتحديد جدول زمني لزياراا املهندس امل -

 .لصيغة املحددة من املهندس املشرفإعداد تقارير يومية بموجب ا -

 .سانة وإصدار األذوناا الخاصة بهاتحديد تعليماا صب الخر  -

 .اعتماد أذوناا تقديم املواد -

 .ت ترتب تعويضاا أو ت ون بغير عوضوتحديد ما إذا كاناعتماد أذوناا التعديالا الطارئة على األعمال  -

 .ذ يسري وفق الجدول الزمني املحددمراقبة جودة األعمال والتأكد من أن التنفي -

 إعداد تقارير شهرية. -

 

 من تاريخ توقيع العقد 11ويتعهد امل تب بتنفيذ وإتمام جميع األعمال املبينة في العقد خالل مدة )
ً
 قدره )( إحدى عشر شهرا

ً
 إجماليا

ً
( مليون ومائتان 1.250.000وتدفع الشركة للم تب مقابل تنفيذ األعمال مبلغا

 ملا يلي:
ً
 وخمسون ألف ريال على أن يتم حسم هذا املبلغ من مستحقاا املقاول م سسة عبد هللا فهد املديان للمقاوالا ويتم سدادها وفقا

احد ل و لف ريال سعودي يتم دفعها بالتزامن مع سداد الدفعة األولى من عقد املقاوالا املوقع مع م سسة عبد هللا فهد املديان للمقاوالا )أي خال( م تان وخمسون أ250.000الدفعة األولى بمبلغ ) -1

 م(.28/01/2016هـ )املوافق 18/04/1437وعشرين يوما من تاريخ توقيع العقد املوقع بتاريخ 

من قيمة املست لص املستحق له، على أن ال تتجاوز قيمة الدفعة الواحدة املخصصة لالستشاري مبلغ  ٪10ن مست لصاا املقاول الشهرية بواقع باقي الدفعاا فيتم سدادها عن طريق حسمها م -2

 ( مائة ألف ريال سعودي من كل مست لص للمقاول.100.000)

 

 ( مائة ألف ريال سعودي لالستشاري ويتم حسمها من حساب املقاول لديه، وذلك حتى صدور شهادة االستالم االبتدا ي.100.000شهر ألي سبب، تستمر الشركة بدفع مبلغ ) –إذا زادا مدة املشروع عن اثني عشر 

 لذلك.ي ضع هذا العقد لألن مة املعمول بها في اململ ة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها وفق
ً
 ا

 

 

 

 

 



     

86 

 

 تقنية املعلوماااتفاقياا  

 اتفاقية ترخيص باستعمال برامج دي سيف 

رامج والتي ع لهذه البم( وقعت شركة املراكز الراقية املحدودة اتفاقية ترخيص باستعمال برامج دي سيف مع شركة دي سيف للبرمجياا صاحبة حقوق املل ية والتوزي16/08/2015هـ )املوافق 01/11/1436بتاريخ 

( ثالثة آالف ريال سعودي(. تلتزم شركة 3000( ثمانمائة دوالر أمريكي )أي ما يعادل )800( على جهاز واحد رئيس ي في شركة املراكز الراقية، وتبلغ قيمة هذا العقد )Dexef erpرنامج دي سيف إرب )يتم بموجبها تركيب ب

بالترقياا والتحديثاا والتعديالا التي تطرأ عل ها، وتصحيح أي أخطاء في البرامج، كما يتم تزويد شركة املراكز الراقية املحدودة ديس يف بتسليم وتركيب البرامج املرخصة وتزويد شركة املراكز الراقية املحدودة 

أية برامج  روساا املعروفة وقت تسليمها، وعدم احتوائها علىمج من الفيباملعلوماا املتعلقة بالنسخ الجديدة واألسعار الخاصة بها وتدريب عدد من املوظفين على است دام البرامج. تضمن شركة ديس يف خلو البرا

األخطاء سالف الذكر في تقديم الخدماا املتعلقة بإصالح العيوب و  من شأنها ان تبطل مفعولها أو تعيق عملها أو تتسبب في توقفها عن العمل في ظروف معينة. تنحصر مس ولية شركة دي سيف الناتجة عن الضمان

قّدم أي اختالف في املواصفاا الفنية املقررة للبرامج املرخصة. ت-فقط -ن تكلفة إضافية على شركة املراكز الراقية املحدودة، وذلك خالل مدة زمنية معقولة، وتعني كلمة عيوب أو خطأ في هذا الصددفي البرامج، دو 

 والذي تبلغ قيمته 
ً
 بأنه ي ون الدعم الفني للسنة األولى مجاني. كما التزمت شركة املراكز الراقية بسداد رسوم الترخيص م ٪15شركة دي سيف دعم فني مجاني مقابل تجديد االشتراك سنويا

ً
ن قيمة العقد. علما

 لهذه االتفاقية وال يحق للشركة التفاوض على قيمة االتفاقية بعد توقيعها. تتعهد شركة املراكز الراقية املحدودة بإبال 
ً
 بمجرد علمها بأي استعمال غير مرخص بغ شركة دي سيف فور املستحقة وفقا

ً
ه من قبل أي ا

. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بإخطار طرف آخر. كما ال يجوز للشركة أن تتنازل عن الترخيص أو أن تّرخص ألي طرف آخر بالباطن أو تحّول الحقوق إلى الغير حقوق است دام الترخ
ً
 أو جزئيا

ً
يص، كليا

 من تلقالطرف اآلخر بم
ً
 من التزاماته األساسية املنصوص عل ها في هذه االتفاقية، ولم يقم خالل ثالثين يوما

ً
 بإصالح املخالفة إذا كان من املم ن إصوجب إنذار م توب إذا خالف أي منهما أيا

ً
 م توبا

ً
الحها. يه إخطارا

 دفع قيمة رسوم الترخيص املستحقة دودة عنيم ن لشركة دي سيف إنهاء االتفاقية إذا تأخرا شركة املراكز الراقية املح

 

 عقود التأمين  

ويشمل التأمين تغطية الرعاية الطبية لجميع موظفي الشركة ضمن شب ة املستشفياا واملستوصفاا املعتمدة في اململ ة، يلخص  قامت الشركة بالتأمين على موظف ها مع شركة امتحاد التجاري للتأمين التعاوني

 ع ونطاق التغطية التأمينية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:الجدول التالي نو 

 

 ( جدول: عقود التأمين13-5)

 تاريخ االن هاء تاريخ البدء القيمة السنوية )ريال( املخاطر رقم وثيقة التأمين شركة التأمين م

1 
شركة االتحاد التجاري 

 للتأمين التعاوني

TU/65/IIED/2016/67819 

 و

TU/65/MED/2016/67819 

 تأمين طبي ملوظفي الشركة
(766 ) 

 سبعمائة وستة وستين ريال

هـ 19/11/1437

 م(22/08/2016)املوافق

هـ 30/11/1438

 م(22/08/2017)املوافق

 تأمين طبي ملدير الشركة 41886000 شركة بوبا العربية 2

(13.432) 

ثالثة عشر ألف وأربعمائة 

 واثنان وثالثون ريال

22/06/1437 

 م(31/03/2016)املوافق

هـ 03/07/1438

 م(31/03/2017)املوافق

 املصدر: شركة املراكز الراقية

 

 التسهيالا االئتمانية والقروض 

غير  مضمونة برهن أو مضمونة بضمان شخص ي أو غير  ال توجد لدى شركة املراكز الراقية املحدودة أدواا دين صادرة أو قائمة أو مصرح بها أو أية قروض ألجل مضمونة بضمان شخص ي أو النشرةحتى تاريخ هذه 

 مضمونة برهن. 

لتزاماا تحت القبول وإتمام القبول أو التزاماا الشراء التأجيري، كما ال كما ال يوجد لدى شركة املراكز الراقية املحدودة أية قروض أخرى أو مديونية بما في ذلك السحب على امل شوف من الحساباا املصرفية واال

 مونة برهن. ى شركة املراكز الراقية املحدودة أية قروض أو مديونية ت ون مشمولة بضمان شخص ي أو غير مشمولة بضمان شخص ي، أو مضمونة برهن أو غير مضيوجد لد

 

 قروض أخرى  

 من أي نوع ملدير الشركة أو موظف ها ال
ً
 نقديا

ً
حاليين، كما أنها لم تقدم أي ضماناا ألي قروض ملدير الشركة أو موظف ها مع الغير، ولم تفتح أي حتى تاريخ هذه النشرة لم تقدم شركة املراكز الراقية املحدودة قرضا

 اعتماداا بن ية بهذا الخصوص.

 

 معامالا األطراف ذاا العالقة 

 وهب بموجبه شركة امل29/01/2015هـ )املوافق 09/04/1436بتاريخ 
ً
ع السيد/ محمد بن صالح بن محمد الحمادي إقرارا

ّ
راكز الراقية املحدودة قطعة أرض في مدينة الرياض حي امللز بموجب الصك رقم م( وق

( ثالثة وتسعون مليون وأربعمائة وخمسة وستين ألف وثالثمائة وخمسة وثمانين ريال 93.465.385م(. وقد تراوحت قيمة األرض ما بين )04/02/2015هـ )املوافق 15/04/1436وتاريخ  410123025944

العلم بأن السيد/ محمد بن صالح بن محمد الحمادي  ( سبعة وتسعين مليون وم تان وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية عشر ريال بحسب تقارير الشركاا العقارية التي قّيمت األرض. هذا مع97.284.518و)

 في شركة املراكز الراقية املحدودة ويملك )
ً
 ( من رأس املال.٪7.5شريكا

ملوضوع على الجمعية للتصويت عليه مع استبعاد ركاا أن توافق جمعية الشركاء في الشركاا ذاا املس ولية املحدودة على عقود األطراف ذاا العالقة ول ن ليم هناك أي مانع من طرح هذا الم ُيلزم ن ام الش

اختيارية وغير الزامية. وتجدر امشارة إلى أن الشركاء قد وافقوا على قبول هبة األرض بموجب قرار الشركاء تاريخ  السيد/ محمد بن صالح بن محمد الحمادي من التصويت. وتبقى مسألة إدرا  بند املوافقة على الهبة

قد تم استبعاد السيد/ محمد بن صالح بن م( و 29/09/2016هـ )املوافق 27/12/1437م( كما وافقوا على تقييم األرض املشار إليه أعاله بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 09/01/2016هـ )املوافق 29/03/1437

 محمد الحمادي من التصويت على كال القرارين.

 وتقر شركة املراكز الرقية بأنه ال توجد أي عقود أو تعامالا أخرى مع أطراف ذاا عالقة غير عقد الهبة املشار إل ها أعاله.

 

 الرهوناا والحقوق واألعباء 

 ضماناا. كة املراكز الراقية املحدودة أي رهوناا أو حقوق أو أعباء على ممتلكاتها. كما أنه ال يوجد لديها أية التزاماا أو مديونية محتملة أو حتى تاريخ هذه النشرة ال توجد لدى شر 

 

 العالماا التجارية واملوجوداا غير امللموسة 

 قامت شركة املراكز الراقية املحدودة بتسجيل شعارها كعالمة تجارية لدى وزارة التجار 
ً
 على تعتمد الشركة بأن ة واالستثمار بهدف الحفاظ على است دام عالماتها التجارية وحماية حقوق مل ي ها الف رية. علما

 ات اذ إلى اضطرارها أو التجارية عالم ها حماية على الشركة مقدرة عدم فإن لذا السوق، ال سيما في سياق ممارسة نشاطها وتطوير أعمالها في املستقبل، في التنافس ي وضعها ودعم نجاح أعمالها في عالم ها التجارية

  سي ثر لحماي ها، ضروري  إجراء قانوني
ً
 عملياتها. ونتائج أعمالها سير ذلك على وسينع م استعمالها في مقدرتها على سلبا
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 ويوضح الجدول التالي العالمة التجارية الخاصة بشركة املراكز الراقية املحدودة:

 

 نهاية الحماية بداية الحماية تاريخ التسجيل رقم الشهادة التجاريةشكل العالمة 

 

1436011815 
 هـ 06/09/1436

 م(23/06/2015)املوافق 

هـ 01/06/1436

 م(21/03/2015)املوافق

هـ 29/05/1446

 م(01/12/2024)املوافق

 شركة املراكز الراقية إدارةاملصدر: 

 

( 10إدارة العالماا التجارية ملدة ) –( الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار 1436011815وقد تم إثباا مل ية شركة املراكز الراقية املحدودة للعالمة التجارية بموجب شهادة تسجيل العالمة التجارية بالرقم )

ن )حرف إي الالتيني محاط ب طوط مقوسة ودوائر صغيرة وزخارف بشكل خاص والعالمة باللون البنفسج( وتشمل الحماية خدماا إنشاء ( سبعة وثالثون وهي عبارة ع37عشرة سنواا وتم تسجيلها بالف ة رقم )

 املباني وامصالح وخدماا التركيب والتجميع. 

 ملا نص عليه ن ام 1/12/2024هـ )املوافق 29/05/1446م( وتنتهي بتاريخ 21/03/2015هـ )املوافق 01/06/1436تبدأ الحماية من تاريخ 
ً
م( وهي قابلة للتجديد ملدة أو مدد مماثلة بناء على طلب الشركة وذلك وفقا

 العالماا التجارية والئحته التنفيذية. 

 أخرى  ف رية مل ياا أية أو النشر وحقوق  االختراع، كبراءاا ملموسة قّيمة غير أصول  أية على نشاطها في الشركة تعتمد وال .ف رية مل ية حقوق  لدى الشركة أية يوجد ال فإنه أعاله، التجارية العالمة ب الف

 أعاله. املبينة التجارية العالمة باستثناء

 

 املنازعاا والدعاوى القضائية  

 بأي دعوى قضائية مقامة من قبلها أو ضدها أو 
ً
 على أعمالها. حتى تاريخ هذه النشرة فإن شركة املراكز الراقية املحدودة ت كد أنها ليست طرفا

ً
 جوهريا

ً
 من املحتمل اقام ها من قبلها أو ضدها قد ي ون لها تأثيرا
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 نبذة عامة عن مشروع الجامعة بالزا 

 شركة املراكز الراقية بإنشاء مركز تجاري بمدينة الرياض بحي امللز شارع الجامعة على األرض 
ً
، يت ون 2م14379.29هـ ومساح ها 15/04/1436وتاري ه  410123025944اململوكة للشركة بالصك رقم تقوم حاليا

  7.031متر مربع، تبلغ مساحة الدور األرض ي  13.063طوابق بمساحة اجمالية تبلغ   3املركز من 
ً
متر مربع، وممراا  3,685، وسوبر ماركت مساحته 3.175معرض تجاري  بمساحة اجمالية تبلغ  18متر مربع متضمنا

م تب   33متر مربع مقسمة على  2.000متر مربع مقسمة على مكاتب تجارية بمساحاا م تلفة، بامضافة الى دور املالحق العلوية حيث تبلغ مساح ها  4.050متر مربع، كما تبلغ مساحة الدور األول  153تبلغ مساح ها 

ريال شاملة  تكاليف امشراف الهندس ي وتوضح 25.286.640متر مربع، وقد قدرا التكلفة االجمالية لإلنشاءاا بمبلغ  12.305التأجيرية باملركز التجاري  تجاري بمساحاا م تلفة، حيث تبلغ اجمالي املساحاا

 الجداول التالية تفاصيل املشروع.

 

 تجاري م تبي نوع املشروع

 الرياض املدينة

 إبراهيم آل سعود شارع الجامعة تقاطع شارع األمير فهد بن املوقع

 14.379،29 (2مساحة األرض)م

 13.063 (2مساحة مسطحاا املبنى )م

 3.685 (2املساحة التأجيرية للسوبر ماركت)م

 3.175 (2املساحة التأجيرية للمعارض )م

 3.645 (2املساحة التأجيرية ملكاتب الدور األول )م

 1.800 (2املساحة التأجيرية ملكاتب املالحق العلوية )م

 7.366 (2مساحة مواقف السياراا )م

 12.305 (2املساحة التأجيرية االجمالية )م

 م28/01/2017 تاريخ ان هاء املشروع

 م2017فبراير  تاريخ تشغيل املشروع

 ريال 25.286.640 تكلفة املشروع

 أدوار 3 عدد األدوار

 معرض 18 عدد املعارض

 سوبر ماركت 1 عدد السوبر ماركت 

 م تب 33 عدد املكاتب

 موقف 139 الطاقة االستيعابية ملواقف السياراا

 ملك مل ية األرض

 شركة املراكز الراقية املحدودة اسم مالك األرض 
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 وفيما يلي تفاصيل ملساحاا الوحداا ونوعها:

 

 الدور األرض ي

 نوعية الوحدة املساحة الرقم
تجاري معرض  204 1  

 معرض تجاري  142 2

 معرض تجاري  240 3

 سوبر ماركت 3.685 4

 معرض تجاري  155 5

 معرض تجاري  152 6

 معرض تجاري  125 7

 معرض تجاري  190 8

 معرض تجاري  190 9

 معرض تجاري  122 10

 معرض تجاري  142 11

 معرض تجاري  156 12

 معرض تجاري  156 13

 معرض تجاري  156 14

 معرض تجاري  156 15

 معرض تجاري  288 16

 معرض تجاري  300 17

 معرض تجاري  150 18

 معرض تجاري  150 19

 - 6.860 اجمالي املساحة للدور االرض ي

 الدور األول 
 م تب 1875 1

 م تب 102 2

 م تب 60 3

 م تب 54 4

 م تب 62 5

 م تب 112 6

 م تب 65 7

 م تب 70 8

 م تب 80 9

 م تب 145 10

 م تب 102 11

 م تب 60 12

 م تب 60 13

 م تب 60 14

 م تب 60 15

 م تب 61 16

 م تب 61 17

 م تب 171 18

 م تب 145 19

 م تب 60 20

 م تب 60 21

 م تب 60 22

 م تب 60 23

 - 3.645 اجمالي املساحة للدور االول 

 دور املالحق العلوية
 م تب 633 1

 م تب 50 2

 م تب 82 3

 م تب 82 4

 م تب 52 5

 م تب 62 6

 م تب 71 7

 م تب 121 8

 م تب 91 9

 م تب 141 10

 م تب 160 11

 م تب 104 12

 م تب 121 13

 - 1.800 اجمالي املساحة لدور املالحق العلوية
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العقد مدة إجمالية الست مال أعمال البناء وتسليمها معتمدة من استشاري املشروع م تب املصمم العربي تم توقيع عقد مقاوالا مع م سسة عبد هللا فهد املديان للمقاوالا للقيام بأعمال االنشاءاا، وحدد هذا 

ع. كما اتفق الطرفان على تسليم منطقة السوبر ماركت كاملة في مدة أقصاها ) وقِّ
َ
 من تاريخ استالم امل

ً
املحالا التجارية واملكاتب في ( تسعة أشهر بحسب املخططاا واملواصفاا وتسليم 9خالل مدة احدى عشر شهرا

 8مدة أقصاها )
ً
ع. كما نص العقد على غراماا التأخير يتم تطبيقها في حال تأخر املقاول في تسليم املشروع وفقا وقِّ

َ
   للحاالا التالية: ( ثمانية أشهر من تاريخ استالم امل

 في املواعيد املحددة للتسليم االبتدا ي للمشروع وفق املدة املحددة في العقد. كما ال تتجاوز ( ألف ريال سعودي عن كل يوم تأخير إذا تأخر املقاول 1,000غرامة تأخير ) -
ً
عن إتمام العمل وتسليمه كامال

 من قيمة العقد. ٪10هذه الغراماا بحد أقص ى 

 ( تسعة أشهر وت صم من املست لصاا الشهرية.9خالل )( ألف ريال سعودي عن كل يوم تأخير إذا تأخر املقاول في تسليم منطقة السوبر ماركت 1,000غرامة تأخير ) -

 ( ثمانية أشهر وت صم من املست لصاا الشهرية.8( ألف ريال سعودي عن كل يوم تأخير إذا تأخر املقاول في تسليم املحالا التجارية واملكاتب خالل )1,000غرامة تأخير ) -
 

 لتقريري مستشار امشراف الهندس ي التابع لشركة املراكز الراقية الصادر لم يلتزم املقاول بالجدول الزمني املحدد ملراحل التنفيذ 
ً
ن بتاريخ يحيث تأخر في تنفيذ وتسليم منطقتي السوبرماركت واملتاجر وفقا

 م.08/01/2017م و 23/10/2016

 حيث كان من املفترض تسليمها بتا111تأخر املقاول لفترة )منطقة السوبرماركت:  -1
ً
م 28/02/2017م وبالتالي من املتوقع است مال األعمال وتسليمها بتاريخ 09/11/2016ريخ ( مائة وأحد عشر يوما

 ( مائة وأحد عشر ألف ريال سعودي.111,000وقد بلغ إجمالي قيمة الغراماا املطبقة عن مدة التأخير مبلغ وقدره )

 حيث كان من املفترض تسليمها بتاريخ ( مائة واثنان وأر 142تأخر املقاول لفترة ) منطقة املحالا التجارية واملكاتب: -2
ً
م وبالتالي من املتوقع است مال األعمال وتسليمها 09/10/2016بعون يوما

 ( مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي.142,000م وقد بلغ إجمالي قيمة الغراماا املطبقة عن مدة التأخير مبلغ وقدره )28/02/2017بتاريخ 

 حيث كان من املفترض تسليمه بتاريخ 50ملدة ) تأخر املقاول املوقع العام:  -3
ً
م، وقد بلغ 28/02/2017م وبالتالي من املتوقع است مال األعمال كاملة وتسليمها بتاريخ 09/01/2017( خمسون يوما

 ( خمسون ألف ريال سعودي.50.000إجمالي الغراماا املطبقة عن مدة التأخير مبلغ وقدره )
 

 ثالث مائة وثالثة آالف ريال سعودي. 303.000ة الغراماا املطبقة على املقاول بسبب التأخير في تسليم كافة مناطق املجمع التجاري )الجامعة بالزا( مبلغ وقدره وبالتالي فقد بلغ إجمالي قيم

من كامل املبنى، كما أن الجدول التالي يوضح بالتفصيل نسب  ٪82فقد تم انجاز ما نسبته  م،08/01/2017وبناًء على التقرير الصادر من مستشار امشراف الهندس ي م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية بتاريخ 

 االنجاز املحققة لكل دور من األدوار:
 

 م2016ديسمبر  30نسبة امنجاز كما في  الدور 

 ٪88 الدور األرض ي

 ٪82 الدور األول 

 ٪76 دور املالحق العلوية 

االشراف الهندس ياملصدر: تقرير الصادر مستشار   
 

 إدارة املجمع التجاري )الجامعة بالزا( 

 )الجامعة بالزا( وامشراف على سير أعماله، في حين أنها قد تستعين بشركاا تسويق لتسويق املحالا التجارية، إن دعت الحاجة على الرغم  سوف تتولى شركة املراكز الراقية إدارة املجمع التجاري 
ً
 ال من أنها حاليا

 ثال ال الحصر:لذلك، حيث تلقت العديد من خطاباا الرغبة في است جار املحالا واملعارض من شركاا ومحالا تجارية معروفة. ومن هذه الجهاا على سبيل املتحتا  

 أسواق السدحان. -است جار منطقة السوبر ماركت: كارفور  •

ة للتجارة )درعة للعطور(، وشركة حسام القابضة )قسم البصرياا(، وشركة املفاهيم الدولية املحدودة )مطعم كبابجي، ومطعم است جار املحالا التجارية واملكاتب: الشركة العربية للعود، وشركة درع •

 سوش ي آرا، ومطعم تورتيال(، وشركة الشراع الغذائية )تورتا آند مور(.

 است جار موقع الصراف اآللي: البنك األهلي التجاري وبنك الرياض. •
 

 لمستأجرينالف ة املس هدفة ل 

وة من كثرة خطاباا الرغبة في االست جار مما يجعل الشركة في موضع ق تس هدف شركة املراكز الراقية تأجير املحالا التجارية واملكاتب ملستأجر رئيس ي ولشركاا ومحالا تجارية معروفة، وذلك لعدة أسباب أهمها

قعة للمجمع تو العامة من الناس، بامضافة إلى املوقع املميز للجامعة بالزا والذي يسهل من مهمة تأجير املحالا. ويوضح الجدول التالي االيراداا املناحية اختيار العمالء الجيدين من ذوي األسماء املعروفة لدى 

 التجاري ونسب ها من إجمالي االيراداا:
 

(2املساحة )م النوع ا املتوقعة )بالريال(إجمالي اميرادا نسبة امشغال اميراداا لكل متر مربع )بالريال(   النسبة من إجمالي اميراداا 

٪100 700 3.685 سوبر ماركت  2.579.500 20.84٪  

٪95 1.600 3.175 املعارض التجارية بالدور األرض ي  4.826.000 38.99٪  

٪95 700 3.645 املكاتب بالدور األول   2.423.925 19.58٪  

٪95 700 1.800 املكاتب لدور املالحق العلوية  1.197.000 9.67٪  

٪2.01 250.000 - - - صراف آلي  

٪8.91 1.102.643 - - - رسوم الخدماا  

٪100 12.379.068 - - - إجمالي اميراداا املتوقعة  

 املصدر: دراسة الجدوى االقتصادية املعدة من قبل شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه.
 

 املزايا التنافسية 

 الرياض.موقع حيوي بوسط مدينة  -1

 ال يوجد مركز تسوق أحياء )بالزا( قريب من موقع الجامعة بالزا. -2

 قلة األراض ي املتوفرة في املنطقة املحيطة مما يقلل من احتمالية افتتاح مركز تسوق أحياء )بالزا( منافم على املدى القريب. -3

 تياجاا سكان املنطقة املحيطة. ال توجد مطاعم ومقاهي وأسواق لبيع األغذية )سوبر ماركت( بشكل كافي ويلبي اح -4

 وجود كثافة سكانية عالية في املنطقة املحيطة.  -5

 أقسام العلوم والدراساا الطبية.-امللك سعود قرب املجمع التجاري من حديقة امللك عبدهللا، استاد األمير فيصل بن فهد، نادي الفروسية، الهي ة العامة للرياضة، وزارة العدل، جامعة -6

 عماري حديث ومميز. تصميم بطراز م -7

 ل ثرة الراغبين باست جار املحالا التجارية. -8
ً
 اس هداف نوعية عمالء مميزة ن را

 

 نقاط الضعف  

 عدم وجود خبرة سابقة لشركة املراكز الراقية في إدارة مركز تسوق األحياء. -1

 .عام في مدينة الرياض )املترو( مما يعيق الحركة املرورية ويحد من سهولة الوصول للجامعة بالزاوجود أعمال انشائية في املنطقة املحيطة ت ص مشروع بمشروع امللك عبد العزيز للنقل ال -2

 



     

91 

 

 خلفية عامة عن االستحواذ 

 مقدمة 

ع ي. إال أن تعثر هذه املشاريع وألسباب م تلفة وضع الشركة في وضقامت شركة الباحة لالستثمار والتنمية بإقامة عدة مشاريع في مجاالا صناعية م تلفة وإقامة منشآا سياحية وكذلك مشروع لإلنتا  الحيوان

قدية فقد تعذر امنفاق على استمرارية املشاريع القائمة بالشكل املطلوب. ولهذا ون را لعالقة األطراف ذاا العالقة في كل من مجلم ن سيولةمالي ضيق خالل الفترة املاضية، ون را ألن شركة الباحة تمر بضائقة 

في مجلم إدارة شركة الباحة وفي ذاا الوقت هم من ضمن هم أعضاء إدارة شركة الباحة ومالك شركة املراكز الراقية، حيث أن السيد/ محمد الحمادي، والسيد/ عبدالعزيز الحمادي، والسيد/ ابراهيم بن كليب 

 شركاء شركة املراكز الراقية، فقد نشأا ف رة استحواذ شركة الباحة على شركة املراكز الراقية.

ركة ذاا مس ولية محدودة( مقابل إصدار أسهم عوض للشركاء. حيث ستقوم ستقوم شركة الباحة لالستثمار والتنمية )شركة مساهمة عامة( باالستحواذ على حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية املحدودة )ش

ريال بعد إصدار األسهم للشركاء لدى شركة  295.000.000سهم، أي أن رأس مالها سيبلغ  29.500.000ريال ليرتفع بذلك عدد أسهمها إلى  145.000.000سهم عادي جديد بقيمة  14.500.000شركة الباحة بإصدار 

من رأس املال قبل االستحواذ، أي ما  ٪96.67( رياالا للسهم الواحد. وستبلغ الزيادة نسبة 10لراقية مقابل االستحواذ على كامل حصصهم ف ها. وسي ون سعر امصدار مطابق بالقيمة االسمية للسهم وهي )املراكز ا

شركة تابعة بالكامل لشركة الباحة بعد عملية االستحواذ هذه. ولن ي ون هنالك أي تغيير على اسم شركة الباحة، كما سيضل من رأس املال بعد االستحواذ. وست ون شركة املراكز الراقية  ٪49.15يعادل نسبة 

  املركز الرئيس ي لشركة الباحة بمدينة بلجرش ي بمنطقة الباحة، ولن ي ون هناك أي تغيير في تش يل مجلم امدارة.

 ببناء مجمع تجاري )الجامعة بالزا( عل ها. وستقوم بتشغيل وإدارة وتأجير هذا املجمع بعد االن هاء من تشييد 14حة تتجاوز وتمتلك شركة املراكز الراقية قطعة أرض بمسا
ً
لياا ه، حيث أن عمألف متر مربع تقوم حاليا

 بأن هذه ا28/02/2017البناء والتشييد قد بدأا بالفعل ومن املتوقع أن تبدأ عملياا التشغيل بتاريخ 
ً
، كولدويل بان ر، 21وهم: سنشري  ألرض قد تم تقييمها من قبل ثالثة مقيمين عقاريين معتمدينم. علما

 25يست دم منها حوالي مليون ريال،  50ريال. وبجانب هذه األرض، فإن رأس مال شركة املراكز الراقية يبلغ 95.217.739واملجموعة الوطنية العقارية. حيث بلغ متوسط قيمة األرض بناء على التقييماا الثالثة 

تحواذ. وللمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع لقسم: نبذة عامة عن مليون لتشييد املجمع التجاري، ويبقى النصف اآلخر كسيولة نقدية لدى الشركة. وست ول مل ية جميع هذه األصول إلى شركة الباحة بعد االس

 (.88مشروع الجامعة بالزا في الصفحة )

 
ً
  يمل ون  ممن االستحواذ بعملية عالقة ذوي  رافأط لوجود ون را

ً
  يمل ون  الوقت نفم وفي الباحة شركة في أسهما

ً
 الباحة شركة تت ذه قرار بأي يتعلق فيما األطراف ه الء تحييد روعي فقد شركة املراكز، في حصصا

 الدراساا جميع أن كما االستحواذ، بعملية العالقة دون أن يصوا عل ها أي من األطراف ذوي  االستحواذ عملية ت ص التي بات اذ كافة القراراا الباحة شركة مجلم إدارة االستحواذ. حيث قام عملية ب صوص

زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ  عمليةعلى  التصويت فإن ذلك على وعالوة االستحواذ، بعملية عالقة لها ليم مستقلة أطراف قبل من إعدادها تم قد والفحص التقييم أعمال ف ها بما بعملية االستحواذ الخاصة

 بعملية ذوي العالقة األطراف أن أي االستحواذ، بعملية عالقة لهم ليم الذين للمساهمين فقط به سيسمح الباحة لشركة العادية غير العامة الجمعية في على كامل حصص الشركاء لدى شركة املراكز الراقية

  بل شركة الباحة. وه الء األطراف هم: السيد/ محمد الحمادي، والسيد/ عبدالعزيز الحمادي، والسيد/ ابراهيم بن كليب.لن يتم احتساب أصواتهم من ق االستحواذ

غرض استيفاء جميع املتطلباا الن امية الالزمة لوي العالقة( أنه تم وقد قامت الشركة بتقديم طلب التسجيل وقبول امدرا  إلى الهي ة، ويقر أعضاء مجلم امدارة املستقلين )أعضاء املجلم من غير األطراف ذ

 قة بنشرة امصدار هذه وبالصفقة.صفقة االستحواذ. وب الف موافقة الجمعية العامة غير العادية على القرار الخاص بالصفقة، فقد تم الحصول على جميع املوافقاا ذاا العال

تصويتي مبني على دراية وإدراك في الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة  قرار الت اذ املساهمون  والتي يحتا  إل ها االستحواذ عملية حول  ماااملعلو  كافة لالطالع املتاحة واملستنداا النشرة هذه وتبين

 لالستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى املراكز الراقية.

 للمعتاد، وتقديويتعهد كافة مالك شركة املراكز الراقية، وذلك حتى است مال إجر 
ً
كافة  ماءاا نقل حصصهم املباعة إلى شركة الباحة، بااللتزام بما يلي: متابعة أنشطة شركة املراكز الراقية بشكل طبيعي ووفقا

الء أو قية أو أي من أصولها، وتنفيذ أو متابعة تنفيذ التزاماا الشركة مع العمالتقارير واملستنداا الالزمة لدى الجهاا الح ومية وااللتزام بكافة األن مة والتراخيص والتصاريح الخاصة بعملياا شركة املراكز الرا

 لشروط العقود املبرمة معهم أو طلباتهم. كما يلتزمون وي كدون بعدم قيامهم أو قيام شركة املراكز الراقية بأي من التص
ً
و ت فيض رأس أرفاا التالية دون موافقة خطية مسبقة من شركة الباحة: زيادة املوردين وفقا

ول بما ف ها عقاراا شركة املراكز الراقية وباألخص قطعة األرض التي تمتل ها املال أو إجراء أي تعديالا على هيكل رأس املال، وشطب أو إبراء الذمة من أي دين أو دعوى لشركة املراكز الراقية أو بيع أو نقل أي أص

أتعاب شركة املراكز الراقية و اا أو إبرام أي عقود، أو االلتزام مع أي طرف أو با ع أو أي طرف ذو عالقة مع مالك شركة املراكز الراقية فيما عدا سداد رواتب موظفي والتي سيقام عل ها املجمع التجاري، وسداد أي دفع

كز الراقية فيما ي ص نقل الحصص املباعة إلى شركة الباحة والدفعاا املستحقة ألعمال إنشاء األطراف األخرى بما في ذلك األتعاب املهنية للمستشارين واملصاريف والرسوم الح ومية التي تت بدها شركة املرا

ل ها املجمع التجاري( التي سيقام ع  ها شركة املراكز الراقية )وبشكل خاص قطعة األرضوبناء املجمع التجاري )الجامعة بالزا(، وتأجير أو املوافقة على تأجير أو املشاركة بحيازة أو مل ية جزء أو كامل العقاراا التي تمتل

ى القيام بتحمل أي التزاماا رأسمالية أو قروض أو التزاماا خارجة عن سياق أو شراء أو است جار أو قبول حيازة أي عقاراا، وإعطاء أي ضماناا لقاء تعويضاا من قبل شركة املراكز الراقية، والقيام أو املوافقة عل

مين نشاء أو املوافقة على إنشاء أي رهن أو تأء أي عقد أو ترتيب أو تفاهم أو التنازل عن حقوق مادية، واملباشرة بدعاوى قضائية أو مطالباا تح يمية أو إجراء أي تسوية ب صوصها، وإالعمل املعتاد للشركة، وإنها

أي أرباح، وتعديل عقد التأسيم، واملوافقة على أي قرار شركاء ي ون لها تأثير على الحصص املباعة أو رأس املال أو أي على الحصص املباعة أو أصول شركة املراكز الراقية أو ممتلكاتها، امعالن عن أو توزيع أو دفع 

 أو ي فض أي أصول أو ممتلكاا أو قيمة الحصص املباعة لشركة الباحة.
ً
 كافة املبكما يتعهد مالك شركة  من أصول شركة املراكز الراقية، والقيام بأي تصرف قد ي ثر جوهريا

ً
الغ أو املراكز الراقية بأن يدفعوا نقدا

العقد  ة املراكز الراقية ملا ذكر، كما سي ون لشركة الباحة الحق في إنهاءالتعويضاا لشركة الباحة املترتبة عن الخسائر أو املطالباا أو املصاريف أو املبالغ التي تت بدها شركة الباحة نتيجة م الفة مالك شرك

 خطي ملالك شركة املراكز الراقية. بموجب إخطار 

من أسهم شركة الباحة بعد إتمام صفقة االستحواذ موضع هذه النشرة  ٪30وبموجب املادة الثالثة عشرة من الئحة االندما  واالستحواذ، وباعتبار أن مالك شركة املراكز الراقية سيمتل ون مجتمعين أكثر من 

 لألحكام ذاا العالقة من الئحة االندما  واالستحواذ، إلى مالكي أي ٪30ن وبالتالي فإنهم سيمتل ون مجتمعين أكثر م
ً
كمية من أسهم رأس مال  من حقوق التصويت في شركة الباحة، فإنه يجوز لهم تقديم عرض، وفقا

. إال أن مالك شركة املراكز الراقية لن يقوموا بتقديم عرض لشراء أي أسهم إضافية شركة الباحة، ويجب تقديم عرض متساوي إلى الف اا املختلفة من أسهم رأس املال وأن تستشار الهي ة في هذا الخصو 
ً
ص مسبقا

روط التي ملسبقة وبالشدون موافقة الهي ة ا –م تقديم عرض، ال يجوز لهم في شركة الباحة. وبموجب الفقرة ) ( من املادة الثالثة عشرة من الالئحة املذكورة، فإنه في حال اختيار مالك شركة املراكز الراقية عد

 القيام بأي من اآلتي: –تحددها وذلك ملدة سنتين من تاريخ االستحواذ الذي استدعى تطبيق هذه املادة عل هم 

 االستحواذ على أسهم أخرى في شركة الباحة. .أ

 التصرف بأي من أسهمهم في شركة الباحة. .ب

 التعاون مع أي شخص آخر بشأن عرض مقدم لشركة الباحة.  . 
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 أطراف عملية االستحواذ 
 

 الباحة لالستثمار والتنمية شركة :املستحوذة الشركة

 املراكز الراقية املحدودة شركة :عل ها املستحوذ الشركة

 :هم البا عون  الشركاء وه الء الغرض، لهذا تصدر الباحة شركة في جديدة على أسهم الحصول  مقابل املراكز الراقية في شركة حصصهم سيتنازلون عن الذين الشركاء هم البا عون: الشركاء

 املصدر: شركة املراكز الراقية
 

  الباحة شركة تملكوال 
ً
 في شركة املراكز الراقية. أي حصص االستحواذ( عملية قبل )أي حاليا

 

 مبرراا عملية االستحواذ و ايجابياتها 

 مبرراا املستقبلية، ومن التوسعاا املالية والقدرة علىناحية اممكانياا  من وذلك االستحواذ نقلة من خالل عملية تحقق أن الشركة تطمح حيث الباحة لشركة االستراتيجية األهداف مع االستحواذ عملية تتماش ى

 :يلي ما الباحة لشركة بالنسبة املتوقعة وايجابياتها االستحواذ عملية

 .تستغل شركة الباحة االستحواذ على شركة املراكز معادة تفعيل نشاطها حيث أن شركة الباحة قد توقفت جميع مشروعاتها القائمة عن العمل 

  في املستقبل. املساهمة في 
ً
 تحويل شركة الباحة من شركة خاسرة إلى شركة تحقق أرباحا

  مليون ريال وستستفيد شركة الباحة من إيراد إيجاراا املحالا 25.28م مربع يقام عل ها مجمع تجاري )تحت امنشاء( بتكلفة بلغت 14.379تمتلك شركة املراكز الراقية أصول متمثلة في أرض بمساحة

 .ما في ذلك بيعه بشكل جز ي أو بشكل كاملحال قيامها بتشغيل املجمع أو االستفادة من إيراداا تأجير املجمع بالكامل على مشغل آخر، كما أن الشركة تمتلك حرية التصرف باملجمع بالتجارية في 

 االستحواذ عملية حال إتمام في يزيد حسب إيراداا املجمع التجاري )الجامعة بالزا( أن يتوقع الباحة لشركةالسهم  على العائد فإن الشركتين، ألداء مستقبلية مالية توقعاا بعمل الباحة شركة قامت أن بعد 

 االستحواذ مما يزيد من القيمة املضافة ملساهمي شركة الباحة. عملية إتمام عدم حال في بالوضع مقارنة

 التمويل امضافي على قدرتها من سيحسن مما لديها املساهمين إلى حقوق  تزاماااالل نسبة إلى ان فاض االستحواذ عملية ت دي أن الباحة شركة تتوقع  
ً
 .مستقبال

  تسوق األحياء )البالزا(. توفر عملية االستحواذ سيولة مالية مباشرة ستستفيد منها شركة الباحة للتركيز على نشاط املجمعاا التجارية، وبالتحديد ما يعرف بمراكز 

  123.58م، بلغت نسبة الخسائر املتراكمة لشركة الباحة 2016ديسمبر  31طريق زيادة رأس مال شركة الباحة سي دي إلى ت فيض نسبة الخسائر املتراكمة إلى رأس املال، وكما في إن عملية االستحواذ عن٪ ،

 .٪62.84بينما ستن فض هذه النسبة بعد صفقة االستحواذ إلى 

 التكاملية القيمة وتحقيق االستحواذ، عملية نجاح فرص من بين الشركتين مما سيحسن امداري  عض أعضاء مجلم إدارة الباحة لشركة املراكز من االنسجاماملتمثلة في مل ية ب تزيد العالقة أن يتوقع 

 .بينهما

  م وما يليه وذلك بعد بدء العلياا التشغيلية لشركة املراكز الراقية.2017قد تتحسن امل شراا املالية أدناه من عام 
 

( جدول: األثر االفتراض ي لعملية االستحواذ على بعض امل شراا املالية لشركة الباحة15-2)  

م2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في    

 االفتراضية املوحدة شركة الباحة 
٪60.84 نسبة نمو االيراداا )٪(  60.84٪*  

 0.036 0.090 معدل دوران املوجوداا )مرة(

الربح إلى اميراداا )٪(نسبة إجمالي   6.87٪  6.87٪  

٪0.32 نسبة صافي الربح إلى اميراداا )٪(   0.97٪  

٪0.72 نسبة العائد على حقوق املل ية )٪(   0.06٪  

(0.008) 0.002 ربحية السهم من العملياا الرئيسية )ريال سعودي(  

 0.003 0.002 ربحية السهم من صافي الربح )ريال سعودي(

٪96.00 نسبة إجمالي املطلوباا إلى إجمالي املوجوداا   39.48٪  

٪2399.83 نسبة إجمالي املطلوباا إلى إجمالي حقوق املساهمين  65.24٪  

 م2016ديسمبر  31االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة للسنة املالية املن هية في م وللقوائم املالية 2016ديسمبر  31املصدر: تحليل املستشار املالي للقوائم املالية املراجعة لشركة الباحة للسنة املالية املن هية في 
 

م حيث أنه من املتوقع أن تبدأ 2016ز الراقية لم تحقق أية إيراداا في العام * نسبة نمو اميراداا في القوائم املالية االفتراضية املوحدة مطابقة لنسبة نمو االيراداا لشركة الباحة وذلك اعتبار أن شركة املراك

 .م2017خالل الربع األول من العام عملياتها التشغيلية 

 

 

 ( جدول: الشركاء البا عون بشركة املراكز الراقية15-1)

 القيمة االسمية )ر.س( عدد الحصص النسبة االسم ر.م

 3.750.000 375.000 ٪7.5 محمد صالح الحمادي 1

 4.000.000 400.000 ٪8 ندى محمد الراجحي 2

 4.000.000 400.000 ٪8 فهد محمد الحمادي 3

 4.000.000 400.000 ٪8 عبد العزيز محمد الحمادي 4

 4.000.000 400.000 ٪8 خالد محمد الحمادي 5

 4.000.000 400.000 ٪8 صالح محمد الحمادي 6

 4.750.000 475.000 ٪9.5 عبد العزيز صالح الحمادي 7

 4.750.000 475.000 ٪9.5 فهده أحمد الدهش 8

 4.750.000 475.000 ٪9.5 الحمادي عبد هللا عبد العزيز  9

 4.750.000 475.000 ٪9.5 صالح عبد العزيز الحمادي 10

 4.750.000 475.000 ٪9.5 أحمد عبد العزيز الحمادي 11

 2.500.000 250.000 ٪5 إبراهيم عبد هللا بن كليب 12

 50.000.000 5.000.000 ٪100 املجموع
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 سلبياا عملية االستحواذ 

 على ت ثر ربما التي السلبياا املحتملة بعض من ت لو ال أن عملية االستحواذ هذه قد إال هذه الصفقة على امقدام على الباحة شركة شجعت مجلم إدارة والتي االستحواذ لعملية من االيجابياا املتوقعة بالرغم

 الحاليين مثل: مساهم ها أو الشركة

 للشركة األسهم عدد زيادة نتيجة وذلك العامة، عل ها في الجمعياا التصويت يتم التي الشركة قراراا في التأثير على االستحواذ، بعملية العالقة ذوي  األطراف غير من الحاليين، املساهمين قدرة ان فاض 

 االستحواذ،بعد  ٪50.81قبل االستحواذ إلى  ٪99.92نسبة مل ي هم من  إلى ان فاض ي دي مما سهم. 14.982.607تبلغ املساهمون والتي  أول ك يمل ها التي األسهم عدد تغير عدم سهم مع 14.500.000بـ  ككل

 تعويض مالك شركة املراكز الراقية مقابل االستحواذ. في جميعها تست دم سوف املصدرة الجديدة األسهم أن حيث

 املخاطرة"(. قسم "عوامل الراقية )أن ر املراكز  بشركة الخاصة األعمال ملخاطر الباحة شركة تعرض 

 .)عدم وجود خبرة سابقة لدى شركة املراكز الراقية في إدارة مراكز تسوق األحياء )البالزا 

  وهرية لصادرة عنهم صائبة بشكل كامل أو ال ينقصها معلوماا جواآلراء اال يم ن الضمان أو التأكيد بأن املعلوماا املستمدة من قبل مثمني العقار الذين قاموا بتقييم األرض اململوكة لشركة املراكز الراقية

 بسبب عوامل السوق العقارية املختلفة.
ً
 فيما يتعلق بقيمة العقار أو أن قيمة العقار لن تتأثر سلبا

 املراكز شركة بقدرة يتعلق فيما سواء باملستقبل، منها كثير املتوقعة يرتبط اميجابياا أن حيث كان، سبب ألي منها املرجوة األهداف تحقيق في االستحواذ عملية فشل ملخاطر الباحة شركة تعرض احتمال 

 بوقوعها في الوقت الراهن. الجزم يم ن ال التي العوامل من ذلك وغير املستقبلية، توسعاتها النجاح في تحقيق على أو الحالية أعمالها في النجاح تحقيق على

 

 هيكل مل ية شركة الباحة قبل عملية االستحواذ 

 ركة الباحة قبل عملية االستحواذ:يبين الشكل التالي هيكل مل ية ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در: سجل املساهمين لشركة الباحة املص

 

د الحمادي، صالح محمد الحمادي، عبدالعزيز الشركاء في شركة املراكز الراقية، وهم: محمد صالح الحمادي، ندى محمد الراجحي، فهد محمد الحمادي، عبدالعزيز محمد الحمادي، خالد محمالشركاء البا عون هم *

 لعزيز الحمادي، ابراهيم عبدهللا بن كليب.صالح الحمادي، فهده أحمد الدهش، عبدهللا عبدالعزيز الحمادي، صالح عبدالعزيز الحمادي، أحمد عبدا

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل نسب املل ية قبل عملية االستحواذ:
 

( جدول: هيكل مل ية شركة الباحة قبل عملية االستحواذ15-3)  

 نسبة املل ية عدد األسهم االسم ر.م.

 ٪0.067 10.000 محمد صالح محمد الحمادي 1

 ٪0.008 1.143 الحماديعبد العزيز صالح  2

 ٪0.007 1.000 إبراهيم عبد هللا بن كليب 3

 ٪99.92 14.987.857 املساهمون اآلخرون 4

 ٪100 15.000.000 املجموع

 املصدر: سجل املساهمين لشركة الباحة

 

 هيكل مل ية شركة الباحة بعد عملية االستحواذ 

 االستحواذ: ركة الباحة بعد عمليةيبين الشكل التالي هيكل مل ية ش

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مين لشركة الباحة وعقد االستحواذاملصدر: سجل املساه

 الشركاء البائعون * المساهمون اآلخرون

 شركة الباحة

 لالستثمار والتنمية

110.08٪ 
  1199.92٪ 

  

 الشركاء البائعون المساهمون اآلخرون

 شركة الباحة

 لالستثمار والتنمية

50.81٪ 
 

49.19٪ 
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 ستحواذ:فيما يلي جدول يوضح كافة تفاصيل مل ية شركة الباحة بعد عملية اال 

 

هيكل مل ية شركة الباحة بعد عملية االستحواذ ( جدول:15-4)  

 نسبة املل ية مجموع األسهم عدد األسهم الجديدة عدد األسهم قبل الصفقة االسم ر.م.

 ٪3.720 1.097.500 1.087.500 10.000 محمد صالح محمد الحمادي 1

 ٪3.932 1.160.000 1.160.000 0 ندى محمد الراجحي 2

 ٪3.932 1.160.000 1.160.000 0 فهد محمد الحمادي 3

 ٪3.932 1.160.000 1.160.000 0 عبدالعزيز محمد الحمادي 4

 ٪3.932 1.160.000 1.160.000 0 خالد محمد الحمادي 5

 ٪3.932 1.160.000 1.160.000 0 صالح محمد الحمادي 6

 ٪4.674 1.378.643 1.377.500 1.143 عبد العزيز صالح الحمادي 7

 ٪4.669 1.377.500 1.377.500 0 الدهشفهده أحمد  8

 ٪4.669 1.377.500 1.377.500 0 عبدهللا عبدالعزيز الحمادي 9

 ٪4.669 1.377.500 1.377.500 0 صالح عبدالعزيز الحمادي 10

 ٪4.669 1.377.500 1.377.500 0 أحمد عبدالعزيز الحمادي 11

 ٪2.460 726.000 725.000 1.000 إبراهيم عبد هللا بن كليب 12

 ٪50.81 14.987.857 - 14.987.857 املساهمون اآلخرون 

 ٪100 29.500.000 14.500.000 15.000.000 املجموع

 املصدر: سجل املساهمين لشركة الباحة وعقد االستحواذ

 

 تكاليف عملية االستحواذ  
ول القانوني ومستشار العناية املهنية املالية واملحاسبين القانونين واملستشارين اآلخرين، وكذلك كافة التكاليف واملصاريف الخاصة بالحصتقدر تكاليف عملية االستحواذ والتي تشمل أتعاب املستشار املالي واملستشار 

التكاليف مناصفة بينهما على أن تقوم شركة املراكز الراقية بسداد الدفعاا (. وقد اتفق الطرفان على دفع 3.000.000على املوافقاا الن امية املتعلقة باالستحواذ وإكمال كافة امجراءاا بحوالي ثالثة ماليين ريال )

صف ة الباحة قبل االستحواذ، على أن تقوم شركة الباحة بتحمل الناملقدمة واملستحقاا املتعلقة باملستشارين خالل فترة توقيع مذكرة التفاهم وحتى إتمام الصفقة وذلك باعتبار عدم توفر السيولة لدى شرك

 آلخر من تكاليف الصفقة بعد إتمامها وتوفر السيولة في حساباا الشركة.ا

 

 أداء سهم الباحة  

 فيما يلي سعر سهم شركة الباحة الذي تم التداول به خار  املنصة واملبين أدناه:

 ( جدول: سعر سهم شركة الباحة الذي تم التداول به خار  املنصة15-5)

 سعر البيع )بالريال السعودي( عدد األسهم املباعة تاريخ الصفقة

 ريال 9 سهم 850 م25/11/2014

 ريال 14 سهم 666 م22/12/2014

 ريال 7 سهم 8.352 م24/05/2015

 ريال 3 سهم 1.516 م07/06/2015

 ريال 8 سهم 600 م30/07/2015

 ريال 10 سهم 11.000 م12/10/2015

 ريال 5 سهم 3.000 م14/10/2015

 ريال 7 سهم 1.000 م02/11/2015

 ريال 5 سهم 5.294 م27/12/2015

 ريال 5 سهم10.000 م25/04/2016

 ريال 5 سهم16,000 م03/05/2016

 ريال 2 سهم 4.823 م16/06/2016

 ريال 2 سهم 1.664 م22/06/2016

 ريال 4 سهم 1.908 م29/11/2016

 املصدر: شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 

 نتيجة لزيادة رأس املالالتغير في سعر السهم  
شاط ر السهم يعتمد على عوامل عديدة منها على سبيل املثال ال الحصر: نباعتبار تعليق سهم الشركة عن التداول، فإنه ال يم ن حساب التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال. وبشكل عام فإن التغير في سع

 بامضافة إلى معدالا التضخم، وأداء االقتصاد بشكل عام، وأداء الشركاا املنافسة، إلى جانب معادالا العرض والطلب على السهم. الشركة، وربحي ها، والصفقاا التي تقوم بها، 
 

 أما بالنسبة إلى طريقة احتساب سعر السهم بعد زيادة رأس املال فهي كالتالي:
 

: يتم احتساب القيمة السوقية للشركة عند امغالق في يوم الجم
ً
 في سعر امغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية. أوال

ً
 عية العامة غير العادية وهي عبارة عن عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية مضروبا

: سعر السهم املتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية هو ناتج قسمة القيمة السوقية للشركة عند امغالق في يوم الجمعي
ً
 إليه قيمة األسهم الجديدة، على عدد األسهم في نهاية يوم الجمعثانيا

ً
ية ة مضافا

 إليه عدد األسهم الجديدة. 
ً
 مضافا

 

( ريال سعودي فإنه من املتوقع أن يصل سعر السهم إلى 15فتراض عدم تعليق سهم شركة الباحة، وبافتراض أن سعر السهم عند امغالق في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية هو )فعلى سبيل املثال، في حال ا

    .٪16.38ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه، والتغيير يمثل ان فاض في سعر السهم بنسبة  12.54
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 امعفاءاا  

را ، والتي تنص على أنه "عند تقديم طلب التسجيل وقبول امدرا ، يجب قامت شركة الباحة بتقديم طلب إعفاء إلى هي ة السوق املالية فيما يتعلق بالفقرة )ب( من املادة الحادية عشرة من قواعد التسجيل وامد

.". وذلك باعتبار أن أن ي ون املصدر مارس بنفسه مباشرة أو من خالل واحدة أو أكثر من شركات
ً
 جوهريا

ً
 خالل ثالث سنواا مالية على األقل تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملها تغيرا

ً
 رئيسا

ً
ركة شه التابعة نشاطا

، حيث أنه تم إعادة انت ا
ً
 جوهريا

ً
 خالل ثالث سنواا مالية تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملها تغيرا

ً
 رئيسا

ً
م، كما قدم املدير العام املكلف 2016مجلم امدارة في شهر فبراير من العام  بالباحة لم تمارس نشاطا

نواا م. بامضافة إلى ذلك، فإن الشركة لم تمارس أي نشاط رئيس ي خالل الثالث س2016األستاذ/ إبراهيم بن كليب استقالته وتم تعيين األستاذ/ زياد العمرو كرئيم تنفيذي للشركة وذلك في شهر أغسطم من العام 

 السابقة. 

 أو باملشاركة كما قامت الشركة بتقديم طلب إعفاء إلى هي ة السوق املالية فيما يتعلق بالفقرة )و( من املادة الحادية عشرة من قواعد التسجيل وامدر 
ً
ا ، والتي تنص على أنه "يجب أن ي ون لدى املصدر، منفردا

 ألنه ال يوجد لدى الشركة رأس مال عامل ي في مدة )( شه12مع شركاته التابعة، رأس مال عامل ي في مدة )
ً
 تلي مباشرة نشرة امصدار"، ن را

ً
 تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة امصدار، حيث أنه ال يوجد 12را

ً
( شهرا

 عملياا تشغيلية جوهرية وال دخل كافي لتغطية رأس املال العامل، إال بعد االن هاء من عملية االستحواذ موضع الطلب.
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 االستشارية واألعمالالتقييم  

 األعمال االستشارية 

 لقد قامت شركة الباحة بتعيين املستشارين التاليين لغرض تنفيذ األعمال الخاصة بعملية االستحواذ:
 
 

  االستحواذ وعمل تقييم مالي مستقل لكل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية.مجموعة الدخيل املالية، للعمل كمستشار مالي لشركة الباحة وترتيب عملية 

 ،للعمل كمستشار قانوني لشركة الباحة فيما ي ص عملية االستحواذ وكذلك عمل الفحص القانوني  شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه محامون ومستشارون بالتحالف مع شيرمن وسترلنغ ل.ل.ب

 لشركة املراكز الراقية.النافي للجهالة 

 ملراكز الراقية ومراجعة التوقعاا املالية وإعداد تقرير رأسشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، لعمل دراسة الجدوى االقتصادية ملشروع الجامعة بالزا وإجراء الفحص املالي النافي للجهالة لشركة ا 

 ملية االستحواذ.املال العامل لشركة الباحة وحساب القيمة التكاملية لع

  شركة د. عبدالقادر بانقا وشركاه-( املحاسبون املتحدونRSM.كمراجع قانوني لفحص القوائم املالية املوحدة للشركتين بعد االستحواذ ) 

 .شركة كوليرزانترناشيونال، لعمل دراسة السوق 

  راكز الراقية.السعودية، لعمل تقييم عقاري مستقل لألرض التي تمتل ها شركة امل 21شركة سنشري 

 .شركة كولدويل بان ر، لعمل تقييم عقاري مستقل لألرض التي تمتل ها شركة املراكز الراقية 

 .املجموعة الوطنية العقارية، لعمل تقييم عقاري مستقل لألرض التي تمتل ها شركة املراكز الراقية 

 جمع التجاري )الجامعة بالزا( التابع لشركة املراكز الراقيةم تب املصمم العربي للهندسة املعمارية، لإلشراف الهندس ي على مشروع امل. 

 

 مجموعة الدخيل املالية )املستشار املالي لشركة الباحة( 

ية املالية ويحمل بعضهم شهاداا املاجستير في املالهي ة السوق  يت ون فريق العمل لدى مجموعة الدخيل املالية الذي اشترك في أعمال االستشاراا املالية الخاصة بعملية االستحواذ من أعضاء مسجلين لدى

 في املالية، ولدى كل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلك مجموعة الدخيل املالية أو 
ً
 أو والبعض اآلخر شهاداا مهنية مت صصة أيضا

ً
 أو حصصا

ً
مساهم ها أو فريق العمل لديها أو أي قريب له الء أسهما

اريخ من نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك املوافقة بتعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطت مجموعة الدخيل املالية موافق ها ال تابية على نشر إفادتها واسمها وشعارها ضمصلحة مهما كان نو 

 النشرة.

 

 ل.ل.ب )املستشار القانوني لشركة الباحة( شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه محامون ومستشارون بالتعاون مع شيرمن وسترلنغ 

والذي قدم خدماا االستشاراا القانونية الخاصة بعملية االستحواذ من أعضاء يحملون  يت ون فريق العمل لدى شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه محامون ومستشارون بالتعاون مع شيرمن وسترلنغ ل.ل.ب

 أو مصلحكل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلك شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه أو مالكها أو فريق العمل لديها أو أي قريب له الء أسشهاداا عليا في القانون واألن مة، ولدى 
ً
 أو حصصا

ً
ة مهما كان هما

 ابية على نشر إفادتها واسمها وشعارها ضمن نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك املوافقة بتاريخ النشرة.نوعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطت شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه موافق ها ال ت

 

 شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه )مستشار العناية املهنية املالية( 

ذلك الذي قدم خدماا الفحص املالي الخاصة بعملية االستحواذ من أعضاء يحملون شهاداا علمية يت ون فريق العمل لدى شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه الذي قام بإعداد دراسة الجدوى االقتصادية، وك

  ومهنية في مجال املحاسبة واملراجعة، ولدى كل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلك شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه أو مالكها
ً
 أو مصأو فريق العمل لديها أو أي قريب له الء أسهما

ً
لحة مهما كان أو حصصا

 شرة. ها وشعارها ضمن نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك املوافقة بتاريخ الننوعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه موافق ها ال تابية على نشر إفادتها واسم

 

 ( )املراجع القانوني للقوائم املالية االفتراضية املوحدة(RSMاملحاسبون املتحدون )-شركة د. عبد القادر بانقا وشركاه  

لدى كل و  ملون شهاداا علمية ومهنية في مجال املحاسبة واملراجعة،يت ون فريق العمل لدى شركة املحاسبون املتحدون الذي اشترك في فحص القوائم املالية االفتراضية الخاصة بعملية االستحواذ من أعضاء يح

 أو حص
ً
 أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلك شركة املحاسبون املتحدون أو مالكها أو فريق العمل لديها أو أي قريب له الء أسهما

ً
صا

 نشر إفادتها واسمها وشعارها ضمن نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك املوافقة.  أعطت شركة املحاسبون املتحدون موافق ها ال تابية على

 

 شركة كوليرز إنترناشيونال )مستشار دراسة السوق( 

ك ولدى كل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلساا السوق، يت ون فريق العمل لدى شركة كوليرز إنترناشيونال الذي اشترك في إعداد دراسة السوق من أعضاء يحملون شهاداا علمية ومهنية في مجال درا

 أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة البا
ً
 أو حصصا

ً
حة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطت شركة كوليرز إنترناشيونال موافق ها شركة كوليرز إنترناشيونال أو مالكها أو فريق العمل لديها أو أي قريب له الء أسهما

 .ى نشر إفادتها واسمها وشعارها ضمن نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك املوافقة بتاريخ النشرةال تابية عل

 

 السعودية )مقيم عقاري( 21شركة سنشري  

شهاداا جامعية ويحملون عضوية تقييم من الهي ة السعودية الذي اشترك في إجراء التقييم العقاري الخاص بأرض شركة املراكز الراقية من أعضاء حاصلين على  21يت ون فريق العمل لدى شركة سنشري 

 أو  21السعودية للمقيمين املعتمدين باململ ة العربية السعودية ولدى كل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلك شركة سنشري 
ً
 أو حصصا

ً
السعودية أو مالكها أو فريق العمل لديها أو أي قريب له الء أسهما

سحب تلك املوافقة السعودية موافق ها ال تابية على نشر إفادتها واسمها وشعارها ضمن نشرة امصدار هذه ولم ت 21ا في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطت شركة سنشري مصلحة مهما كان نوعه

 بتاريخ النشرة.

 

 شركة كولدويل بان ر )مقيم عقاري( 

 ة السعودية لهيذي اشترك في إجراء التقييم العقاري الخاص بأرض شركة املراكز الراقية من أعضاء حاصلين على شهاداا جامعية، ويحملون عضوية تقييم من ايت ون فريق العمل لدى شركة كولدويل بان ر ال

 أو مصلحة مهما كا للمقيمين املعتمدين باململ ة العربية السعودية، ولدى كل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلك شركة كولدويل بان ر أو 
ً
 أو حصصا

ً
ن مالكها أو فريق العمل لديها أو أي قريب له الء أسهما

 .ن نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك املوافقةنوعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطت شركة كولدويل بان ر موافق ها ال تابية على نشر إفادتها واسمها وشعارها ضم
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 عة الوطنية العقارية )مقيم عقاري(املجمو  

اصلين على شهاداا جامعية، ويحملون عضوية تقييم من الهي ة يت ون فريق العمل لدى املجموعة الوطنية العقارية الذي اشترك في إجراء التقييم العقاري الخاص بأرض شركة املراكز الراقية من أعضاء ح

 أي قريب لهة السعودية، ولدى كل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال تمتلك شركة املجموعة الوطنية العقارية أو مالكها أو فريق العمل لديها أو السعودية للمقيمين املعتمدين باململ ة العربي
ً
 أو حصصا

ً
 الء أسهما

رية موافق ها ال تابية على نشر إفادتها واسمها وشعارها ضمن نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطت شركة املجموعة الوطنية العقا

 .املوافقة بتاريخ النشرة
 

 م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية )املستشار الهندس ي( 

مل بغرض تنفيذ وإكمال بناء املجمع التجاري )الجامعة بالزا( املقام على أرض شركة املراكز الراقية من أعضاء يت ون فريق العمل لدى م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية والذي قام بامشراف على سير الع

 أو ه أو فريق العمل لديه أو أي قر حاصلين على شهاداا علمية مناسبة، ولدى كل منهم خبرة عملية في نفم املجال. وال يمتلك م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية أو مالك
ً
 أو حصصا

ً
مصلحة مهما  يب له الء أسهما

اريخ ته واسمه وشعاره ضمن نشرة امصدار هذه ولم تسحب تلك املوافقة بتكان نوعها في شركة الباحة أو شركة املراكز الراقية. كما أعطى م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية موافقته ال تابية على نشر إفاد

 .النشرة
 

 لعقاريين ألرض شركة املراكز الراقية تقييم املقيمين ا 

ملهنية املتعارف نة الرياض، وذلك وفق املعايير االسعودية، وكولدويل بان ر، وشركة املجموعة الوطنية العقارية بعمل تقييم لألرض التي تمتل ها شركة املراكز الراقية والتي تقع في مدي 21قامت كل من شركة سنشري 

 التثمين النهائية كما هو موضح في الجدول التالي:عل ها، وقد كانت نتيجة 
 

( جدول: نتائج تقييم املقيمين العقاريين لألرض اململوكة لشركة املراكز الراقية17-1)  

 تاريخ تقرير التقييم اسم شركة التقييم
 سعر املتر املربع

 )بالريال السعودي(

 قيمة األرض

 )بالريال السعودي(
 منهجية التثمين

 حساب قيمة التكلفة  97.284.518 6.766 م19/09/2016 بان ركولدويل 

 الطريقة املتبقية 

  
ً
 تحليل وتجزئة األرض ماليا

 املقارنة السوقية 

 بم شر طريقة املقارنة  93.465.385 6.500 م06/09/2016 السعودية 21سنشري 

 لألسم  94.903.314 6.600 م28/09/2016 املجموعة الوطنية العقارية
ً
 التالية:وفقا

 أهمية املوقع 

 األسعار السائدة في السوق في الوقت الحاضر 

  بالزيادة أو النقصان ٪10القيمة التقديرية ت ضع النحراف معياري في حدود 

  95.217.739 *6.622 املتوسط

 املصدر: تقارير التثمين العقاري 
 

 *تم تقريب السعر للمتر املربع ألقرب عدد صحيح 
 

 املنهجية املتبعة للتوصل إلى قيمة األرض من قبل كل مقيم من املقيمين العقاريين الثالثة املذكورين أعاله:وفيما يلي تفاصيل 
 

 :كولدويل بان ر 
 تم تقييم األرض بأربعة طرق هي:

القيمة  تقدير قيمة تكلفة األرض واملبنى ثم خصم نسبة امهالك للمبنى منطريقة حساب التكلفة: تعتمد هذه الطريقة على حساب تكلفة األرض والبناء للوصول إلى قيمة العقار التقديرية. حيث يتم  .1

 الكلية بامضافة إلى الن ر ألعمال الصيانة وامصالحاا التي تم إدخالها للمبنى خالل فتراا التشغيل.

 
ً
 وطبقا

ً
 خالية

ً
ى لألسعار الجارية في السوق وقت التقييم، ومن ثم يتم احتساب تكلفة إنشاء مبنى بديل مطابق للمبنوهذه الطريقة تقوم على تقييم قيمة قطعة األرض الكائن ف ها العقار باعتبارها أرضا

 للتكاليف الحالية ونشير هنا إلى أن طرق تقدير تكلفة املبنى البديل متعددة وأنسبها هي طريقة تحد
ً
الا، ثم يتم ضرب هذه يد تكلفة بناء املتر املربع في سوق املقاو الخاضع للتثمين/التقييم وذلك وفقا

عدها م معامل امهالك من التكلفة املقدرة للمبنى البديل، وبالتكلفة في املساحة امجمالية للبناء. بعدها يتم تقدير معدل امهالك إذا كان عمر املبنى محل التقييم سنة أو أكثر. وبعد ذلك يتم خص

 لطبيعة العقاراا، يرى بعض املن رين العقاريين بأنه البد من إضافة هامش ربحي إلى  تضاف تكلفة البناء إلى القيمة املقدرة لألرض وي ون مجموع
ً
ذلك هو تكلفة العقار محل التثمين/التقييم. ون را

 يقدر املثمن/املقّيم هذا الهامش 
ْ
 ل روف السوق.الربحاملجموع الذي سبق ذكره وذلك للوصول إلى قيمة سوقية واقعية للعقار الخاضع للتثمين/التقييم على أن

ً
 ي وفقا

 ريال للمتر املربع الواحد.  6.784ريال سعودي أي بسعر  97.545.509وبناًء على هذه الطريقة فقد تم تقدير قيمة األرض بمبلغ 

ة املتبقية التوصل إلى سعر املتر املربع لألرض. وتعتمد طريقة القيم طريقة القيمة املتبقية: تجزأ لجزئين، األول منها هو قيمة التطوير والثاني هو حساب تكلفة التطوير. ومن خالل هذين الجزئين يتم .2

 من الجهاا املختصة الح ومية ذاا العالقة
ً
. ويشترط أن ت ون جميع  على افتراض أفضل مشروع يقام على املوقع أو األرض املراد تقييمها بحيث ي ون املشروع مجازا

ً
 عقاريا

ً
وأن ي ون مشروعا

 لهذه الطريقة فإن قيمة األر األرقام املست دمة ف
ً
ريال سعودي أي  96.813.195ض تبلغ ي هذه الطريقة مستوفاة من السوق العقاري أو الجهاا االقتصادية والتجارية ذاا العالقة املباشرة. ووفقا

 ريال للمتر املربع الواحد. 6.733بسعر 

: تعتمد طريقة التحليل املالي للموقع ح .3
ً
سب البياناا املوجودة على الواقع الفعلي واملعرفة للسوق املحلي حيث يتم تحديد جميع أسعار البيع باملواقع املجاورة وتحديد نسبها تحليل وتجزئة األرض ماليا

صول للسعر بل التطوير وما بعده ومن ثم الو لية ما قحسب تصنيف الجهاا املختصة كاألمانة والبلدياا وحساب قيمة التطوير املستقبلية للموقع وكذلك نسبة الخدماا والهدر وتحديد القيمة الفع

 ريال سعودي. 6.771ريال سعودي مما يعني أن سعر املتر املربع الواحد يبلغ  97.359.776املحدد للموقع املراد تقييمه. وبناًء على هذه الطريقة بلغت القيمة االجمالية لألرض 

قة أو الحي نه بشرط أن ت ون هذه العقاراا املشابهة في نفم املنطاملقارنة السوقية: تعتمد طريقة املقارنة السوقية على اختيار عقاراا مباعة بحيث يتم املقارنة بين هذه العقاراا والعقار املراد تثمي .4

 ويشار -ون املقارنة في العناصر املختلفة بين العقارين. ويجب أن ت ون العقاراا املشابهة قد تم بيعها قبل فترة زمنية قريبة وأن ت ون متقاربة في مواصفاتها واست داماتها للعقار املراد تثمينه وأن ت 

قار مشابه . وفي حال كان من الصعب وجود ع-اسبة سنواا فترة من هنا إلى إنه ال يوجد تحديد دقيق للفترة الزمنية التي تم خاللها بيع العقاراا املقارنة إال أنه وبصفة عامة تعتبر مدة سنة إلى ثالثة

املبنية  وهذه الطريقة يم ن است دامها لتقييم العقارااللعقار املراد تقييمه فإنه يجب الن ر إلى نقاط الضعف والقوة وغيرها من خصائص ل ال العقارين حتى ت ون عملية التقييم منصفة وعادلة، 

  وكذلك لألراض ي الفضاء.

 لهذه الطريقة بمبلغ تم تقدير قي
ً
 ريال سعودي للمتر املربع الواحد. 6.750ريال سعودي أي بسعر  97.060.208مة األرض وفقا

(، وقيمة العقار بالطريقة املتبقية ٪35العقار بطريقة حساب التكلفة ) وبعد حساب قيمة األرض بحسب كل واحدة من الطرق األربع املذكورة أعاله، تم اختيار أوزان نسبية م تلفة لكل طريقة وكانت كالتالي: قيمة

 لتقييم كولد ويل بان ر ٪10(، وقيمة العقار باملقارنة السوقية )٪35(، وقيمة العقار بالتحليل وتجزئة األرض )20٪)
ً
ريال  6.766ريال سعودي أي بقيمة  97.284.518(. وكنتيجة نهائية، فقد كانت قيمة األرض وفقا

 للمتر املربع الواحد.
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 إل ها رأس املال البالغ  147.124.244وبناًء على هذا التقييم فإن قيمة شركة املراكز الراقية ت ون: 
ً
 منها الخسائر امل 50.000.000ريال وهي عبارة عن قيمة األرض املذكورة مضافا

ً
 31تراكمة كما في ريال وم صوما

 ريال. 160.274وهي م 2016ديسمبر 

  21سنشري: 
اض ي ء عن أسعار البيع في اآلونة األخيرة لقطع األر األسعار للعقاراا باملنطقة املحيطة باألرض وتم االستفادة من األسعار الحالية التي تعرض لهذه العقاراا، وتم عمل مسح ميداني واستقصاتم دراسة مستوى 

ذا هذه األسعار كم شراا للقيمة. للوصول إلى قيمة األرض، تم األخذ بمتوسط هذه األسعار. وبلغت القيمة السوقية والعقاراا باملنطقة واست الص أسعار األراض ي الفضاء من قيم العقاراا املباعة، ومن ثم أخ

 لتقييم سنشري 
ً
 8.000إلى  7.000رع الجامعة يتراوح ما بين ريال للمتر املربع الواحد، حيث كان سعر املتر املربع لألراض ي التجارية على شا 6.500ريال سعودي أي بسعر  93.465.385حوالي  21العادلة لألرض وفقا

 ريال للمتر املربع الواحد.

 إل ها رأس املال البالغ  143.305.111وبناًء على هذا التقييم فإن قيمة شركة املراكز الراقية ت ون: 
ً
 منها الخسائر املتراكمة كم 50.000.000ريال وهي عبارة عن قيمة األرض املذكورة مضافا

ً
 31ا في ريال وم صوما

 ريال. 160.274م وهي 2016ديسمبر 

 

 :املجموعة الوطنية العقارية 
ت ون متقاربة  اراا املشابهة في نفم املنطقة أو الحي وأنطريقة املقارنة السوقية على اختيار عقاراا مباعة بحيث يتم املقارنة بين هذه العقاراا والعقار املراد تثمينه بشرط أن ت ون هذه العق أعاله، تعتمدكما ذكر 

إلى إنه ال يوجد تحديد دقيق  هنا ويشار -املختلفة بين العقارين. ويجب أن ت ون العقاراا املشابهة قد تم بيعها قبل فترة زمنية قريبة في مواصفاتها واست داماتها للعقار املراد تثمينه وأن ت ون املقارنة في العناصر 

ى نقاط الصعب وجود عقار مشابه للعقار املراد تقييمه فإنه يجب الن ر إل. وفي حال كان من -للفترة الزمنية التي تم خاللها بيع العقاراا املقارنة إال أنه وبصفة عامة تعتبر مدة سنة إلى ثالثة سنواا فترة مناسبة 

 للمجموعة الوطنية العقالضعف والقوة وغيرها من خصائص ل ال العقارين حتى ت ون عملية التقييم منصفة وعادلة، وهذه الطريقة يم ن است دامها لتقييم العقاراا ا
ً
ارية ملبنية وكذلك لألراض ي الفضاء. ووفقا

 ريال للمتر املربع الواحد. 6.600ريال سعودي أي بسعر  94.903.314ن قيمة األرض هي فإ

 إل ها رأس املال البالغ  144.743.040وبناًء على هذا التقييم فإن قيمة شركة املراكز الراقية ت ون: 
ً
  50.000.000ريال وهي عبارة عن قيمة األرض املذكورة مضافا

ً
 31ملتراكمة كما في ا منها الخسائر ريال وم صوما

 ريال. 160.274م وهي 2016ديسمبر 

 

 وفيما يلي صورة جوية لألرض التي تمتل ها شركة املراكز الراقية والتي تقع على شارع الجامعة في حي امللز بمدينة الرياض:
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 تقييم املستشار املالي  
أعدتها إدارة شركة  املراكز الراقية والتينتائج دراسة السوق وأعمال الفحص النافي للجهالة وتقارير مقيمي األصول العقارية. كما اطلعت على التوقعاا املالية املستقبلية لشركة اطلعت مجموعة الدخيل املالية على 

 بأن إدارة شركة املراكز الراقية تبقى هي املس ولة عن تلك التوقعاا. وبعد  املراكز الراقية وراجع ها شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه ومجموعة الدخيل املالية وذلك للتأكد
ً
من معقولي ها وتعديلها بما يلزم، علما

املراكز الراقية بناًء على طريقة قيمة صافي األصول، م وفق املعايير املهنية املتعارف عل ها. حيث تم تقييم شركة 2016ديسمبر  31ذلك قامت مجموعة الدخيل املالية بعمل تقييم مالي لشركة املراكز الراقية كما في 

 لعدم بدء العملياا التشغيلية للشركة وعدم تحقيق دخل في الوقت الراهن.
ً
 ن را

 115.981.653ريال سعودي وأصول غير متداولة تبلغ  31.330.684تبلغ وبحسب طريقة التقييم هذه، فقد اتضح من خالل دراسة القوائم املالية لشركة املراكز الراقية وتحليلها بأن الشركة لديها أصول متداولة  

 ريال سعودي. 2.254.873ريال سعودي، وعل ها مطلوباا متداولة تبلغ 

 

 على جميع ما ذكر أعاله، فإن قيمة أصول الشركة هي 
ً
العادلة للشركة بحسب طريقة قيمة صافي األصول تبلغ ريال. وبذلك، فإن القيمة 2.254.873ريال ومجموع املطلوباا التي عل ها هو  147.312.337واستنادا

 الستحواذ:( ريال سعودي فقط ال غير. ويبين الجدول التالي تفاصيل التقييم املالي لشركة املراكز الراقية والقيمة املتفق عل ها بين طرفي صفقة ا145.057.464)

 

يال سعودي(( جدول: القيمة السوقية العادلة لشركة املراكز الراقية )ر 17-2)  

 30.570.191 نقد لدى البنك

 760.493 أرصدة مدينة أخرى 

 31.330.684 مجموع املوجوداا املتداولة

 16.602 ممتلكاا ومعداا 

 95.217.738 أراض ي 

 20.747.313 انشاءاا

 115.981.653 مجموع املوجوداا الغير متداولة 

 147.312.337 مجموع املوجوداا

 2.254.873 مجموع املطلوباا

 145.057.464 قيمة شركة املراكز الراقية ككل 

 145.000.000 قيمة شركة املراكز الراقية املتفق عل ها بين الطرفين

 29 قيمة الحصة الواحدة )ريال سعودي للحصة(

 الدخيل املاليةم وتحليالا مجموعة 2016ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املفحوصة لشركة املراكز الراقية كما في 
 

ي تحقيق حقق بشكل مستقل )وال تتحمل أي مس ولية أو التزام فيما يتعلق بالقيام بأوتجدر امشارة إلى أن مجموعة الدخيل املالية، رغم تحريها للمعايير املهنية املتعارف عل ها في عملية التقييم، إال أنها لم تقم بالت

 دق ها أو اكتمالها. وبالتالي، فإنها ت لي مس ولي ها من أي التزام قد ينشأ عن عدم دقة أو اكتمال تلك املعلوماا.مستقل( من تلك املعلوماا أو تحديد مدى 

 م. 2017بع األول من عام توقع أن يحدث ذلك في الر مع العلم بأنه تم است دام طريقة قيمة صافي األصول باعتبار أن شركة املراكز الراقية لم تبدأ عملياتها التشغيلية بعد، حيث أنه من امل

 لبناء املجمع التجاري )الجامعة بالزا(.  25.286.640يذكر بأن شركة املراكز الراقية تست دم جزء كبير من رصيدها النقدي لدى البنك 

 

 قيمة شركة املراكز الراقية بناًء على تحليل املستشار املالي لتقيم كل مثمن عقاري: 

في ضوء كل تقييم ونسبة  د األسهم التي يجب إصدارهااملراكز الراقية بناًء على تحليل املستشار املالي لتقييم كل مثمن عقاري بامضافة إلى قيم ها بناًء على تقييم املستشار املالي، وعديبين الجدول التالي قيمة شركة 

 الزيادة في رٍأس املال املترتبة على ذلك:

 

بناًء على تحليل املستشار املالي لتقييم كل مثمن عقاري ( جدول: قيمة شركة املراكز الراقية 17-3)  

 مجموعة الدخيل املالية املجموعة الوطنية العقارية 21سنشري  كولدويل بان ر 

 ****95.217.738 ***94.903.314 **93.465.385 *97.284.518 قيمة األرض 

 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 رأس املال

 160.274 160.274 160.274 160.274 م2016ديسمبر  31املتراكمة كما في الخسائر 

القيمة الكلية لشركة املراكز الراقية )والتي تمثل حقوق املل ية 

 عل ها( املراد االستحواذ 
147.124.244 143.305.111 144.743.040 145.057.464 

 14.505.746 14.474.304 14.330.511 14.712.424 عدد األسهم الواجب إصدارها 

 %96.70 %96.50 %95.54 %98.08 نسبة الزيادة في رأس مال الشركة قبل االستحواذ

 %49.16 %49.11 %48.86 %49.52 نسبة الزيادة في رأس مال الشركة بعد االستحواذ

 1 1 1 1 م رر القيمة الدفترية )مرة(

 املصدر: تقارير التقييم العقارية وتحليل مجموعة الدخيل املالية. 

 

 * قيمة األرض بناًء على تقييم كولد ويل بان ر.

 .21** قيمة األرض بناًء على تقييم سنشري 

 *** قيمة األرض بناًء على تقييم املجموعة الوطنية العقارية.

 عقاري وبناء على القوائم املالية املراجعة لشركة املراكز الراقية**** متوسط قيمة األرض بناء على تقييم كل مثمن 

 

 

 

 

 

 

 



     

100 

 

 االتفاق النها ي 

 القيمة املتفق عل ها لشركة املراكز الراقية  

قارير عة الدخيل املالية والتقارير األخرى ذاا العالقة، وهي بالتحديد تو بعد اطالع األعضاء املستقلين عن صفقة االستحواذ في مجلم إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية على نتائج التقييم الذي قامت به مجم

يد قيمة حدتحواذ. وبعد عملية التفاوض تم االتفاق بين الطرفين على أن يتم تتقييم األرض الثالثة، بدأ ه الء األعضاء املستقلين بالتفاوض مع مالك شركة املراكز الراقية للوصول إلى القيمة النهائية لعملية االس

مة شركة ، حيث أنه تم احتساب قيريال للحصة. وملزيد من التوضيح، فإن عملية االستحواذ تأخذ في االعتبار القيمة الكلية للمراكز الراقية كمنشأة وليم كقيمة أرض فقط 29سعر حصة شركة املراكز الراقية بمبلغ 

 للتالي:
ً
 املراكز الراقية وفقا

 
 ريال سعودي. 95.217.738قيمة األرض:  -1

 ريال سعودي. 50.000.000رأس املال:  -2

 ( ريال سعودي160.274م: )2016ديسمبر  31الخسائر املتراكمة كما في  -3

 

ريال سعودي، ويبين الجدول التالي 145.000.000تم االتفاق النها ي بين الطرفين بأن ت ون قيمة شركة املراكز الراقية ريال سعودي، ول ن  145.057.464بناًء على ذلك تصبح القيمة الكلية لشركة املراكز الراقية و 

 :تفاصيل القيمة املتفق عل ها لشركة املراكز الراقية

 
( جدول: القيمة املتفق عل ها لشركة املراكز الراقية18-1)  

 الراقية )حصة(إجمالي عدد حصص شركة املراكز  5.000.000

 قيمة الحصة الواحدة )ريال سعودي للحصة( 29

 قيمة الشركة ككل )ريال سعودي( 145.000.000

 املصدر: عقد االستحواذ

 

 وبناء على هذه القيمة املتفق عل ها، يصبح م رر الربحية لشركة املراكز الراقية على النحو التالي:

 

الراقية بناء على قيمة الحصة املتفق عل ها( جدول: م رر الربحية لشركة املراكز 18-2)  

 م*2017 م2016 

 29 29 القيمة املتفق عل ها للحصة الواحدة )ريال سعودي(

 1.13 (0.01) العائد على الحصة الواحدة )ريال سعودي(

 25.62 ال ينطبق* م رر الربحية )مرة(

 .تحليل املستشار املاليعقد االستحواذ و  املصدر:

 

 * بما أن الرقم سالب، فإنه ال يوجد أي مدلول له كم رر ربحية وبالتالي فإنه ال ينطبق.  

م قد ال تبين الصورة 2016م وبالتالي فإن بياناا العام 2017م ألن شركة املراكز الراقية ستبدأ عملياتها التشغيلية في العام 2017م مع الوضع املستقبلي للعام 2016ديسمبر  31تم مقارنة الوضع الحالي كما في * *

 .الحقيقية للعوائد وم رر الربحية

 

  :وفيما يلي بيان م رر القيمة الدفترية بناًء على القيمة املتفق عل ها لشركة املراكز الراقية

 

( جدول: م رر القيمة الدفترية لشركة املراكز الراقية بناء على قيمة الحصة املتفق عل ها18-3 ) 

م*2017 م2016   بيان 

 القيمة املتفق عل ها للحصة الواحدة )ريال سعودي( 29 29

 القيمة الدفترية للحصة الواحدة )ريال سعودي( 28.97 30.27

 م رر القيمة الدفترية )مرة( 1.00 0.96

 .تحليل املستشار املاليعقد االستحواذ و املصدر: 

 م قد ال تبين الصورة2016م وبالتالي فإن بياناا العام 2017م ألن شركة املراكز الراقية ستبدأ عملياتها التشغيلية في العام 2017املستقبلي للعام م مع الوضع 2016ديسمبر  31تم مقارنة الوضع الحالي كما في * 

 الحقيقية للعوائد وم رر الربحية

 

 القيمة املتفق عل ها لشركة الباحة ومعدل تبادل األسهم  

 إلى صافي  بتقييم الشركة لباحة وعدم وجود عملياا تشغيلية لديها فإنه ال يوجد سعر رسمي في السوق لبناء قيمة شركة الباحة عليه، لذلك فقد قام املستشار املالين را لتوقف التداول على أسهم شركة ا
ً
استنادا

 لعدم وجود عملياا تشغيلية وعدم تحقيق دخل في الوقت الراهن. 2016 سبتمبر  30قيمة األصول كما في 
ً
ريال للسهم الواحد وذلك  0.41ريال سعودي، أي ما يعادل  6.194.574وقد تم تقييم الشركة بمبلغ م ن را

، فقد تم االتفاق ة للسهمدة من شركة الباحة بسعر أقل من القيمة االسميألن إجمالي املطلوباا التي على الشركة يفوق إجمالي املوجوداا التي تمتل ها. وبعد عملية التفاوض ون را ألنه ال يم ن إصدار أسهم جدي

 ريال للسهم.  10بين الطرفين على أن يتم تحديد قيمة سعر سهم شركة الباحة بما يعادل القيمة االسمية للسهم وهو مبلغ 

 
( جدول: القيمة املتفق عل ها لشركة الباحة18-4)  

 إجمالي عدد أسهم شركة الباحة )سهم( 15.000.000

 سعودي للسهم(قيمة السهم الواحد )ريال  10

 قيمة الشركة ككل )ريال سعودي( 150.000.000

 املصدر: عقد االستحواذ وتحليل املستشار املالي
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 سهم في شركة الباحة مقابل كل حصة في شركة املراكز الراقية، ويقرب إجمالي عدد األسهم لكل مساهم إلى أقرب عدد صحيح.  2.9وبالتالي ي ون معدل تبادل األسهم بين شركة الباحة وشركة املراكز الراقية بمقدار 

 

 

 لباحة وللحصة الواحدة في شركة املراكز الراقية ومعدل تبادل األسهم:وفيما يلي جدول يلخص القيمة املتفق عل ها للسهم الواحد في شركة ا
 

 املصدر: عقد االستحواذ وتحليل املستشار املالي

 

 األسهم املقترح إصدارها 

 إصدارها:سهم التي سيتم يلخص الجدول التالي كيفية حساب قيمة عملية االستحواذ ككل وعدد األ 
 

 املصدر: عقد االستحواذ وتحليل املستشار املالي

 

 وسيتم إصدار األسهم الجديدة كما يلي:

 ملالك شركة املراكز الراقية لالستحواذ عل ها من قبل شركة الباحة.     است دام جميع األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال شركة الباحة كعوض عينيسيتم  •

 ال يوجد أي تعامل نقدي لهذا امصدار الجديد من األسهم. •

( 10للسهم الواحد وسي ون سعر امصدار للسهم مطابق للقيمة االسمية للسهم أي ) ( رياالا سعودية10اسمية تساوي )ست ون ف ة جميع األسهم املقترح إصدارها من الف ة العادية بقيمة  •

 . عشرة رياالا سعودية للسهم الواحد

 ريال سعودي تمثل القيمة االسمية لألسهم املقترح إصدارها. 145.000.000سوف تتم زيادة رأس املال لشركة الباحة بمقدار  •

ريال سعودي. ويبلغ عدد  145.000.000ريال سعودي بعد الزيادة، أي بزيادة وقدرها  295.000.000ريال سعودي، وسيصبح رأس مال الشركة  150.000.000س مال الشركة الحالي يبلغ رأ •

 
ً
، وسيصبح عدد األسهم املصدرة  15.000.000األسهم املصدرة حاليا

ً
 بالكامل، أي  29.500.000سهما

ً
 مدفوعا

ً
  14.500.000بزيادة وقدرها سهما

ً
من األسهم  ٪96.66تمثل ما نسبته  سهما

 )أي قبل عملية االستحواذ(، بينما تمثل هذه الزيادة ما نسبته 
ً
. وبهذا فإن األسهم الحالية )قبل عملية االستحواذ( من مجموع االسهم املصدرة بعد زيادة رأس املال٪49.15الصادرة حاليا

 
ً
 .إجمالي عدد األسهم املصدرة بعد زيادة رأس املالمن  ٪50.85تمثل تقريبا

 عل ها. للشركة قبل عملية االستحواذ دون تعديلسي ون لحملة األسهم املقترح إصدارها جميع الحقوق وعل هم جميع االلتزاماا التي ت ص املساهمين الحاليين والواردة في الن ام األساس ي  •

م وما بعده. وباملثل، سي ون لحملة األسهم الجديدة املقترح 2017بعد االن هاء من عملية االستحواذ، سي ون لجميع مساهمي شركة الباحة الحق في كامل أرباح شركة املراكز الراقية لعام  •

 م وما بعده.2017إصدارها الحق في نصيب تلك األسهم من أرباح شركة الباحة لعام 

سهم ومصاريف بين ورسوم إصدار األ رتيب عملية االستحواذ وإصدار األسهم الجديدة ما يقارب الثالثة مليون ريال متمثلة في أتعاب املستشارين واملقيمين العقاريين واملحاسبلغت مصاريف ت •

 .إدارية أخرى 

 

 ( جدول: نسبة األسهم الحالية والجديدة في شركة الباحة بعد إتمام عملية االستحواذ18-7)

 بيان عدد األسهم نسبة املل ية بعد زيادة رأس املال*

 األسهم الحالية 15.000.000 50.85٪

 األسهم التي ستصدر للشركاء البا عين في شركة املراكز 14.500.000 49.15٪

 املجموع 29.500.000 100٪

 املصدر: عقد االستحواذ وتحليل املستشار املالي
 

 رة في الجدول اعاله هي نسب مقربةاملذكو *مالح ة: جميع النسب امل وية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جدول: معدل تبادل األسهم بين شركة الباحة وشركة املراكز الراقية  18-5) 

 القيمة املتفق عل ها للحصة الواحدة في شركة املراكز الراقية )ريال سعودي( 29

 شركة الباحة )ريال سعودي(القيمة املتفق عل ها للسهم الواحد في  10

 معدل تبادل األسهم )عدد األسهم املصدرة في الباحة مقابل كل حصة من شركة املراكز( 2.9

 ( جدول: قيمة عملية االستحواذ18-6) 

 أ( إجمالي عدد حصص شركة املراكز الراقية )حصة( 5.000.000

 ب( معدل تبادل األسهم )عدد األسهم املصدرة في شركة الباحة مقابل كل حصة من حصص شركة املراكز الراقية( 2.9

 الباحة )سهم( = )أ*ب( ( عدد األسهم املقترح إصدارها من شركة  14.500.000

 د( سعر إصدار سهم شركة الباحة )ريال سعودي لكل سهم( 10

 هـ( إجمالي قيمة األسهم املقترح إصدارها من شركة الباحة )ريال سعودي( = ) *د( 145.000.000
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 األثر االفتراض ي لعملية االستحواذ على النتائج املالية لشركة الباحة  

فيما  م2016السنة املالية ( بفحص القوائم املالية االفتراضية املوحدة مظهار التأثيراا الجوهرية املم نة على القوائم املالية لشركة الباحة عن RSMاملحاسبون املتحدون )-قامت شركة د. عبدالقادر بانقا وشركاه 

من هذه النشرة(. حيث تم افتراض استحواذ شركة  3-23، وذلك وفقا ملعايير املحاسبة املعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين )فضال أن ر امللحق رقم م2016 يناير  01لو تمت عملية االستحواذ في 

ريال، وي هر الجدول التالي قائمة املركز  295.000.000رأس مال شركة الباحة بعد االستحواذ  ريال، وبالتالي يصبح145.000.000وذلك مقابل زيادة رأس املال بمبلغ  م2016 الباحة على شركة املراكز الراقية في عام

 العام:  املفحوصة لنفمقائمة املركز املالي االفتراضية املوحدة وشركة املراكز الراقية، وكذلك شركة الباحة م لكل من 2016ديسمبر  31كما في املالي 
 

  لي لكل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية وكذلك القائمة االفتراضية املوحدة للشركتين( جدول: قائمة املركز املا18-8)

م2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في    

 االفتراضية املوحدة شركة املراكز الراقية شركة الباحة 

    املوجوداا 

 49.298.521 31.330.684 17.967.837 مجموع املوجوداا املتداولة 

 196.936.008 115.981.653 80.954.355 مجموع املوجوداا غير املتداولة 

 246.234.529 147.312.337 98.922.192 مجموع املوجوداا

    املطلوباا 

 97.136.303 117.075 94.881.430 إجمالي املطلوباا املتداولة 

 83.603 - 83.603 إجمالي املطلوباا غير املتداولة

 97.219.906 117.075 94.965.033 إجمالي املطلوباا 

    حقوق املساهمين 

 295.000.000 50.000.000 150.000.000 رأس املال

 39.323.988 - 39.323.988 منح رأسمالية

 - 95.217.738 - منح من الشركاء

(185.366.829) خسائر متراكمة  (160.274)  (185.309.365)  

املساهمينمجموع حقوق   3.957.159 145.057.464 149.014.623 

 246.234.529 147.312.337 98.922.192 مجموع املطلوباا وحقوق املساهمين

 م2016ديسمبر  31في  املالية املن هية للسنةم، والقوائم االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة 2016ديسمبر  31في  للسنة املالية املن هيةاملصدر: القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة ولشركة املراكز الراقية 
 

 :مم لكل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية وكذلك قائمة الدخل االفتراضية املوحدة لنفم العا2016ديسمبر  31كما في وي هر الجدول التالي قائمة الدخل 
 

( جدول: قائمة الدخل لكل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية وكذلك القائمة االفتراضية املوحدة للشركتين18-9)  

م2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في    

 االفتراضية املوحدة شركة املراكز الراقية شركة الباحة 

 8.881.221 - 8.881.221 اميراداا 

(8.271.420) تكلفة اميراداا   - (8.271.420)  

 609.801 - 609.801 إجمالي الربح 

(580.727) مصاريف عمومية وإدارية  (270.784)  (851.511)  

(4.581) - اس هالكاا  (4.581)  

 332.829 233.182 - إيراداا أخرى 

(42.183) 29.074 صافي ربح/خسارة العام قبل الزكاة   86.538 

(727) الزكاة   - (727)  

(42.183) 28.347 صافي ارباح/خسائر العام  85.811 

 .م2016ديسمبر  31في  للسنة املالية املن هيةم، والقوائم االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة 2016ديسمبر  31في  ةاملن هي ةاملالي ةاملصدر: القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة ولشركة املراكز الراقية للسن
 

م لكل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية، وكذلك القوائم االفتراضية املوحدة 2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في ي هر الجدول التالي مقارنة لبعض امل شراا املالية املعدة بناء على القوائم املالية املراجعة 

 :لنفم العام
 

األثر االفتراض ي لعملية االستحواذ على بعض امل شراا املالية لشركة الباحة( جدول: 18-10)   

م2016ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في    

 االفتراضية املوحدة شركة الباحة 

(٪نسبة نمو االيراداا )  60.84٪  60.84٪*  

 0.036 0.090 معدل دوران املوجوداا )مرة(

اميراداا )٪(نسبة إجمالي الربح إلى   6.87٪  6.87٪  

٪0.32 نسبة صافي الربح إلى اميراداا )٪(   0.97٪  

٪0.72 نسبة العائد على حقوق املل ية )٪(   0.06٪  

(0.008) 0.002 ربحية السهم من العملياا الرئيسية )ريال سعودي(  

 0.003 0.002 ربحية السهم من صافي الربح )ريال سعودي(

٪96.00 نسبة إجمالي املطلوباا إلى إجمالي املوجوداا   39.48٪  

٪2399.83 نسبة إجمالي املطلوباا إلى إجمالي حقوق املساهمين  65.24٪  

م2016ديسمبر  31في م وللقوائم املالية االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة للسنة املالية املن هية 2016ديسمبر  31املصدر: تحليل املستشار املالي للقوائم املالية املراجعة لشركة الباحة للسنة املالية املن هية في   

م حيث أنه من املتوقع أن 2016ة االفتراضية املوحدة مطابقة لنسبة نمو إيراداا شركة الباحة وذلك باعتبار أن شركة املراكز الراقية لم تحقق أية إيراداا في العام * مالح ة: نسبة نمو اميراداا في القوائم املالي

 م.2017تبدأ عملياتها التشغيلية خالل الربع األول من العام 
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، ومن املتوقع أن تشهد م2016 يناير  01، بافتراض أن عملية االستحواذ قد تمت في م2016ست دي إلى تحسن بعض امل شراا املالية لشركة الباحة خالل العام  وكما يتضح من الجدول أعاله، فإن عملية االستحواذ

 في العام 
ً
 كبيرا

ً
م. إال أنه ال يوجد أي تأكيد أو 2017للمراكز الراقية ستبدأ خالل الربع األول من العام م وما يليه من أعوام وذلك بسبب أن العملياا التشغيلية 2017جميع امل شراا املالية لشركة الباحة تحسنا

 ضمان على حدوث ذلك وفيما يلي شرح موجز لسبب التحسن والتراجع في بعض تلك امل شراا:

 

 نسبة نمو اميراداا 

 ألن شركة املراكز الراقية لم تبدأ عملياتها التشغيلية بعد، 2016لباحة بافتراض أن عملية االستحواذ تمت خالل العام من املالحظ أنه لم ي ن هناك أي أثر لشركة املراكز الراقية على إيراداا شركة ا
ً
م، وذلك ن را

 م.2017فبراير  28حيث أنه من املتوقع أن تبدأ العملياا التشغيلية لشركة املراكز الراقية في تاريخ 

 

 نسبة صافي الربح إلى اميراداا 

م بافتراض أن عملية االستحواذ تمت 2016ريال في العام  85.811حققت صافي ربح بلغ  الباحة قدم، وذلك ألن شركة 2016يالحظ من جدول م شراا األداء أعاله تحسن نسبة صافي الربح إلى اميراداا خالل العام 

املتوقع  م واميراداا املتولدة من عملية االستحواذ، ومن2016نتيجة لإليراداا األخرى التي حقق ها شركة املراكز الراقية خالل العام  ريال وذلك 332.829م. حيث ارتفعت اميراداا األخرى بمبلغ 2016خالل العام 

 ميراداا شركة املراكز 2017في العام ترتفع هذه النسبة أن 
ً
 العام. هذاوربحي ها املتوقعة بنهاية الراقية م وذلك نتيجة

 

 جوداامعدل دوران املو   

، وذلك كنتيجة طبيعية ألن زيادة األصول الخاصة بشركة 0.04مرة إلى  0.09م، وذلك من 2016أن عملية االستحواذ تمت خالل العام  م بافتراض2016من املالحظ ان فاض معدل دوران املوجوداا خالل العام 

ملياا التشغيلية عحيث أن شركة املراكز الراقية لم تبدأ عملياتها التشغيلية وبالتالي فهي لم تحقق أي إيراداا خالل العام املذكور. إال أنه بعد بدء ال املراكز الراقية التي تم االستحواذ عل ها لم يقابلها زيادة في اميراداا

 م.2017ل دوران املوجوداا في عام ي دي ذلك إلى تحسن معدلشركة املراكز الراقية، فإنه من املتوقع أن 

 

 عمال الرئيسيةربحية السهم من األ  

 للخسائر التي حقق ها شركة املراكز الراقية خالل هذا العام.2016يالحظ أن ربحية السهم من األعمال الرئيسية ستتأثر بشكل سلبي بافتراض أن عملية االستحواذ تمت خالل العام 
ً
إال أنه من املتوقع أن  م، ن را

 املجمع التجاري )الجامعة بالزا(.م عندما تبدأ الشركة بتشغيل 2017في العام تتحسن ربحية السهم من األعمال الرئيسية بشكل ملحوظ 

 

 ربحية السهم من صافي الربح 

لصافي الربح الذي حققته الشركة م، وذلك نتيجة 2016خالل العام  على الع م من ربحية السهم من األعمال الرئيسية، فإنه من املالحظ ارتفاع ربحية السهم من صافي الربح بافتراض أن عملية االستحواذ تمت

 .وما بعده من أعوام بعد بدء العملياا التشغيلية لشركة املراكز الراقية م2017من املتوقع أن تتحسن ربحية السهم بشكل ملحوظ في العام بعد االستحواذ على شركة املراكز الراقية خالل هذا العام. و 

 

 نسبة إجمالي املطلوباا إلى إجمالي املوجوداا 

حيث ستستفيد  م.2016خالل العام  %39.5إلى  %96.0من  م، حيث ستن فض هذه النسبة2016أن عملية االستحواذ تمت خالل العام  املوجوداا بافتراضإلى إجمالي تحسن نسبة إجمالي املطلوباا  من املالحظ

 كة املراكز لتحسين وضعها املالي.شركة الباحة من أصول وموجوداا شر 

 

 ملطلوباا إلى إجمالي حقوق املساهميننسبة إجمالي ا 

م 2016. ومن املالحظ تحسن هذه النسبة بافتراض أن عملية االستحواذ تمت خالل العام ن را لتراكم الخسائر لدى شركة الباحة خالل األعوام السابقة، فإن نسبة إجمالي املطلوباا تفوق إجمالي حقوق املساهمين

للشركة في م، ويعود ذلك إلى تحسن وضع موجوداا وأصول الشركة وكذلك تحسن صافي الدخل 2017هذه النسبة في عام  يستمر االن فاض فيومن املتوقع أن م. 2016خالل العام  %65.24حيث ستن فض إلى 

 م وما يليه.2017 العام

 

 قرار مجلم امدارة  

 11/01/1438أصدر مجلم إدارة شركة الباحة بتاريخ 
ً
ب( )بعد استبعاد األطراف ذاا العالقة بعملية االستحواذ وهم: السيد/ محمد الحمادي، والسيد/ عبدالعزيز الحمادي، والسيد/ ابراهيم بن كلي ه قرارا

رياالا للسهم  10سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ  14.500.000طريق إصدار  عن بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية باملوافقة على االستحواذ الكامل على شركة املراكز الراقية واملوافقة على زيادة رأس املال

 أن ر امللحق رقم 7الواحد الست مال عملية االستحواذ، واملوافقة على تعديل املادة السابعة )
ً
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير  :1-24( من الن ام األساس ي للشركة الخاصة بتحديد رأس املال )لطفا

 دية ملساهمي الشركة(. وقد اقتصر التصويت على هذا القرار في مجلم إدارة شركة الباحة على األطراف املستقلين عن عملية االستحواذ وهم:العا

 

( جدول: أعضاء مجلم إدارة الباحة الذين صوتوا على عملية االستحواذ18-11)  

 االسم ر.م.

 األمير/ فهد بن مشاري بن عبداملحسن آل سعود 1

 مشعل محمد مفتي 2

 زياد محمد العمرو  3

 د. حاتم عبدهللا الغامدي 4

 سعد حمد بن سيف 5

 املصدر: محضر مجلم إدارة الباحة
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 توزيع األسهم الجديدة 

املساهمين في شركة املراكز الراقية كل حسب أسهم مل يته في تلك الشركة مقابل استحواذ شركة بعد االن هاء من عملية زيادة رأس املال، وإصدار األسهم املقترح إصدارها، سوف يتم توزيع األسهم املصدرة على 

 قية عند اكتمال عملية االستحواذ:الباحة على شركة املراكز الراقية بالكامل. وفيما يلي جداول بعدد األسهم التي سوف يتم إصدارها لكل مساهم با ع في شركة املراكز الرا

 

جدول: توزيع األسهم الجديدة على الشركاء في شركة املراكز الراقية ( 18-12)  

 عدد أسهم العوض املصدرة من شركة الباحة نسبة املل ية في شركة املراكز الراقية عدد الحصص الحالي في شركة املراكز الراقية مساهمو شركة املراكز الراقية الحاليون 

٪7.5 375.000 محمد صالح الحمادي  1.087.500 

٪8 400.000 ندى محمد الراجحي  1.160.000 

٪8 400.000 فهد محمد الحمادي  1.160.000 

٪8 400.000 عبدالعزيز محمد الحمادي  1.160.000 

٪8 400.000 خالد محمد الحمادي  1.160.000 

٪8 400.000 صالح محمد الحمادي  1.160.000 

٪9.5 475.000 عبدالعزيز صالح الحمادي  1.377.500 

٪9.5 475.000 فهده أحمد الدهش  1.377.500 

٪9.5 475.000 عبدهللا عبدالعزيز الحمادي  1.377.500 

٪9.5 475.000 صالح عبدالعزيز الحمادي  1.377.500 

٪9.5 475.000 أحمد عبدالعزيز الحمادي  1.377.500 

٪5 250.000 ابراهيم عبدهللا بن كليب  725.000 

٪100 5.000.000 املجموع   14.500.000 

 املصدر: عقد االستحواذ تحليل املستشار املالي

 

من أسهم شركة الباحة بعد إتمام صفقة االستحواذ موضع هذه النشرة ٪30وبموجب املادة الثالثة عشرة من الئحة االندما  واالستحواذ، وباعتبار أن مالك شركة املراكز الراقية سيمتل ون مجتمعين أكثر من 

 لألحكام ذاا العالقة من الئحة االندما  واالستحواذ، إلى مالكي أي كمية من أسهم رأس مال من حقوق التصويت في شركة البا ٪30وبالتالي فإنهم سيمتل ون مجتمعين أكثر من 
ً
حة، فإنه يجوز لهم تقديم عرض، وفقا

. إال أن مالك 
ً
فية الراقية لن يقوموا بتقديم عرض لشراء أي أسهم إضا شركة املراكز شركة الباحة، ويجب تقديم عرض متساوي إلى الف اا املختلفة من أسهم رأس املال وأن تستشار الهي ة في هذا الخصوص مسبقا

تي دون موافقة الهي ة املسبقة وبالشروط ال –م تقديم عرض، ال يجوز لهم في شركة الباحة. وبموجب الفقرة ) ( من املادة الثالثة عشرة من الالئحة املذكورة، فإنه في حال اختيار مالك شركة املراكز الراقية عد

 القيام بأي من اآلتي: –دة سنتين من تاريخ االستحواذ الذي استدعى تطبيق هذه املادة عل هم تحددها وذلك مل

 االستحواذ على أسهم أخرى في شركة الباحة. أ

 التصرف بأي من أسهمهم في شركة الباحة. ب

 آخر بشأن عرض مقدم لشركة الباحة.التعاون مع أي شخص   
 

 ملخص عقد االستحواذ  

لى هذا العقد توقيع عم( توقيع عقد االستحواذ بين شركاء شركة املراكز الراقية )يشار إل هم بالبا عين( وشركة الباحة )يشار ال ها باملشتري( ويمثلها في ال07/12/2016ه )املوافق 08/03/1438تم في يوم األربعاء  

وضين من وبوصفهم مف-عضو مجلم امدارة وعضو لجنة امنقاذ واالستحواذ واملدير املالي –والسيد/ مشعل مفتي -واذعضو مجلم امدارة والرئيم التنفيذي ورئيم لجنة االنقاذ واالستح–السيد/ زياد العمرو 

 مجلم امدارة. وفيما يلي ملخص ألهم بنود عقد االستحواذ:

 تمهيد:
 1010428696ا في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل التجاري بالرياض بالرقم يملك البا عون كافة الحصص في شركة املراكز الراقية املحدودة، شركة ذاا مس ولية محدودة تم تأسيسه (أ)

 ه ومركزها الرئيس ي في مدينة الرياض. )ويشار إل ها فيما بعد بـ "الشركة"(.18/02/1436وتاريخ 

 لشروط هذا العقد، يرغب كل با ع في شركة املراكز ببيع حصصه املشار إل ها في الجدول رقم ) (ب)
ً
( كما يرغب املشتري بشراء هذه الحصص. إن حصص شركاء شركة املراكز الراقية املباعة 1-15وفقا

 لشروط هذا العقد سيشار إل ها مجتمعة فيما بعد بـ "الحصص املباعة" ومنفردة بـ "الحصة املباعة".
ً
 وفقا

 على إبرام هذا 
ً
 للشروط التالية:العقد وفوبناًء على ذلك فقد اتفق األطراف وهم بكامل األهلية املعتبرة شرعا

ً
 قا

 

 تمهيد .1
 ال يتجزأ من هذا العقد.

ً
 يعتبر التمهيد السابق واملالحق جزءا

 

 بيع وشراء الحصص .2

 لشروط وأحكام هذا العقد، فقد قام البا عون ببيع الحصص املباعة واملشار إل ها الجدول ) 2,1
ً
وافق املشتري على شراء الحصص املباعة خالية من أي رهوناا بما لديها من حقوق وما  ا( كم12-18وفقا

 عل ها من مطلوباا بتاريخ هذا العقد أو أي تاريخ الحق.

 تسري آثار البيع والشراء منذ تاريخ هذا العقد.
 

 يتعهد ويضمن وي كد كل با ع بما يلي: 2,2

 أن له الحق في بيع الحصص؛ (أ)

اريخ هذا باعة بما لها من حقوق بتنفقته الخاصة بكافة امجراءاا الالزمة لنقل مل ية حصصه املباعة إلى املشتري خالية من أي رهن أو التزاماا على أن يتم نقل الحصص املأنه سيقوم على  (ب)

 العقد أو أي تاريخ الحق؛ و

 إن الحصص املباعة خالية من أي رهن أو التزاماا. ( )
 

استحواذ مل ية أو حق شفعة أو حق ني أي رهن أو أعباء أو مطلوباا مالية أو ائتمانية أو امتيازاا أو حوالة حق على سبيل الضمان أو حيازة مل ية على سبيل الضمان أو حق الرهن أو االلتزاماا يع 2,3

 مقاصة أو مطالباا أو أي حق ضمان آخر أو قيود أو أي اتفاق آخر يعطي أو ي دي إلى رهوناا أو التزاماا.
 

عطيت له بموجب عقد التأسيم أو ن ام الشركاا أو  2,4
ُ
بموجب عقد أو غير ذلك، تحول دون نقل مل ية يتنازل كل با ع عن حقه بالشفعة في الحصص املباعة كما يتنازل عن أي حقوق أخرى، قد أ

 يلة إلى التنازل عن حقه بالشفعة بموجب عقد التأسيم أو ن ام الشركاا أو بموجب عقد أو غير ذلك.الحصص املباعة. كما يتعهد كل با ع، بحسب إطار صالحياته، بتوقيع كافة املستنداا والقراراا اآل 
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 دفع قيمة الشراء .3

 لشروط هذا العقد، مبلغ وقدره  3,1
ً
أن يتم دفع قيمة الشراء كاملة من  ريال سعودي )يشار إل ها فيما بعد بـ "قيمة الشراء"(، على 145.000.000سيدفع املشتري للبا عين مقابل الحصص املباعة، وفقا

 ملا
ً
(. ويشار فيما بعد إلى األسهم 4-15هو محدد في الجدول رقم ) خالل إصدار أسهم جديدة مدفوعة بالكامل في رأس مال املشتري لصالح كل با ع على أن ت ون خالية من أي رهن أو التزاماا، وذلك وفقا

 سهم الجديدة" ومنفردة بـ "السهم الجديد".الجديدة في رأس مال املشتري مجتمعة بـ "األ 
 

 تعهداا البا عين قبل است مال امجراءاا .4

 للمادة  4,1
ً
 منه، يلتزم البا عون بما يلي:6منذ تاريخ هذا العقد وحتى است مال اجراءاا نقل الحصص املباعة إلى املشتري وفقا

 للمعتاد؛ (أ)
ً
 متابعة أنشطة الشركة بشكل طبيعي ووفقا

 ولها؛ والتقارير واملستنداا الالزمة لدى الجهاا الح ومية وااللتزام بكافة األن مة والتراخيص والتصاريح الخاصة بعملياا الشركة أو أي من أصتقديم كافة  (ب)

 لشروط العقود املبرمة معهم أو طلباتهم. ( )
ُ
 تنفيذ ومتابعة تنفيذ التزاماا الشركة مع العمالء أو املوردين وفقا

 

 للمادة منذ تاريخ هذا ا 4,2
ً
، يلتزم البا عون وي كدون بعدم قيامهم أو قيام الشركة بأي من التصرفاا الواردة أدناه دون موافقة خطية 6لعقد وحتى است مال إجراءاا نقل الحصص املباعة إلى املشتري وفقأ

 مسبقة من املشتري:

 زيادة أو ت فيض رأس املال أو إجراء أي تعديالا على هيكل رأس املال؛ (أ)

 قطعة األرض اململوكة من الشركة بموجب الص إبراء (ب)
ً
( وتاريخ 410123025944ك رقم )ذمة أو شطب أي دين أو دعوى للشركة أو بيع أو نقل أي أصول بما ف ها عقاراا الشركة )خصوصا

 ه؛15/04/1436

 عين فيما عدا: سداد أي دفعاا أو إبرام أي عقود، أو االلتزام مع أي طرف أو با ع أو أي طرف ذو عالقة مع البا  ( )

 سداد رواتب من هم موظفين في الشركة.  -1

ى شار دراسة السوق ومستشار دراسة الجدو أتعاب األطراف األخرى )بما في ذلك أتعاب املستشار املالي ومستشار العناية املهنية القانونية ومستشار العناية املهنية املالية ومست -2

 والرسوم الح ومية التي تت بدها الشركة فيما ي ص نقل الحصص املباعة إلى املشتري؛ واالقتصادية واملحاسبين القانونين( واملصاريف 

 لشروط عقد املقاوالا املبرم مع الشركة بتاريخ  -3
ً
 م(؛28/01/2016الدفعاا املستحقة مل سسة عبد هللا فهد املديان للمقاوالا والتي يتم سدادها وفقا

 قطعة األرض اململوكة من الشركة بموجب الصك رقم تأجير أو املوافقة على تأجير أو املشاركة   -4
ً
 410123025944بحيازة أو مل ية جزء أو كامل العقاراا التي تمل ها الشركة )خصوصا

 هـ( أو شراء، است جار أو قبول حيازة أي عقاراا.15/04/1436وتاريخ 

 إعطاء أي كفالة أو ضماناا لقاء تعويضاا من قبل الشركة؛ -5

 القيام بتحمل أي التزاماا رأسمالية أو قروض أو التزاماا أو التزاماا خارجة عن سياق العمل املعتاد للشركة؛املوافقة على  -6

 إنهاء أي عقد أو التزام أو تفاهم أو التنازل عن حقوق مادية؛ -7

 املباشرة بدعاوى قضائية أو مطالباا تح يمية أو إجراء أي تسوية ب صوصها؛ -8

 أي رهن أو التزاماا على الحصص املباعة أو أصول الشركة أو ممتلكاتها؛ إنشاء أو املوافقة على إنشاء -9

 امعالن عن أو توزيع دفع أي أرباح؛ -10

 تعديل عقد تأسيم الشركة؛ -11

 املوافقة على أي قرار شركاء أو مديرين ي ون له تأثير على الحصص املباعة أو رأس املال أو أي من أصول الشركة؛ و  (أ)

 أو ي فض أي أصل من أصول وممتلكاا أو شهرة الشركة أو قيمة الحصص املباعة؛ القيام بأي تصرف قد ي ثر   (ب)
ً
 جوهريا

 

 ي ون البا عون مس ولين عن: 4,3

 للمادة  (أ)
ً
 من هذا العقد و؛ 6كافة التكاليف الضريبية والزكاة عن الفتراا السابقة وحتى تاريخ نقل الحصص املباعة وفقا

 املترتبة على البا عين نتيجة للتصرف بالحصص املباعة والتي ت ون بذمة الشركة في حال لم يسددها البا عين؛كافة التكاليف الضريبية والزكاة  (ب)

 كافة املبالغ أو التعويضاا للمشتري املترتبة عن الخسائر أو املطالباا أو املصاريف أو امل 4,4
ً
كة نتيجة م الفة البا عين ها الشر بالغ التي يت بدها أو تت بديتعهد البا عون ويلتزمون بأن يدفعوا نقدا

 من هذا العقد. 4.3، و4.2، 4.1، 2التزاماتهم الواردة في املواد 
 

 من هذا العقد، إذا: 4.4دون امخالل بحقوق املشتري الواردة في املادة  4,5

 خالف أي من البا عين التزاماته الواردة في العقد؛ (أ)

 باع أو تصرف أو نقل أي من البا عين الحصص املباعة إلى طرف آخر؛ أو  (ب)

 ه.15/04/1436وتاريخ  410123025944باعت أو نقلت أو تصرفت الشركة في أي من أصولها أو ممتلكاتها بما في ذلك قطعة األرض اململوكة من الشركة بموجب الصك رقم  ( )
 

 ريال سعودي تستحق عند الطلب. 1.450.000بمبلغ سيدفع البا عين للمشتري نتيجة لذلك غرامة 
 

 للمادة  4,6
ً
 4.1أدناه، أن البا عين أو أي منهم خالف التزاماته املحددة في املادتين  6إذا تبّين للمشتري أنه، في الفترة ما بين تاريخ هذا العقد وتاريخ است مال اجراءاا نقل الحصص املباعة إلى املشتري وفقا

 من هذا العقد. 4.4شتري الحق بإنهاء العقد بموجب اخطار خطي للبا عين مع االحتفاظ بحقوقه الواردة في الفقرة سي ون للم 4.2و
 

 للمادة  4,7
ً
 لهذا 6.2أو  4.6إذا تم انهاء هذا العقد وفقا

ً
العقد باستثناء التزاماا البا عين املحددة في ، لن يترتب لألطراف أي التزاماا إضافية )مالية أو غيرها( أو حق بإقامة دعاوى تجاه بعضهم استنادا

 من هذا العقد. 4.5و 4.4املادتين 
 

 املوافقاا الن امية .5

 واالستثمار )"الوزارة"(. يترتب على البا عين الحصول على كافة املوافقاا الن امية الالزمة لنقل الحصص املباعة إلى املشتري، بما في ذلك موافقة وزارة التجارة 5,1
 

ودية زارة وهي ة السوق املالية )"الهي ة"( والسوق املالية السعيترتب على املشتري الحصول على كافة املوافقاا الن امية الالزمة مصدار وإدرا  األسهم الجديدة إلى البا عين، بما في ذلك موافقة الو  5,2

 )"تداول"(.
 

 است مال إجراءاا نقل الحصص املباعة .6

 للتاريخ الذي يحدده كاتب العدل املكلف بالوزاسيتم است مال إجراءاا  6,1
ً
 ملنقل الحصص املباعة إلى املشتري لدى كاتب العدل املكلف في الوزارة بالرياض وذلك وفقا

ُ
ا يتم االتفاق رة بالرياض ووفقا

ع كافة األطراف على قرار الشركاء وفق الصيغة املتفق عل
ّ
  ها وبناًء على التعديالا التي تحددها الوزارة.عليه بين األطراف. عند است مال امجراءاا سيوق

 

، يفسخ هذا 31/03/2017هـ )املوافق 03/07/1438اتفق كل من البا عين واملشتري أنه إذا لم يتم است مال إجراءاا نقل الحصص املباعة بتاريخ أقصاه  6,2
ً
م( أو أي تاريخ الحق يتفق عليه األطراف خطيا

 العقد مباشرة دون الحاجة إلى إخطار. 
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 إصدار األسهم الجديدة .7
 األسهم الجديدة للبا عين وإدراجها في تداول بعد:سي ون است مال إصدار 

 الحصول على كافة املوافقاا الن امية الالزمة من الوزارة والهي ة وتداول؛ (أ)

رأس املال مصدار األسهم الجديدة ملباعة وزيادة الحصول على كافة املوافقاا الن امية الالزمة لعقد الجمعية العامة غير العادية ملساهمي املشتري للموافقة على االستحواذ على الحصص ا (ب)

 للبا عين؛ و

 لدى كتابة العدل وفق املادة  ( )
ً
 من هذا العقد. 6است مال إجراءاا نقل الحصص املباعة للمشتري والتي يتم اثباتها بموجب قرار الشركاء املوثق أصوال

 

 األصول وااللتزاماا .8

 ف ها كافة األصول بما لها من حقوق وما عل ها من مطلوباا تابعة. اتفق األطراف على أن املشتري سيشتري الحصص املباعة بما 8,1
 

ه: 8,2
َّ
 يقر وي كد ويضمن البا عون للمشتري أن

 ليم لدى شركة املراكز الراقية أي أصول أو التزاماا لم يتم االفصاح عنها؛ و (أ)

ح ومية أو هي ة تح يمية معلق تنفيذها أو إصدارها بوجه أي با ع أو شركة املراكز الراقية ولها تأثير سلبي ليم هناك أي أحكام، أوامر، قراراا تنفيذية أو مراسيم صادرة عن إدارة أو سلطة  (ب)

 .عل هم
 

 امخطاراا .9
عتبر مقدمة حسب األصول في يوم االستالم وفي املكان املقصو 

ُ
عندما يتم تسليمها باليد، أو يسلم بالبريد املعتمد أو  د فيه التسليمت ون كافة االخطاراا أو املطالباا أو االتصاالا بموجب هذا العقد خطية وت

 على أن ت ون في جميع األحوال موجهة إلى الطرف املعني على عنوانه املوضح في مقدمة هذا العقد.
ً
 املسجل املدفوع مسبقا

 

 الن ام املطبق  .10
موجبها. يوافق األطراف بأن ي ون للمحاكم في اململ ة العربية السعودية االختصاص الحصري للن ر في أي نزاع ينشأ عن هذا هذا العقد ي ضع لألن مة املعمول بها في اململ ة العربية السعودية وتفسر بنوده ب

 العقد أو فيما يتعلق به.
 

 شمولية العقد .11
سواء شفهية أو م توبة. يشكل هذا العقد كامل االتفاق بين أطرافه ب صوص موضوعه ويحل محل كافة االتفاقياا واملراسالا واملفاهماا السابقة  

 

 إبرام النسخ املتطابقة .12
.يجوز أن يتم إبرام هذا العقد من األطراف بأي عدد من النسخ املستقلة واملتطابقة. وتعتبر كل منها نسخة أصلية عن العقد وتشكل جميعها 

ً
 واحدا

ً
عقدا  

 

 التعديالا  .13
 ال يجوز تعديل هذا العقد إال بموجب اتفاق خطي موقع من قبل طرفي العقد. 

 

 التكاليف  .14
 يتحمل كل طرف التكاليف املتعلقة بصياغة ومناقشة وتوقيع هذا العقد.

 

 التنازل عن العقد .15
الخطية املسبقة من الطرف اآلخر. ال يجوز ألي طرف التنازل عن أي من حقوقه بموجب هذا العقد بدون املوافقة  

 

 لغة العقد .16
رجح على النسخة امنجليزية.تم تحرير هذا العقد باللغتين امنجليزية والعربية، وفي حالة وجود أي تعارض بين النصين، فإن النسخة العرب

ُ
ية ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

107 

 

 هيكل املل ية  

 هيكل املل ية قبل عملية االستحواذ 

شركة املراكز الراقية الذين ستصدر لهم أسهم جديدة في شركة الباحة الشكل التالي هيكل املل ية في كل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية قبل عملية االستحواذ، حيث ي هر مل ية الشركاء البا عين في يبين 

:ومل ية املساهمين اآلخرين في شركة الباحة الذين لن تصدر لهم أسهم جديدة  

 

 
 

 

 

 

 

 املصدر: بياناا مل ية األسهم الخاصة بالشركتين

 

من أسهم الشركة. كما يتضح من الشكل أن شركة  ٪99.92، بينما يمتلك باقي الشركاء ما نسبته ٪0.08البا عين في شركة الباحة قبل عملية االستحواذ تبلغ يتضح من الشكل السابق أن نسبة مل ية الشركاء 

 الباحة ال تمتلك أي حصة في شركة املراكز الراقية.

الحمادي، عبدالعزيز محمد الحمادي، خالد محمد الحمادي، صالح محمد الحمادي، عبدالعزيز صالح الحمادي، فهده أحمد * الشركاء البا عون هم: محمد صالح الحمادي، ندى محمد الراجحي، فهد محمد 

 الدهش، عبدهللا عبدالعزيز الحمادي، صالح عبدالعزيز الحمادي، أحمد عبدالعزيز الحمادي، ابراهيم عبدهللا بن كليب.
 

 هيكل املل ية بعد عملية االستحواذ 

ن في شركة املراكز الراقية الذين ستصدر لهم أسهم جديدة في شركة التالي هيكل املل ية في كل من شركة الباحة وشركة املراكز الراقية بعد عملية االستحواذ، حيث ي هر املل ية املباشرة للشركاء البا عي يبين الشكل

جديدة:  الباحة ومل ية املساهمين اآلخرين في شركة الباحة الذين لن تصدر لهم أسهم  

 
 

 

 

 

 

 
 املصدر: بياناا مل ية األسهم الخاصة بالشركتين وعقد االستحواذ

 

 لشركاء املراكز الراقية في شركة املراكز الراقية بعد االستحواذ:فيما يوضح الشكل التالي هيكل املل ية الغير مباشرة 

 

 
 

 

 

 املصدر: بياناا مل ية األسهم الخاصة بالشركتين وعقد االستحواذ
 

وهي مطابقة  ٪49.19ه تاالستحواذ أن الشركاء البا عين لن ي ون لهم أي مل ية مباشرة في شركة املراكز الراقية، في حين أنهم سيمتل ون بشكل غير مباشر ما نسبيتضح من الشكلين السابقين لهيكل املل ية بعد 

 لنسبة مل ي هم املباشرة في شركة الباحة.

 في شركة املراكز الراقية بعد االستحواذ، بينما ستبلغ نسبة مل ي هم الغير مباشرة أما فيما يتعلق باملساهمون اآلخرون في شركة الباحة فلن ي ون لهم مل ية 
ً
من إجمالي حصص املراكز  ٪50.81مباشرة أيضا

 ل ي هم املباشرة في شركة الباحةالراقية، وهي مطابقة لنسبة م

 

 

٪8150. املساهمون اآلخرون  

 
٪49.19 الشركاء البائعون  شركة املراكز الراقية  

 

 شركة الباحة شركة املراكز الراقية املساهمون اآلخرون

 لالستثمار والتنمية

 الشركاء البا عون 

49.19٪  0٪  

 100٪  50.81٪  

 الشركاء البا عون )*(

ةشركة الباح شركة املراكز الراقية املساهمون اآلخرون  

 لالستثمار والتنمية

10011٪  
 

0.08٪  
 

99.9211٪  
 0.011٪  



     

108 

 

 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 

ال الحصر: نشاط  ا على سبيل املثالول، فإنه ال يم ن حساب التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال. وبشكل عام فإن التغير في سعر السهم يعتمد على عوامل عديدة منهباعتبار تعليق سهم الشركة عن التدا

 اء الشركاا املنافسة، إلى جانب معادالا العرض والطلب على السهم. الشركة، وربحي ها، والصفقاا التي تقوم بها، بامضافة إلى معدالا التضخم، وأداء االقتصاد بشكل عام، وأد

 أما بالنسبة إلى طريقة احتساب سعر السهم بعد زيادة رأس املال فهي كالتالي:

 

: يتم احتساب القيمة السوقية للشركة عند امغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية وهي عبارة عن عدد األسهم في نهاية ي
ً
 في سعر امغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية. أوال

ً
 وم الجمعية مضروبا

: سعر السهم املتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية هو ناتج قسمة القيمة السوقية للشركة عند امغالق في يوم الجمعي
ً
 إليه قيمة األسهم الجديدة، على عدد األسهم في نهاية يوم الجمعثانيا

ً
ية ة مضافا

 إليه عدد األسهم الجديدة. 
ً
 مضافا

 

( ريال سعودي فإنه من املتوقع أن يصل سعر السهم إلى 15العادية هو )فعلى سبيل املثال، في حال افتراض عدم تعليق سهم شركة الباحة، وبافتراض أن سعر السهم عند امغالق في نهاية يوم الجمعية العامة غير 

 .٪16.38ليوم الذي يليه، والتغيير يمثل ان فاض في سعر السهم بنسبة ريال سعودي في افتتاحية ا 12.54

 

شرة ستن فض نسبة مل ي هم في شركة الباحة كما سيتعرضون للخسارة وهذا يعني بأن حملة األسهم في شركة الباحة من املساهمين اآلخرين والذين لن تصدر لهم أسهم جديدة جراء زيادة رأس املال موضع هذه الن

 ان فاض سعر السهم الناتج عن هذه الزيادة، وذلك في حال كان سهم الشركة غير معلق عن التداول.نتيجة 

 

( ريال سعودي 15) في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية هو ويوضح الجدول التالي طريقة حساب السعر املتوقع لسهم شركة الباحة بافتراض عدم تعليق سهم الشركة وبافتراض أن سعر السهم عند امغالق 

 للسهم الواحد:

 

( جدول: السعر املتوقع لتغير سعر سهم شركة الباحة نتيجة لزيادة رأس املال 20-1)  

 سهم 15.000.000 عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية )أ(

 ريال للسهم الواحد 15 السعر االفتراض ي مغالق السهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية )ب(

 ريال 225.000.000 )ب( xالقيمة السوقية لشركة الباحة عند امغالق في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية ) ( = )أ( 

 ريال 145.000.000 قيمة األسهم الجديدة )د(

 سهم 14.500.000 عدد األسهم الجديدة )ه(

 ريال للسهم الواحد 12.54 })أ( + )ه({÷  }) ( + )د({سعر السهم املتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي الجمعية العامة غير العادية )و( = 

 ٪16.38- نسبة التغير )االن فاض( في سعر السهم

    ريال للسهم الواحد 15سعر السهم بنهاية يوم الجمعية العامة غير العادية هو  املصدر: تحليل املستشار املالي بناء على افتراض عدم تعليق سهم شركة الباحة وافتراض أن
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 الخطواا القادمة  

 امجراءاا املتبقية الست مال عملية االستحواذ 
 : الست مال عملية استحواذ شركة الباحة لالستثمار والتنمية على شركة املراكز الراقية املحدودة، فإنه البد من إكمال امجراءاا التالية

 مقابل االستحواذ على شركة املراكز الراقية وذلك بعد موافقة هي ة السوق  14.500.000عرض نشرة تفصيلية مصدار شركة الباحة  -1
ً
 جديدا

ً
 املالية على نشرة امصدار. سهما

 موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة الباحة. -2

ام األساس ي املادة السابعة من الن  على تعديل ة، والتصويتالجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة على توصية مجلم امدارة بزيادة رأس املال لغرض االستحواذ الكامل على شركة املراكز الراقي تصويت -3

 لشركة الباحة الخاصة بتحديد رأس املال.

 .٪100نقل مل ية حصص شركاء شركة املراكز الراقية من الشركاء البا عين إلى اسم شركة الباحة بنسبة  -4

 الحصص املتفق عل ها معهم كما ورد في هذه النشرة.إصدار وتسجيل األسهم الجديدة في شركة الباحة باسم الشركاء في شركة املراكز الراقية كل حسب عدد  -5

 تعديل الن ام األساس ي والسجل التجاري لشركة الباحة وغير ذلك من املتطلباا القانونية إن وجدا. -6

  أسابيع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة على عملية 3ومن املتوقع االن هاء من عملية االستحواذ خالل 
ً
االستحواذ وزيادة رأس املال. هذا وسي ل اسم الشركة بعد االستحواذ كما هو حاليا

. كما 
ً
حة ولديها نفم اسي ل املركز الرئيس ي للشركة في مدينة بلجرش ي بمنطقة الب"شركة الباحة لالستثمار والتنمية" ويتوقع أن يستمر تش يل مجلم إدارة شركة الباحة بعد عملية االستحواذ على ما هو عليه حاليا

 العنوان الحالي. 
 

 الجدول الزمني املتوقع مكمال إجراءاا عملية االستحواذ  

 بأن التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تقريبي
ً
ة وسيتم امعالن عن أي تغييراا تجري عل ها عبر موقع تداول االل تروني فيما يلي الجدول الزمني املتوقع لألحداث األساسية املتعلقة بعملية االستحواذ، علما

(www.tadawul.com.sa.) 
 

( جدول: الجدول الزمني املتوقع مكمال إجراءاا عملية االستحواذ21-1)  
 م(06/04/2017هـ )املوافق 09/07/1438 نشر نشرة امصدار

)االجتماع  موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة الباحة

حال  في –األول، على أن ي ون االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية املدة املحددة لالجتماع األول 

 (-لم يتحقق النصاب القانوني 

 خالل أسبوع من تاريخ نشر نشرة امصدار

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة للتصويت على زيادة رأس مال 

 )االجتماع األول، على أن ي ون الشركة لالستحواذ على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية 

اب صفي حال لم يتحقق الن –االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية املدة املحددة لالجتماع األول 

(، وامعالن عن الدعوة في موقع السوق املالية السعودية "تداول" ونشرها في صحيفة -القانوني 

 يومية

قبل ، و أيام من تاريخ موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية 3خالل 

 .لى األقليوم ع 20املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة غير العادية بـ 

أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية وحتى آخر يوم عمل قبل تاريخ انعقادها  إتاحة املستنداا املتوفرة للمعاينة

 حتى الساعة الرابعة والنصف مساًء من األحد إلى الخميم 
ً
)ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحا

 يوم. 20الرسمية في اململ ة العربية السعودية( على أن ال تقل هذه الفترة الزمنية عن باستثناء أيام العطل 

فترة التصويت عن بعد ملساهمي شركة الباحة للتصويت على زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ 

 على كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية.

 من يوم انعقادها، على قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وحتى 
ً
الساعة الحادية عشرة صباحا

 أن ال تقل هذه الفترة عن أربعة أيام.

 يوم على األقل من تاريخ موافقة الهي ة على الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 22بعد  انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة

الجمعية العامة غير العادية، أو امعالن عن عدم انعقاد الجمعية )في إعالن شركة الباحة نتائج 

 حال لم يتحقق النصاب القانوني(

يتم امعالن عن نتائج اجتماع الجمعية )في حال تحقق النصاب القانوني( في موقع السوق املالية السعودية 

 )تداول( فور ان هائها.

اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية )في حال  موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة لعقد

 (في االجتماعين األول والثاني لم يتحقق النصاب القانوني

 خالل أسبوع من تاريخ التقدم بطلب انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية.

حال لم يتحقق  الدعوة إلى االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة )في

 الثاني(األول و  ينالنصاب القانوني في االجتماع

ايام من تاريخ موافقة هي ة السوق املالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة  3خالل 

 غير العادية.

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الباحة )في حال عدم تحقق النصاب 

 الثاني(و  ين األول القانوني في االجتماع

 أيام على األقل من نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية في الصحيفة اليومية. 10بعد 

 موقع السوق املالية السعودية )تداول( فور ان هائها.يتم امعالن عن نتائج اجتماع الجمعية في  إعالن شركة الباحة عن نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية )في حال انعقاده(

 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 10خالل  تزويد هي ة السوق املالية بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 لدى وزارة التجارة 
ً
نشر تعديالا الن ام األساس ي في الجريدة الرسمية قبل تعديله رسميا

 واالستثمار 

خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على 

 كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية

خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على  لشركة الباحةإصدار وتسجيل األسهم الجديدة 

 كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية

زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على أسابيع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على  3خالل  تعديل الن ام األساس ي لشركة الباحة وسجلها التجاري 

 كامل الحصص في رأس مال املراكز الراقية

 املصدر: إدارة شركة الباحة

 (.www.tadawul.com.saول امل تروني )* مالح ة: إن التواريخ الواردة في الجدول أعاله هي تواريخ تقريبية، وسيتم امعالن في حينها عن أي تغييراا تجري عل ها عبر موقع تدا
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 املطلوب من املساهمين  

 يتعين على املساهمين الحاليين متمام عملية االستحواذ القيام بما يلي:

 ان ر  -1
ً
(: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة( 1-24امللحق رقم ) تلبية دعوة مجلم إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية النعقاد الجمعية العامة غير العادية )لطفا

من  ٪25من رأس املال على األقل، فإن تعذر للمرة األولى فبنصاب عدد من املساهمين يمثلون  ٪50واست مال النصاب القانوني النعقاد الجمعية والذي يست مل بحضور عدد من املساهمين يمثلون 

شرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد امعالن املال على األقل للمرة الثانية ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من ان هاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول، ب رأس

 كان عدد األسهم املمثلة فيه، وذلك بناء على املادة )عن إمكانية عقد هذا االجتماع، فإن تعذر للمرة الثانية وجهت دعوة إلى اجتماع ث
ً
 أّيا

ً
( من ن ام الشركاا. 94الث، وي ون االجتماع الثالث صحيحا

امللحق  بتعب ة نموذ  التوكيلإداري لحسابها، وذلك وفي حال تعذر الحضور، يجوز توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلم إدارة الشركة أو موظف ها أو املكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو 

 أن ر امللحق رقم )
ً
بعد دون (: نموذ  التوكيل( وتوقيعه واملصادقة على التوقيع من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل. كما يم ن للمساهمين التصويت عن 3-24بهذه النشرة )لطفا

 الجتماع الجمعية العامة، وذلك عن طر 
ً
يق خدمة التصويت امل تروني واملقدمة ضمن من ومة خدماا )تداوالتي( التي توفرها شركة السوق املالية السعودية )تداول( الحاجة للحضور شخصيا

ن القائمة مل تروني" ضماهم خدمة "التصويت ابإرسال رسائل نصية عن طريق الجوال لدعوة مساهمي الشركة املسجلين في خدمة )تداوالتي( للدخول ملوقع الخدمة والتصويت، حيث ست هر للمس

 عن طريق حساب تداول األسهم الخاص به أو بزيارة فرع الوسي
ً
 بأن التسجيل في موقع الرئيسية للعملياا. ويم ن للمساهم التسجيل في خدمة )تداوالتي( إل ترونيا

ً
ط الذي يتعامل معه، علما

 لجميع املساهمين. وللمزيد
ً
 . http://tadawulaty.tadawul.com.saمن املعلوماا يم نك زيارة هذا الرابط  )تداوالتي( والتصويت عن بعد متاح مجانا

 لغرض االستحواذ على  145.000.000على توصية مجلم امدارة بزيادة رأس املال بمقدار  التصويت -2
ً
 سعوديا

ً
 الراقية.شركة املراكز كامل حصص الشركاء لدى رياال

 من  295.000.000على تعديل املادة السابعة من الن ام األساس ي للشركة الخاصة بتحديد رأس املال ليصبح  التصويت -3
ً
 بدال

ً
 أن ر امللحق رقم ) 150.000.000رياال

ً
. )لطفا

ً
 سعوديا

ً
(: بطاقة 2-24رياال

 التصويت(
 

 إجراءاا امدارة بعد عملية االستحواذ  

 الباحة للقيام بعدة إجراءاا داخلية:ت طط إدارة شركة 

 مراجعة العقود املبرمة مع األطراف األخرى مجراء ما يلزم من تعديالا عل ها.  -1

 القيام بأي مهام أخرى من شأنها تحقيق االستفادة القصوى ملساهمي شركة الباحة من عملية االستحواذ. -2

 في الرئيم التنفيذي، واملدير املالي،  -3
ً
 ومدير ش ون املوظفين واملساهمين.تعيين طاقم إداري مت صص ومتفرغ مدارة ش ون الشركة بعد االستحواذ، متمثال
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 املستنداا املتاحة للمعاينة  

عمل الرسمية من األحد ام العل ها من قبل املساهمين لدى مركز الشركة الرئيس ي في مبنى مصنع الجلد الصناعي، شارع الفرشة، بمدينة بلجرش ي في منطقة الباحة خالل أي لالطالعست ون املستنداا التالية متاحة 

 وحتى الساعة  8:30إلى الخميم، وذلك من الساعة 
ً
 من أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة  4:30صباحا

ً
النعقاد الجمعية العامة غير العادية وحتى آخر يوم عمل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير مساًء، اعتبارا

: 20العادية للشركة، على أال تقل هذه املدة عن 
ً
 يوما

  الن ام األساس ي لشركة الباحة والتعديالا التي طرأا عليه. .1

 السجل التجاري لشركة الباحة. .2

 الراقية.السجل التجاري لشركة املراكز  .3

 عقد التأسيم لشركة الباحة. .4

 عقد التأسيم لشركة املراكز الراقية والتعديالا التي طرأا عليه. .5

  ريال سعودي لغرض االستحواذ على شركة املراكز الراقية. 295.000.000ريال سعودي إلى  150.000.000توصية مجلم إدارة شركة الباحة بزيادة رأس املال من  .6

  الية.إعالن هي ة السوق امل .7

  موافقة هي ة السوق املالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة للموافقة على زيادة رأس املال. .8

 موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة على إصدار أسهم لزيادة رأس املال بغرض االستحواذ.  .9

  الدخيل املالية.تقرير تقييم شركة الباحة املعد بواسطة مجموعة  .10

  تقرير تقييم شركة املراكز الراقية املعد بواسطة مجموعة الدخيل املالية. .11

  دراسة تقييم األصول العقارية لشركة املراكز الراقية املعدة بواسطة شركة كولد ويل بان ر. .12

  عقارية.دراسة تقييم األصول العقارية لشركة املراكز الراقية املعدة بواسطة املجموعة الوطنية ال .13

  السعودية. 21دراسة تقييم األصول العقارية لشركة املراكز الراقية املعدة بواسطة شركة سنشري  .14

  تقرير دراسة السوق املعد بواسطة شركة كوليرز انترناشيونال. .15

 تقرير دراسة الجدوى االقتصادية ملشروع الجامعة بالزا املعد بواسطة كي بي إم جي الفوزان وشركاه. .16

 عناية املهنية املالية لشركة املراكز الراقية واملعد بواسطة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.تقرير ال .17

 مع شيرمن وسترلنغ ل.ل.ب.تقرير العناية املهنية القانونية لشركة املراكز الراقية واملعد بواسطة شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه محامون ومستشارون بالتعاون  .18

 شروع املجمع التجاري التابع لشركة املراكز الراقية، واملعد بواسطة م تب املصمم العربي للهندسة املعمارية.تقرير سير العمل على م .19

 تقارير مجلم امدارة لشركة الباحة. .20

  .م2016م، و2015م، 2014القوائم املالية املراجعة لشركة الباحة لألعوام  .21

 من قواعد التسجيل وامدرا (. 6والتنمية )امللحق رقم تقرير املحاسب القانوني لشركة الباحة لالستثمار  .22

 .م2016ديسمبر  31وللسنة املن هية في م 2015ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة لشركة املراكز الراقية منذ التأسيم وحتى  .23

   م.2016القوائم االفتراضية املوحدة املفحوصة لشركة الباحة وشركة املراكز الراقية للعام  .24

  ير كفاية رأس املال العامل لشركة الباحة بعد االستحواذ املعد بواسطة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.تقر  .25

  عقد االستحواذ بين شركة الباحة وشركة املراكز الراقية. .26

 إقراراا التنازل الخاصة بمالك شركة املراكز الراقية. .27

 خطاب موافقة مجلم املنافسة. .28

 تضمين االسم والشعار وامفادة في نشرة امصدار هذه من كل من املستشارين التالين:خطاباا املوافقة على  .29

 املستشار املالي مجموعة الدخيل املالية. أ

 محامون ومستشارون بالتحالف مع شيرمن وسترلنغ ل.ل.ب.-املستشار القانوني شركة د. سلطان املسعود ومشاركوه  ب

 بي أم جي الفوزان وشركاه.مستشار العناية املهنية املالية شركة كي   

 مستشار دراسة السوق شركة كوليرز انترناشيونال. د

 مثمنو األصول العقارية. ه

 مستشار امشراف الهندس ي للمجمع التجاري التابع لشركة املراكز الراقية. و

 املحاسب القانوني لشركة الباحة. ز

 املحاسب القانوني لشركة املراكز الراقية. ح

 املالية االفتراضية املوحدة. املراجع القانوني للقوائم ط

 

 احة لالطالع املشار إل ها أعاله.كما ست ون إدارة شركة الباحة متواجدة ومتاحة لإلجابة على استفساراا املساهمين خالل فترة توفير املستنداا املت
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 املحاسب القانوني تقرير  

 (1امللحق رقم ) 

 القوائم املالية املراجعة واملفحوصة

 والتنميةلشركة الباحة لالستثمار 
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 م2016ديسمبر  31مراقب الحساباا للسنة املالية املن هية في ر القوائم املالية وتقري
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 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 22إلى  1تشكل اميضاحاا املرفقة من 

 

 2016 ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة املن هية في 

 2015 2016 إيضاح 

 5.521.890 8.881.221  اميراداا

 (4.912.470) (8.271.420)  اميرادااتكلفة 

 609.420 609.801  إجمالي الربح 

    املصاريف

 (540.277) (580.727) 17 مصاريف عمومية وإدارية

 69.143 29.074  صافي الدخل قبل الزكاة

 (1.729) (727) 14 الزكاة

 67.414 28.347  صافي دخل السنة

 0.0045 0.0019  نصيب السهم من صافي دخل السنة

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 22إلى  1تشكل اميضاحاا املرفقة من 

 
 
 
 

 2016ديسمبر  31قائمة املركز املالي كما في 

 2015 2016 إيضاح 

    املوجوداا 

املتداولةاملوجوداا      

 1.733.243 699.262 3 نقد وما في ح مه

 7.097.865 8.354.362 4 ذمم مدينة، صافي

 8.542.906 8.542.906 5 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا، صافي

 118.057 118.057 6 م زون، صافي

 13.367 253.250  مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

 17.505.438 17.967.837  إجمالي املوجوداا املتداولة

    املوجوداا غير املتداولة 

 17.136.823 17.136.823 7 استثماراا طويلة األجل، صافي

 9.000.000 9.000.000 8 استثمار أرض الطائف

 1.236.047 1.236.047 9 مشروعاا تحت التنفيذ

 53.581.485 53.581.485 10 ممتلكاا ومعداا، صافي

 80.954.355 80.954.355  إجمالي املوجوداا غير املتداولة 

 98.459.793 98.922.192  إجمالي املوجوداا 

    املطلوباا وحقوق املساهمين

    املطلوباا املتداولة 

 4.322.064 5.700.533 11  ذمم دائنة

 2.289.063 2.333.966  مصاريف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى 

مزاد تحت التسويةأسهم   12 10.886.424 10.891.749 

 74.635.488 74.635.488 13 م صصاا

 1.824.292 1.325.019 14 م صص الزكاة

 93.962.656 94.881.430  إجمالي املطلوباا املتداولة

    املطلوباا غير املتداولة 

 568.325 83.603 15 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 568.325 83.603  إجمالي املطلوباا غير املتداولة 

 94.530.981 94.965.033  إجمالي املطلوباا 

    حقوق املساهمين 

 150.000.000 150.000.000 16 رأس املال

 39.323.988 39.323.988  منح رأسمالية

(185.366.829)  خسائر متراكمة  (185.395.176)  

 3.928.812 3.957.159  إجمالي حقوق املساهمين

 98.459.793 98.922.192  إجمالي املطلوباا وحقوق املساهمين
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 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 22إلى  1تشكل اميضاحاا املرفقة من 

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 22إلى  1تشكل اميضاحاا املرفقة من 

 

 2016ديسمبر  31إيضاحاا حول القوائم املالية للسنة املن هية في 

 النشاطاا .1
م 1993 يناير  12 هـ املوافق1413 رجب 19بتاريخ  5800005960هي شركة مساهمة سعودية تمارس نشاطها في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  )الشركة(، والتنمية لالستثمار شركة الباحة 

 .22888 الباحة 448 بهو: ص.إن عنوان الشركة املسجل  م.1992نوفمبر  30هـ املوافق 1413جمادى الثاني  5بتاريخ  600وبموجب القرار الوزاري رقم 

وخدماا  اهي والبوف هاا واملخابز والحلويااإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية والشقق املفروشة واملطاعم والفنادق ومحطاا الوقود واملقفي يتمثل نشاط الشركة 

وإدارة وصيانة وتطوير  يكاني يةئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة ملواد البناء والحديد واملقاوالا العامة للمباني واألعمال ال هربائية وامل ترونية واملامعاشة املطهية وغير املطهية وتجارة الجملة والتجز 

بيع أو اميجار لصالح الشركة، إقامة املشروعاا الصناعية املختلفة، تملك واستصالح األراض ي الزراعية العقار ومقاوالا الصيانة والتشغيل والن افة وشراء واست جار األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها بال

ال الشركة الصناعية ا يدخل في نطاق أعمها وصيان ها، تجارة الجملة والتجزئة ملالستغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني، إقامة املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيل

 ملا ذكر 
ً
القيام بأية أعمال الزمة أو م ملة لتحقيق تلك األغراض، وتمارس الشركة والزراعية والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة الخاصة بذلك، الوكاالا التجارية، كما يجوز للشركة وفقا

 ة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهاا املختصة إن وجدا.أنشط ها وفق األن مة املتبع
 

 السياساا املحاسبية الهامةأسم امعداد و  .2
 لي:يإن أهم السياساا املحاسبية املست دمة في إعداد هذه القوائم املالية تتمثل فيما . املحاسبية الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين للمعايير تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا 

  
 العرف املحاسبي أ

 مبدأ االستحقاق.و تم إعداد هذه القوائم املالية على أساس مبدأ التكلفة التاري ية  -

 تم إعداد هذه القوائم املالية بالريال السعودي.  -
 

 الذمم املدينة ب
بتحديد هذا املخصص بناًء على املراجعة الدورية للعمالء على أساس إفرادي وال روف االقتصادية الحالية  امدارةتقوم  تحصيلها.تدر  الذمم املدينة بالقيمة االسمية ناقصا املخصص لقاء أي مبالغ مش وك في 

 والخبرة السابقة والعوامل األخرى ذاا العالقة.
 

  املخزون  
 ويتم تحديد تكلفة م زون الخاماا وقطع الغيار على أساس املتوسط املرجح. تتضمن تكلفة املخزون من امنتا  التام أقل،يتم تقييم املخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية املم ن تحقيقها أيهما 

 أما املخزون من امنتا  تحت التشغيل فيتضمن تكلفة املواد واألجور املباشرة حتى آخر مرحلة وصل إل ها بامضافة إلى املواد واألجور املباشرة. نصيبه من كافة التكاليف الصناعية غير املباشرة بامضافة إلى تكلفة

 نصيبه من التكاليف الصناعية غير املباشرة.

 

 

 2016ديسمبر  31قائمة التدفقاا النقدية للسنة املن هية في 

 2016 2015 

   النشاطاا التشغيلية

 67.414 28.347 صافي دخل السنة

   التغيراا في املوجوداا واملطلوباا التشغيلية:

(1.256.497) ذمم مدينة  (32.000)  

أخرى مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة   (239.883)  24.133 

 1.322.546 1.378.469 ذمم دائنة

(66.813) 44.902 مصاريف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى   

(5.325) أسهم مزاد تحت التسوية  - 

 1.729 727 الزكاة املحملة على السنة

 (49.260)  1.317.009 

(500.000) زكاة مدفوعة  (500.000)  

(484.722) مكافأة نهاية الخدمة  - 

من النشاطاا التشغيليةاملحصلة  )املست دمة في( صافي النقدية  (1.033.982)  817.009 

لنقد وما في ح مها)النقص( الزيادة في أرصدة   (1.033.982)  817.009 

في بداية السنة وما في ح مهالنقد   1.733.244 916.234 

 1.733.243 699.262 النقد وما في ح مه في نهاية السنة

2016ديسمبر  31قائمة التغيراا في حقوق املساهمين للسنة املن هية في   

 اإلجمالي خسائر متراكمة منح رأسمالية رأس املال 

 3.861.398 (185.462.590) 39.323.988 150.000.000 2014ديسمبر  31الرصيد في 

 67.414 67.414 - - صافي دخل السنة

 3.928.812 (185.395.176) 39.323.988 150.000.000 2015ديسمبر  31الرصيد في 

 28.347 28.347 - - صافي دخل السنة

 3.957.159 (185.366.829) 39.323.988 150.000.000 2016ديسمبر  31الرصيد في 
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 االستثماراا د

 كة في است دام األوراق املالية.في األوراق املالية بناًء على نية إدارة الشر  االستثماراايتم تصنيف  -

 إل ها جميع ما أنفق لغرض ئيتم قياس االستثمار وإثباته عند اقتنا -
ً
 .االقتناءه بالتكلفة املتمثلة في سعر الشراء مضافا

 املحققة وغير املحققة بقائمة الدخل.يتم تقييم االستثماراا بغرض املتاجرة في نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة ويتم إثباا املكاسب والخسائر  -

 محققة بحقوق املل ية. يتم تقييم االستثماراا املتاحة للبيع في نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة ويتم تحميل الفروق الناتجة بحساب مكاسب أو خسائر غير  -

 اح.بإيراداا االستثمار في األوراق املالية عند إعالن توزيعاا األرب االعترافيتم  -

 لطريقة حقوق املل ية وذلك في االستثماراا التي تزيد عن  -
ً
من ر وس أموال الشركاا املستثمر ف ها بامضافة إلى ممارسة التأثير املهم على السياساا املالية  %20يتم تقييم االستثماراا وفقا

 لذلك.ويتم إثباا األرباح والخسائر من واقع صافي دخ ف ها،والتشغيلية للشركة املستثمر 
ً
 ل )خسارة( الشركاا املستثمر ف ها وذلك بتعديل رصيد االستثمار تبعا

 يتم ت فيض القيمة الحالية لالستثماراا في األوراق املالية مقابل االن فاض غير امل قت في قيمة هذه االستثماراا. -

 

 واملعداااملمتلكاا  ه
وتتبع الشـركة طريقة القسط الثابت في احتساب اس هالك املمتلكاا  القيمة،يتم إظهار املمتلكاا واملعداا بصافي القيمة الدفترية وذلك بعد تنزيل االس هالك املتراكم من التكلفة واالن فاض الناتج عن النقص في 

التالية:واملعداا وفقا للنسب السنوية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتم البدء في إهالك املمتلكاا واملعداا من تاريخ إعداد هذه املمتلكاا واملعداا لالست دام. -

 املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكاا واملعداا على قائمة الدخل عند القيام بها. االقتصاديةيتم تحميل مصاريف الصيانة وامصالح التي يتم ت بدها للمحاف ة على املنافع  -

 

 ان فاض قيمة املوجوداا املالية  و
خسائر من  يأد تن فض قيم ها. فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، تسجل يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مالي ملوجوداا الشركة املالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن مجموعة أصول مالية محددة ق

 ان فاض القيمة في قائمة الدخل مباشرة ويتم تحديد ان فاض القيمة كما يلي:

 بالنسبة للموجوداا املدرجة بالقيمة العادلة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. -

 مماثل. مالي أصلبمعدل السوق الحالي لعائد على  بالنسبة للموجوداا املدرجة بالتكلفة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقاا النقدية املستقبلية م صومة -

ية  فاضها ويم ن ربط االن فاض بصورة موضوعيتم تسجيل ع م ان فاض قيمة الخسائر املسجل في السنواا السابقة عندما ي هر م شر على عدم وجود خسائر ان فاض قيمة األصل املالي أو ان -

 بحدث يقع بعد تسجيل ان فاض القيمة.

 

 ان فاض قيمة املوجوداا غير املالية  ز
ابلة  فاض في القيمة. في حال توافر هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القمراجعة القيمة الدفترية ملوجوداا الشركة غير املالية في تاريخ كل مركز مالي لغرض تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على االن يتم

 ئمة الدخل عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجوداا قيم ها القابلة لالسترداد.لالسترداد للموجوداا ويتم االعتراف ب سارة االن فاض في القيمة في قا

 موجودة أو أنها قد ان فضت. يتم إثباا ع م خسارة ان فاض القيمة املسجلة في سنواا سابقة كإيراد في حالة وجود داللة على أن خسارة االن فاض املسجلة سابقا لم تعد

 

 ةالدائنالذمم  ح
 .االسميةائنة بالقيمة تدر  الذمم الد

 

 م صص مكافأة نهاية الخدمة ط
 يتم االستدراك ملكافأة نهاية الخدمة للموظفين املترتبة على الشركة بموجب أن مة العمل والعمال باململ ة العربية السعودية. 

 

 املخصصاا ي
نتيجة لحدث سابق، من املحتمل أنه يتطلب تدفق صادر للموارد املتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام، ويم ن عمل  استداللي(أو  )قانونييتم االعتراف باملخصص حينما ي ون لدى الشركة التزام حالي 

 تقدير موثوق به ملبلغ ذلك االلتزام، ويتم مراجعة املخصصاا في تاريخ كل مركز مالي وتعديلها مظهار أفضل تقدير حالي.

 

 منح رأسمالية  ك
وحة في نحة على أساس القيمة العادلة لألصول املمناملنح الح ومية الرأسمالية املطلقة التي تحصل عل ها الشركة بدون التضحية بأي أصل أو تحمل أي التزاماا أو قيود مقابل الحصول على امليتم قياس وإثباا 

 وقت الحصول عل ها وتدر  ضمن حقوق املساهمين.

 

 قائمة التدفقاا النقدية ل
 للطريقة غير املباشرة وألغراض عرض قائمة التدفقاا يتم إعداد قائمة 

ً
تتضمن النقدية وما في ح مها النقدية بالخزينة والودا ع تحت الطلب لدى البنوك واالستثماراا األخرى  النقدية،التدفقاا النقدية وفقا

 القصيرة األجل وعالية السيولة والتي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها األصلية ثالثة أشهر.

 تحقق اميراداا   م
 ماا التجارية.يتم تحقق اميراداا عند إصدار الفواتير أو أداء الخدماا للعميل وحصوله على البضا ع أو الخدمة. ويتم تسجيلها بالصافي بعد حسم الخصو 

 التعاقدي لكل نشاط. االتفاقس شروط تحتسب بنود اميراداا األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدماا املتعلقة بها أو على أسا

 ٪5 - ٪3 مباني وإنشاءاا

 ٪10 - ٪5 آالا ومعداا

 ٪25 سياراا

 ٪15 أجهزة ومعداا م تبية

 ٪10 أثاث ومفروشاا

 ٪15 عدد وأدواا



     

118 

 

 املصروفاا العمومية وامدارية ن
 للمبادئ املحاس

ً
 بية الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين.هي تلك املصروفاا املتعلقة بامدارة، والتي ال تتعلق بتكلفة املبيعاا أو العملياا التشغيلية املباشرة للشركة وفقا

 

 األجنبيةالعمالا  س
باألسعار  واملطلوباا بالعمالا األجنبية في نهاية الفترة إلى الريال السعودي يتم تحويل املعامالا التي تتم بالعمالا األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد عند إجراء العملية، ويتم تحويل املوجوداا

 أو الخسائر الناجمة عن هذه التحويالا ضمن قائمة الدخل.األرباح ويتم إدرا  السائدة في نهاية الفترة. هذا 

 

 م صص الزكاة  ع
 ملعيار املحاسبة املالية للزكاة باململ ة العربية 

ً
ة اتقوم الشركة باحتساب م صص الزكاة وإثباتها في نهاية كل سنة مالية بصورة مستقلة على أساس مبدأ االستحقاق. هذا وتتم تسوية م صص الزك السعودية،طبقا

ا  م صص العرض وامفصاح العام املتعلقة بالتغيراا املحاسبية. وقد تم إدر في السنة املالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النها ي، ويتم إثباا أي فروقاا بين م صص الزكاة والربط النها ي وفق متطلباا معيار 

 الزكاة في بند مستقل ضمن قائمة الدخل.

 

 األحداث املحتملة  ف
، كما ال يتم االعتراف باملوجوداا املاملطلوباا املحتملة في البياناا املالية ويتم امفصاح عنها فقط ما لم ي ن احتمال حدوث تدفق صادر للموارد املتضمنة للمنافع االقتصا يتم إدرا ال 

ً
حتملة ويتم دية مستبعدا

 امفصاح عنها عندما ي ون تحقيق منافع اقتصادية منها مرجحا.

 

 وما في ح مهنقد  .3
 ديسمبر ما يلي:  31يت ون النقد وما في ح مه كما في 

 

 

 ذمم مدينة، صافي .4
 ديسمبر مما يلي: 31تت ون الذمم املدينة كما في 

 

 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا، صافي .5
 ما يلي:مديسمبر  31ت ون مدينو بيع ممتلكاا ومعداا كما في ي

 

 

من  ةاألهلية للعلوم )بعد خصم ربح البيع واملخصص( والتي قامت بشراء كامل امنشاءاا التي أقام ها الشركة على األرض التي استأجرتها الشركيمثل هذا البند في صافي قيمة األقساط املستحقة على كلية الباحة 

ريال سعودي في تأسيم كلية الباحة للعلوم وباقي املبلغ  10.000.000ريال سعودي على أن تقوم شركة الباحة باستثمار مبلغ  35.000.000م، وذلك مقابل مبلغ 2001وزارة املالية واالقتصاد والوطني خالل عام 

. 25.000.000البالغ 
ً
 سنويا

ً
 ريال سعودي يتم سداده على خمسة عشر قسطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2015 

 1.733.243 699.262 نقد لدى البنوك

 699.262 1.733.243 

 2016 2015 

 876.855 2.098.352 عمالء

 7.294.836 7.294.836 مدينون متنوعون 

 34.576 34.576 مورديندفعاا مقدمة من 

 - 35.000 ذمم موظفين

 9.462.764 8.206.267 

   )يطرح(

 (1.108.402) (1.108.402) م صص ديون مش وك في تحصيلها

 8.354.362 7.097.865 

 2016 2015 

 25.000.000 25.000.000 إجمالي املديونية

 (7.914.187) (7.914.187) )م جلة( أرباح بيع أصول ثابتة

 (8.542.907) (8.542.907) م صص ديون مش وك في تحصيلها

 8.542.906 8.542.906 
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 م زون، صافي .6
 ا يلي:مديسمبر م 31يت ون املخزون كما في 

 

 

 صافي ،استثماراا طويلة األجل .7

 

ريال سعودي ضمن بند إيراداا سنواا سابقة في قائمة التغيراا في حقوق املساهمين،  3.249.082م والبالغ 2012ديسمبر  31تم إثباا حصة الشركة في نتائج أعمال كلية الباحة األهلية للعلوم عن العام املنتهي في 

 م.2012وهو يمثل نصيب الشركة من أرباح كلية الباحة عن عام 

 

 استثمار أرض الطائف .8
 بقيمة إجمالية قدرها تسعة ماليين ريال سعودي وقامت الشركة بسداد املبلغ. 133/159/1/1قامت الشركة بشراء نصف م طط س ني بمدينة الطائف حي الواصلية صك رقم 

 

 مشروعاا تحت التنفيذ .9
 ركة، ولم يتم است مال إنشائه حتى تاريخ صدور القوائم املالية.عبارة عن مشروع )تليفريك الباحة( املقام على ارض غير مملوكة للش

 

 ممتلكاا ومعداا، صافي .10

 

 ذمم دائنة .11
 ا يلي:مديسمبر م 31تت ون الذمم الدائنة كما في 

 

 تحت التسويةأسهم مزاد  .12
ريال( للسهم وقد قامت الشركة بالبدء بعملية  2.5م على بيع األسهم غير املسددة لتحصيل قيمة القسط األخير بواقع )22/03/2009هـ املوافق 25/03/1430حصلت الشركة على موافقة هي ة سوق املال بتاريخ 

من قيمة  %25ريال( قيمة  2.5ريال( حسب العروض املقدمة باملزاد تم تحصيله بالكامل واملبلغ عبارة عن ) 14.325.234سهم( بمبلغ ) 984.032)م تم بيع عدد 31/12/2009م. وحتى 28/06/2009البيع بتاريخ 

 بالكامل أما باقي املبلغ مليون ريال سع 150.000.000ريال سعودي في است مال رأس املال ليصبح رأس مال الشركة والبالغ  2.113.074السهم املتبقية وتم است دام مبلغ 
ً
ريال  12.212.160 وقدرهودي مدفوعا

 بأن الشركة قامت بسداد )رد فائض(
ً
ريال كمصروفاا ناتجة  682.285ريال وسداد مبلغ  643.451مبلغ  سعودي سيتم رده كفائض للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والتي بيعت أسهمهم باملزاد علما

 والتحصيل.عن عملية البيع 

 

 2016 2015 

 1.198.194 1.198.194 مواد خام

 147.748 147.748 قطع غيار

 387 387 إنتا  تام

 1.346.329 1.346.329 

   )يطرح(

 (1.228.272) (1.228.272) م صص بضاعة بطي ة الحركة

 118.057 118.057 

 2015 2016 نسبة املشاركة 

 %37 كلية الباحة األهلية للعلوم
17.136.823 17.136.823 

17.136.823 17.136.823 

 عدد وأدواا اثاث ومفروشاا أجهزة ومعداا م تبية سياراا أآلا ومعداا مباني وإنشاءاا أراض ي 
 امجمالي

2016 

 امجمالي

2015 

          التكلفة:

 104.246.674 104.246.674 173.371 841.489 2.992.315 1.741.048 34.382.005 24.792.458 39.323.988 في بداية السنة

 - - - - - - - - - لإلضافاا

 104.246.674 104.246.674 173.371 841.489 2.992.315 1.741.048 34.382.005 24.792.458 39.323.988 في نهاية السنة

          :االس هالك

 50.665.189 50.665.189 173.367 783.404 2.969.884 1.725.079 30.512.636 14.500.819 - في بداية السنة

 - - - - - - - - - للسنة

 50.665.189 50.665.189 173.367 783.404 2.969.884 1.725.079 30.512.636 14.500.819 - في نهاية السنة

          الدفتريةصافي القيمة 

  53.581.485 4 58.085 22.431 15.969 3.869.369 10.291.639 39.323.988 2016رديسمب 31في 

 53.581.485  4 58.085 22.431 15.969 3.869.369 10.291.639 39.323.988 2015ديسمبر 31في 

 2016 2015 

 2.260.550 3.604.019 موردين

 1.566.124 1.601.124 ذمم موظفين

 487.047 487.047 دائنون متنوعون 

 8.343 8.343 عمالء

 5.700.533 4.322.064 
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 م صصاا .13

 

ن را للقضية املرفوعة عل ها من شركة الخبير للمتاجرة في االستثمار والتمويل عن باقي املستحق لها عن عقد مبرم مع الشركة  م2013ريال سعودي في عام  3.000.000قامت الشركة بزيادة م صص املطالباا بمبلغ 

 معداد دراسة مالية لخطة زيادة رأس املال.

 ريال سعودي. 1.236.047م بمبلغ 11/10/2011جلم االدارة املنعقد بتاريخ قامت الشركة باملوافقة على ت وين م صص مشروعاا تحت التنفيذ )تليفريك الباحة( تحت امنشاء خالل اجتماع م

 ( الخاص باألحداث الهامة.19هـ، كما هو موضح باميضاح رقم )24/06/1434قامت الشركة بت وين م صص خسائر لعملية استبدال األصول مع شركة الساطعة وفقا للح م الصادر من ديوان امل الم بجدة بتاريخ 

 

 :الزكاةم صص  .14

 املوقف الزكوي 

 م1999السنواا منذ بداية التأسيم وحتى عام  أ

 1.706.080ريال سعودي وردا بها مطالباا من الهي ة العامة للزكاة والدخل وتم ت وين م صص بكامل املبلغ. وتم سداد مبلغ  5.656.482تم تقديم امقراراا الزكوية عن تلك السنواا وبلغت الزكاة املستحقة مبلغ 

ريال سعودي  500.000ملتبقي م. وقد حصلت الشركة على موافقة الهي ة العامة للزكاة والدخل بتقسيط املبلغ املتبقي على سبعة أقساط، سدد خمسة أقساط منها واملبلغ ا2008سبتمبر  13ريال سعودي في تاريخ 

 سيتم سداده على قسطين نصف سنوية.

 

 م2010م حتى عام 2000السنواا من عام  ب

ريال  16.849.347الربط من قبل الهي ة العامة للزكاة والدخل بقيمة تقديم امقراراا الزكوية عن تلك السنواا وتم سداد قيمة الزكاة من واقع امقراراا وبعد مراجعة الهي ة العامة للزكاة والدخل فقد تم تم 

هي ة الزكاة والدخل لدى اللجنة االستئنافية الزكوية، وبناء على رأي املستشار الزكوي وإدارة الشركة بعدم الحاجة إلى ت وين م صص سعودي وبناء على ذلك فقد قدمت الشركة استئنافها بالقرار الصادر من قبل 

 بقيمة الربط الزكوي ولم يتم ت وين م صص.

 

 م2015م حتى عام 2011السنواا من عام   

 م.2015ديسمبر 31م، 2014ديسمبر 31م، 2013ديسمبر 31م، 2012ديسمبر 31م، 2011يسمبرد 31تم تقديم امقراراا الزكوية عن السنواا املالية املن هية 

 

 حركة املخصص خالل السنة د

 كانت حركة م صص الزكاة خالل السنة كاآلتي:

 

 

 م صص مكافأة نهاية الخدمة .15
 ا يلي:مديسمبر م 31يت ون م صص مكافأة نهاية الخدمة كما في 

 

 

 رأس املال .16
 ريال سعودي وقد تم سداده بالكامل. 10سهم وقيمة كل سهم  15.000.000ريال سعودي مقسم إلى  150.000.000يبلغ رأس مال الشركة املصرح به مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2015 

 4.700.000 4.700.000 م صص مطالباا

 1.236.047 1.236.047 م صص مشروعاا تحت التنفيذ

 68.699.441 68.699.441 م صص خسائر استبدال اصول 

 74.635.488 74.635.488 

 2016 2015 

 2.322.563 1.824.292 رصيد في بداية السنة

 (500.000) (500.000) خالل السنة مدفوع

 1.729 727 خالل السنة م ون 

 1.824.292 1.325.019 السنةرصيد في نهاية 

 2016 2015 

 568.325 568.325 رصيد في بداية السنة

 - (484.722) مسدد خالل السنة

 568.325 83.603 السنةرصيد في نهاية 
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 مصاريف إدارية وعمومية .17

 

 النشاط القطاعي .18
 تت ون الشركة من قطاعاا األعمال التالية:

 

 

 م مما يلي:2016 ديسمبر  31 تت ون األصول وااللتزاماا واميراداا وتكاليف النشاط ونتائج األعمال لهذه القطاعاا كما في

 

 

م وافقت 05/05/2015م ولم يتم حتى تاري ه تأجير املصنع. وفي تاريخ 2005فبراير  23م وقد أت ذ مجلم امدارة قرار بتأجير املصنع بتاريخ 2004تم إيقاف امنتا  في مصنع الجلد خالل الربع الثاني من عام  -

 أثرب إلى أصول معده لغرض البيع. الجمعية العمومية غير العادية بتحويل مشروع مصنع الجلد الصناعي وتلفريك 

 بفتراا التشغيل وذلك منذ عام ال لم يتم احتساب إهالك املباني وامنشاءاا واآل -
ً
م وذلك لعدم 2001إبريل  21م بموجب قرار من مجلم امدارة بتاريخ 2001ا واملعداا الخاصة بمشروع التليفريك مرجحا

 تشغيل املشروع إال في فتراا املواسم فقط.

 

 لصدور ح م قضا ي نها ي ضد الشركة )م ون لها م صص بمبلغ  17.085.813إيقاف املطالبة بتحصيل األرصدة املدينة الخاصة بكلية الباحة والبالغ اجمال ها تم 
ً
ريال سعودي( وبيان تلك  8.542.907ن را

 األرصدة كما يلي:

 

 

 اث هامة أحد .19
 م بتوقيع عقد مع شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة والذي بموجبه قامت الشركة بشراء كل من:2011فبراير  6هـ املوافق 1432ربيع األول  3قامت الشركة بتاريخ 

 والثابتة بدون ذممها املالية.أكسارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة املوجوداا املنقولة  أ

 مشروع الخرسانة امسمنتية الجاهزة وموجوداته املنقولة والثابتة بدون ذممها املالية. ب

 مصنع الهلوكور )تحت امنشاء( بامضافة إلى معداته التي لم تركب بدون ذممها املالية.  

 د كما يلي:ريال سعودي تدفع أعيان ونق 86.000.000وذلك مقابل مبلغ إجمالي قيمته 

 ريال سعودي بموجب شيكاا مصدقة على أربع دفعاا. 10.000.000تدفع الشركة مبلغ  .1

ريال سعودي  12.000.000مقابل  133/159/1/1من كامل األرض في م طط املرو  الواقع في محاف ة الطائف واململوكة للشركة بموجب صك رقم  %50تتنازل الشركة )إفراغ فعلي( عن حص ها البالغة  .2

 ن ثمن البيع.م

ريال سعودي  25.000.000حسب عقد التأسيم بما في ذلك كامل املديونية على الشركة املال ة للكلية ومقدار الدين  %37تتنازل الشركة عن حص ها في مل ية كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسب ها  .3

 ريال سعودي من ثمن البيع. 18.000.000مقابل 

شآته بدون ذمه املالية وخالي من أي رهوناا أو أي مطالب تتنازل الشركة عن مل ية كامل أرض مشروع الدواجن الواقعة في محاف ة العقيق منطقة الباحة بكامل موجوداته الثابتة واملنقولة وكامل من .4

 ريال سعودي. 46.000.000هـ مقابل 1425ربيع الثاني  6وتاريخ  2مالية واململوكة للشركة بموجب الصك رقم 

 ملحضر االجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لشركة الباحة واملنعقد بتاريخ 
ً
م والذي فيه تم تأجيل التصويت على اتفاقية تبادل األصول مع شركة 2011إبريل  26هـ املوافق 1432جمادى األولى  22ووفقا

 وذلك بعد اكتمال التقارير والدراساا املطلوبة. الساطعة الحديثة للمقاوالا إلى اجتماع آخر للجمعية

م وقيمت 2011سبتمبر  17ار تقرير الفحص النافي للجهالة بتاريخ وقد قامت الشركة بالتعاقد مع م تب مت صص معتمد للقيام بعمل الفحص النافي للجهالة ألصول شركة الساطعة محل االتفاق وقام امل تب بإصد

م عن صدور نتائج تقرير الفحص النافي للجهالة الخاص بتقييم أصول شركة الساطعة الحديثة، 2011سبتمبر  18وقامت الشركة بامعالن في موقع تداول بتاريخ  ريال سعودي. 17.300.559تلك األصول فقط بمبلغ 

 2016 2015 

 255.548 220.000 مصاريف متابعة تداول 

 146.845 159.000 رواتب ومزايا موظفين

 45.000 63.750 مهنية أتعاب

 35.482 21.335 بريد وهاتف وكهرباء ومياه

 11.697 20.052 إيجاراا

 12.483 22.105 تأميناا اجتماعية

 - 60.845 دعاية وإعالن

 2.100 10.530 مين طبيأت

 18.696 - رسوم ح ومية وتصديقاا

 12.426 3.110 أخرى 

 540.277 580.727 السنةرصيد في نهاية 

 مشروع التلفريك مصنع الجلد مزارع الدواجن املركز الرئيس ي

 امجمالي مشروع التلفريك مصنع الجلد الدواجنمزارع  املركز الرئيس ي البيان

 53.581.485 7.164.913 2.595.160 43.762.601 58.811 املمتلكاا واملعدااصافي 

 98.922.192 2.782.217 7.154.913 43.762.601 45.222.461 إجمالي األصول 

 94.965.033 49.777 125.021 589.452 94.200.783 إجمالي االلتزاماا

 28.347 - - - 28.347 الربحصافي 

 املركز الرئيس ي البيان

 17.085.813 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا

 (8.542.907) املخصص

 8.542.906 
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 للفارق ال بير بين نتيجة التقييم ألصول شركة الساطعة الحديثة بناء على تقرير الفحص النافي للجه
ً
مليون ريال سعودي وبين قيمة أصول شركة الباحة لالستثمار والتنمية املعروضة للتبادل  17.3الة والبالغ ون را

 مليون ريال سعودي قامت إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية بمناقشة نتائج التقييم مع إدارة شركة الساطعة الحديثة. 86مع أصول شركة الساطعة الحديثة والبالغة 

متنعت كذلك ام عن نتائج مفاوضاتها مع شركة الساطعة الحديثة والتي أسفرا عن عدم قبول شركة الساطعة الحديثة لنتائج تقرير الفحص النافي للجهالة و 2011أكتوبر  1الشركة في موقع تداول بتاريخ  وأعلنت

 لشركة الساالتي ريال سعودي  7.000.000عن إعادة مبلغ 
ً
ع وقامت الشركة برف الشركة العقد مع شركة الساطعة الحديثة، ألغتطعة الحديثة كجزء من العقد وكنتيجة لذلك فقد قامت الشركة بسدادها مقدما

 وقدره 
ً
 هـــ 24/6/1434وان امل الم بجدة بتاريخ ريال سعودي. وقد صدر ح م نها ي في القضية من دي 7.000.000دعوى قضائية لدى ديوان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ املدفوع مقدما

بجدة بإتمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة الحديثة، وقد قررا إدارة الشركة ت وين م صص يغطي كامل الخسائر املترتبة على تلك العملية  امداريةتتضمن املصادقة على الح م االبتدا ي الصادر عن املح مة 

 ريال سعودي. 68.699.441بمبلغ 

 

 احتياطي ن امي .20
من رأس  %30من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي الن امي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  %10يتطلب ن ام الشركاا في اململ ة العربية السعودية وعقد تأسيم الشركة أن يحول ما نسبته 

 املال، إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على املساهمين.
 

 األدواا املالية وإدارة املخاطر .21
 طلوباا املستحقة واملطلوباا الغير متداولة األخرى.تشمل األدواا املالية املدرجة في قائمة املركز املالي بشكل رئيس ي على نقد وما في ح مه واملدينين واملوجوداا األخرى والدائنين وامل

 

 م اطر االئتمان: أ
 ألية ذمم معلقة.على الوفاء بالتزاماته مما ي دي إلى ت بد الطرف اآلخر خسائر مالية. وتسعى الشركة لتقليل م اطر االئتمان من خالل املتابعة الدورية تمثل م اطر االئتمان عدم مقدرة طرف 

 

 م اطر السيولة: ب
قد تنتج م اطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجوداا املالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. هي م اطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة ملقابلة االلتزاماا املتعلقة باألدواا املالية، 
 وتدير الشركة م اطر السيولة من خالل التأكد من توفر التمويل الالزم في الشركة عند الحاجة لذلك.

 
 م اطر العمالا:  

 رية.غيراا في أسعار الصرف للعمالا األجنبية، إن معامالا الشركة األساسية هي بالريال السعودي. وتعتقد امدارة إن م اطر العمالا غير جوههي م اطر التغير في قيمة األدواا املالية بسبب الت
 

 القيمة العادلة: د
تم إعداد القوائم املالية للشركة وفقا ملبدأ التكلفة التاري ية، قد تنتج فروقاا بين القيمة هو املبلغ الذي يم ن أن يتم بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة طول ذراع. كما 

 .قيم ها الدفترية الدفترية والقيمة العادلة املقدرة. وتعتقد امدارة أن القيمة العادلة للموجوداا واملطلوباا املالية للشركة ال ت تلف بشكل جوهري عن
 

 اعتماد القوائم املالية  .22
  .م2017يناير  30اعتمدا القوائم املالية من مجلم امدارة بتاريخ 
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 م2015ديسمبر  31مراقب الحساباا للسنة املالية املن هية في ر القوائم املالية وتقري
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 ية.جزءا ال يتجزأ من القوائم املال (22( حتى رقم )1تعتبر االيضاحاا املرفقة من رقم )

 

 

 ية.جزءا ال يتجزأ من القوائم املال (22( حتى رقم )1رقم )تعتبر االيضاحاا املرفقة من 

 
 

 م )بالريال السعودي(2015ديسمبر  31قائمة املركز املالي للسنة املن هية 

  رقم االيضاح 2015 2014
 املوجوداا   
 املوجوداا املتداولة   

 نقد لدى البنوك 4 1.733.243 916.234

 ذمم مدينة بالصافي 5 7,097.865 7.065.865

 مصروفاا مدفوعة مقدما  13.367 37.500

 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا )بالصافي( 6 8.542.906 8.542.906

 م زون )بالصافي( 7 118.057 118.057

 مجموع املوجوداا املتداولة  17.505.438 16.680.562
 املطلوباا املتداولة   

 ذمم دائنة 9 4.322.046 2,999.518

 مصروفاا مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  10 2,289,063 2,355,876

 أسهم مزاد تحت التسوية 11 10,891,749 10,891,749

 م صصاا 12 74,635,488 74,635,488

 م صص الزكاة 13 1,824,292 2,322,563

 مجموع املطلوباا املتداولة  93.962.656 93.205.194

 رأس املال العامل  (76.457.218) (76,524,632)
    

 املوجوداا غير املتداولة   

 استثماراا طويلة األجل )بالصافي( 14 17.136.823 17.136.823

 استثمار جاري نقل مل يته )نصف م طط س ني الطائف( 8 9.000.000 9.000.000

 مشروعاا تحت التنفيذ 15 1.236.047 1.236.047

 ممتلكاا ومعداا )بالصافي( 16 53.581.485 53.581.485

 مجموع املوجوداا غير املتداولة  80.954.355 80.954.355

 إجمالي االستثمار  4.497.137 4.429.723
    

 املطلوباا غير املتداولة   

 نهاية الخدمةم صص مكافأة  17 568.325 568.325

 مجموع املطلوباا غير املتداولة  568.325 568.325
 حقوق املساهمين   

 رأس املال املصرح به واملدفوع 18 150.000.000 150.000.000

 منح رأس مالية  39.323.988 39.323.988

 خسائر متراكمة  (185,395,176) (185,462,590)

 املساهمينمجموع حقوق   3.928.812 3,861,398

 مجموع املطلوباا غير املتداولة وحقوق املساهمين  4.497.137 4.429.723

 بالريال السعودي(م )2015ديسمبر  31قائمة الدخل كما في 

 رقم اميضاح 2015 2014
 

- 5,521,890 
 

 اميراداا
   

 ي صم:

- (4,912,470) 
 

 تكلفة اميراداا

- 609,420 
 

 مجمل ربح النشاط
   

 (:)ي صم

 مصروفاا عمومية وإدارية 19 (540,277) (1,844,958)

(77,476) - 
 

 إهالك ممتلكاا ومعداا )الجزء امداري(

(2,023,768) - 
 

 إهالك ممتلكاا ومعداا لم تحقق إيراد خالل العام

(67,830) - 
 

 م صص مكافأة نهاية الخدمة

(4,014,032) 69,143 
 

 قبل الزكاة –صافي ربح / الخسارة العام 

 الزكاة 13 (1,729) (80,680)

(4,094,712) 67,414 
 

 صافي ارباح /)خسائر( العام

(0.27)  0.004 
 

 نصيب السهم من صافي الربح /)الخسارة( العام
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 يةال يتجزأ من القوائم املال( جزءا 22( حتى رقم )1تعتبر االيضاحاا املرفقة من رقم )

 

 م )بالريال السعودي(2015ديسمبر  31قائمة التغير في حقوق املساهمين للسنة املالية املن هية 
 

 امجمالي خسائر متراكمة منح رأس مالية )*( رأس املال املدفوع

م2013ديسمبر  31الرصيد كما في   150.000.000 39.323.988 (181,367,878) 7,956,110 

 (4,094,712) (4,094,712) - - صافي خسائر العام

م2014ديسمبر  31الرصيد كما في   150,000,000 39,323,988 (185,462,590) 3,861,398 

ارباح العامصافي   - - 67,414 67,414 

م2015ديسمبر  31الرصيد كما في   150.000.000 39.323.988 (185,395,175) 3,928,813 

 يةجزءا ال يتجزأ من القوائم املال (22( حتى رقم )1املرفقة من رقم )تعتبر االيضاحاا 
 

هـ وقد تم إدرا  قيمة األرض ضمن 06/04/1425( بتاريخ 2رة العدل رقم ))*( يتمثل ذلك املبلغ في قيمة األرض املقام عل ها مزارع الدواجن، والتي حصلت عل ها الشركة كمنحة من وزارة الزراعة بموجب صك من وزا

 .األصول الثابتة وقد تم تقييم األرض بالقيمة السوقية لها وقت الحصول على املنحة
 

 م2015ديسمبر  31للسنة املن هية في  31االيضاحاا املتممة للقوائم املالية 

 تأسيم الشركة ونشاطها .1
م وبموجب القرار 1993يناير12هـ املوافق 1413رجب19بتاريخ  5800005960السعودية بموجب السجل التجاري رقم شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة سعودية تمارس نشاطها في اململ ة العربية 

 م.1992نوفمبر  30هـ املوافق 1413جمادى الثاني  05بتاريخ  600الوزاري رقم 
 

 يتمثل نشاط الشركة فيما يلي:

 إقامة املشروعاا الصناعية املختلفة. -

 لزراعية بغرض استغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني.تملك واستصالح األراض ي ا -

 إقامة املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها. -

امصالح والصيانة الخاصة بذلك، كما يجوز للشركة القيام بأية اعمال الزمة أو م ملة  تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش -

 لألن مة.
ً
 لتحقيق تلك األغراض وتزاول الشركة أغراضها بعد الحصول على التراخيص الالزمة لذلك من الجهاا املختصة وطبقا

 .22888الباحة448 هو: ص.بإن عنوان الشركة املسجل 
 

 أسم امعداد .2
 إعداد هذه القوائم املالية األولية وفقا للمعايير املحاسبية الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين.تم 

 

 السياساا املحاسبية الهامة  .3
 :إن أهم السياساا املحاسبية املست دمة في إعداد هذه القوائم املالية األولية تتمثل فيما يلي

 

 العرف املحاسبي  .3.1
 قوائم املالية األولية على أساس مبدأ التكلفة التاري ية متبعين مبدأ االستحقاق.تم إعداد هذه ال

 تم إعداد هذه القوائم املالية األولية بالريال السعودي.

 

 

 م )بالريال السعودي(2015ديسمبر  31قائمة التدفقاا النقدية للسنة املالية املن هية 

2014 2015  

التشغيل:التدفقاا النقدية من أنشطة     

ربح / )الخسارة( العام صافي 67,414 (4,094,712)  
 تعديالا:  

هالكاا إ - 2,101,244  

 امل ون من م صص مكافأة نهاية الخدمة - 67,830

 الزكاة املحملة على السنة 1,729 80,680

رأس املال العامل فيأرباح / )خسائر( التشغيل قبل التغيراا  69,143 (1,844,958)  
 التغيراا في رأس املال العامل:  

الذمم املدينة   (32,000) 53,493  

م. مدفوعة مقدما  24,133 (25,609)  

الذمم الدائنة   1,322,546 1,441,808  

املصروفاا املستحقة واالرصدة الدائنة االخرى   (66,813) 20,252  

 زكاة مسددة (500,000) (1,500,000)

 م صص مكافأة نهاية الخدمة - (576,044)

التدفقاا النقدية من )املست دمة في( أنشطة التشغيل صافي 817,009 (2,431,058)  

النقدية خالل العام فيصافي الزيادة )النقص(  817,009 (2,431,058)  

 النقدية في أول العام 916,234 3,347,292

 رصيد النقدية في نهاية العام 1,733,243 916,234
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 الذمم املدينة  .3.2
 على املراجعة الدورية للعمالء على أساس إفرادي وال روف االقتصادية الحالية تدر  الذمم املدينة بالقيمة االسمية ناقصا املخصص لقاء أي مبالغ مش وك في تحصيلها. تقوم امدارة بتحديد هذا 

ً
املخصص بناءا

 والخبرة السابقة والعوامل األخرى ذاا العالقة.
 

 املخزون .3.3
ا  التام اا وقطع الغيار على أساس املتوسط املرجح. تتضمن تكلفة املخزون من امنتيتم تقييم املخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية املم ن تحقيقها أيهما أقل، ويتم تحديد تكلفة م زون الخام

ل ها بامضافة إلى إيتضمن تكلفة املواد واألجور املباشرة حتى آخر مرحلة وصل نصيبه من كافة التكاليف الصناعية غير املباشرة بامضافة إلى تكلفة املواد واألجور املباشرة. أما املخزون من امنتا  تحت التشغيل ف

 نصيبه من التكاليف الصناعية غير املباشرة.
 

 االستثماراا .3.4
 على نية إدارة الشركة في است دام األوراق املالية. في األوراق املالية بناءً  االستثماراايتم تصنيف 

 إل ها جميع ما أنفق لغرض  -
ً
 .االقتناءيتم قياس االستثمار وإثباته عند اقتناءه بالتكلفة املتمثلة في سعر الشراء مضافا

 الدخل.ملحققة بقائمة يتم تقييم االستثماراا بغرض املتاجرة في نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة ويتم إثباا املكاسب والخسائر املحققة وغير ا -

 محققة بحقوق املل ية. يتم تقييم االستثماراا املتاحة للبيع في نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة ويتم تحميل الفروق الناتجة بحساب مكاسب أو خسائر غير  -

 بإيراداا االستثمار في األوراق املالية عند إعالن توزيعاا األرباح. االعترافيتم  -

 لطريقة حقوق املل ية وذلك في االستثماراا التي تزيد عن يتم تقييم االستثماراا وف -
ً
من ر وس أموال الشركاا املستثمر ف ها بامضافة إلى ممارسة التأثير املهم على السياساا املالية والتشغيلية  %20قا

 لذلك.للشركة املستثمر ف ها، ويتم إثباا األرباح والخسائر من واقع صافي دخل )خسارة( الشركاا املستثمر ف
ً
  ها وذلك بتعديل رصيد االستثمار تبعا

 يتم ت فيض القيمة الحالية لالستثماراا في األوراق املالية مقابل االن فاض غير امل قت في قيمة هذه االستثماراا.  -
 

 املمتلكاا واملعداا .3.5
اس هالك املمتلكاا  وتتبع الشـركة طريقة القسط الثابت في احتساب القيمة،من التكلفة واالن فاض الناتج عن النقص في يتم إظهار املمتلكاا واملعداا بصافي القيمة الدفترية وذلك بعد تنزيل االس هالك املتراكم 

 التالية:واملعداا وفقا للنسب السنوية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 يتم البدء في إهالك املمتلكاا واملعداا من تاريخ إعداد هذه املمتلكاا واملعداا لالست دام. -

 املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكاا واملعداا على قائمة الدخل عند القيام بها. االقتصاديةيتم تحميل مصاريف الصيانة وامصالح التي يتم ت بدها للمحاف ة على املنافع  -
 

 ان فاض قيمة املوجوداا املالية .3.6
خسائر من  يأد تن فض قيم ها. فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، تسجل يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مالي ملوجوداا الشركة املالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن مجموعة أصول مالية محددة ق

 ان فاض القيمة في قائمة الدخل مباشرة ويتم تحديد ان فاض القيمة كما يلي:
 

 بالنسبة للموجوداا املدرجة بالقيمة العادلة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. -

 مماثل. أصل ماليبمعدل السوق الحالي لعائد على  بالنسبة للموجوداا املدرجة بالتكلفة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقاا النقدية املستقبلية م صومة -

 فاضها ويم ن ربط االن فاض بصورة موضوعية بحدث يقع يتم تسجيل ع م ان فاض قيمة الخسائر املسجل في السنواا السابقة عندما ي هر م شر على عدم وجود خسائر ان فاض قيمة األصل املالي أو ان

 .بعد تسجيل ان فاض القيمة
 

 ان فاض قيمة املوجوداا غير املالية .3.7
ابلة  فاض في القيمة. في حال توافر هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القمراجعة القيمة الدفترية ملوجوداا الشركة غير املالية في تاريخ كل مركز مالي لغرض تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على االنيتم 

 ئمة الدخل عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجوداا قيم ها القابلة لالسترداد.لالسترداد للموجوداا ويتم االعتراف ب سارة االن فاض في القيمة في قا

 موجودة أو أنها قد ان فضت. يتم اثباا ع م خسارة ان فاض القيمة املسجلة في سنواا سابقة كإيراد في حالة وجود داللة على أن خسارة االن فاض املسجلة سابقا لم تعد
 

 الذمم الدائنة .3.8
 ائنة بالقيمة االسمية.   تدر  الذمم الد

 

 م صص مكافأة نهاية الخدمة  .3.9
 .يتم االستدراك ملكافأة نهاية الخدمة املترتبة على الشركة للموظفين بموجب أن مة العمل والعمال باململ ة العربية السعودية

 

 املخصصاا  .3.10
نتيجة لحدث سابق، من املحتمل أنه يتطلب تدفق صادر للموارد املتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام، ويم ن عمل  استداللي(أو  )قانونييتم االعتراف باملخصص حينما ي ون لدى الشركة التزام حالي 

 تقدير موثوق به ملبلغ ذلك االلتزام، ويتم مراجعة املخصصاا في تاريخ كل مركز مالي وتعديلها مظهار أفضل تقدير حالي.

 
 
 

 املمتلكاا واملعداا الصافي

 مباني وإنشاءاا 3% : 5%

 االا ومعداا 5% : 10%

 عدد وأدواا 15%

 سياراا 25%

 ومفروشاا أثاث 10%

 أجهزة ومعداا م تبية 15%
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 منح رأس مالية .3.11
وحة ملنحة على أساس القيمة العادلة لألصول املمناملنح الح ومية الرأس مالية املطلقة التي تحصل عل ها الشركة بدون التضحية بأي أصل أو تحمل أي التزاماا أو قيود مقابل الحصول على ا يتم قياس وإثباا

 وتدر  ضمن حقوق املساهمين.

 قائمة التدفقاا النقدية .3.12
 للطريقة غير املباشرة وألغراض عرض قائمة التدفقاا النقدية، تتضمن النقدية وما في ح مها النقدية بالخزينة والودا ع تحت الطلبيتم إعداد قائمة التدفقاا النقدية 

ً
ثماراا األخرى لدى البنوك واالست وفقا

 منها
ً
 بنوك سحب على امل شوف. القصيرة األجل وعالية السيولة والتي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها األصلية ثالثة أشهر وت هر م صوما

 

 تحقق اميراداا .3.13
 ماا التجارية.يتم تحقق اميراداا عند إصدار الفواتير أو أداء الخدماا للعميل وحصوله على البضا ع أو الخدمة. ويتم تسجيلها بالصافي بعد حسم الخصو 

 املتعلقة بها أو على أساس شروط االتفاق التعاقدي لكل نشاط.تحتسب بنود اميراداا األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدماا 
 

 العمومية وامدارية املصروفاا .3.14
 للمبادئ املحاسبية الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين الق بتكلفة املبيعاا أو العملياا التشغيلية املباشرة للشركة، والتي ال تتعلق بامدارةهي تلك املصروفاا املتعلقة 

ً
 .نونييناوفقا

 

 جنبية األ  العمالا .3.15
 باألسعار الريال السعودي  إلى الفترةفي نهاية  األجنبيةالعملية، ويتم تحويل املوجوداا واملطلوباا بالعمالا  إجراءالريال السعودي بسعر التحويل السائد عند األجنبية إلى املعامالا التي تتم بالعمالا  تحويليتم 

 قائمة الدخل. الناجمة عن هذه التحويالا ضمن خسائر ال و أ رباحويتم إدرا  األ هذا . الفترةالسائدة في نهاية 
 

 م صص الزكاة  .3.16
 ملعيار املحاسبة املالية للزكاة 

ً
تم تسوية م صص الزكاة وت. هذا على أساس مبدأ االستحقاق بصورة مستقلةمالية  سنةفي نهاية كل وإثباتها تقوم الشركة باحتساب م صص الزكاة  السعودية،اململ ة العربية بطبقا

ا  م صص العرض وامفصاح العام املتعلقة بالتغيراا املحاسبية. وقد تم إدر في السنة املالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النها ي، ويتم إثباا أي فروقاا بين م صص الزكاة والربط النها ي وفق متطلباا معيار 

 الزكاة في بند مستقل ضمن قائمة الدخل.
 

 ألحداث املحتملةا .3.17
، كما ال يتم االعتراف باملوجوداا املحتمال يتم إدرا  املطلوباا املحتملة في البياناا املالية ويتم االفصاح عنها فقط ما لم ي ن احتمال حدوث تدفق صادر للموارد املتضمنة لل

ً
لة ويتم منافع االقتصادية مستبعدا

 ة منها مرجحا.امفصاح عنها عندما ي ون تحقيق منافع اقتصادي
 

 نقد لدى البنوك  .4

 2015 2014 

 778 0 1بنك الرياض بلجرش ي حـ/ 

 107,645 1,733,243 2بنك الرياض بلجرش ي حـ/ 

 807,811 0 أقساط –البنك األهلي التجاري 

 1,733,243 916,234 
 

 ذمم مدينة بالصافي  .5

 2015 2014 

 844,855 876,856 عمالء

 7,294,836 7,294,836 مدينون متنوعون 

 34,576 34,576 موردون أرصدة مدينة

 8,206,268 8,174,267 

   )ي صم(:

 (1,108,402) (1,108,403) م صص ديون مش وك في تحصيلها

 7,097,865 7,065,865 
 

 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا بالصافي  .6

للعلوم )بعد خصم ربح البيع واملخصص( والتي قامت بشراء كامل امنشاءاا التي أقام ها الشركة على األرض التي استأجرتها الشركة من  يمثل هذا البند في صافي قيمة األقساط املستحقة على كلية الباحة األهلية

ريال سعودي في تأسيم كلية الباحة للعلوم وباقي املبلغ  10.000.000ريال سعودي على أن تقوم شركة الباحة باستثمار مبلغ  35.000.000م، وذلك مقابل مبلغ 2001وزارة املالية واالقتصاد والوطني خالل عام 

. 25.000.000البالغ 
ً
 سنويا

ً
 ريال سعودي يتم سداده على خمسة عشر قسطا

 

 2015 2014 

 25,000,000 25,000,000 إجمالي املديونية

   ي صم:

 (7,914,187) (7,914,187) أرباح بيع أصول ثابتة )م جلة(

 17,085,813 17,085,813 ربح البيعاملديونية بعد خصم 

 (8,542,907) (8,542,908) املخصص امل ون  ي صم:

 8,542,905 8,542,906 
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 م زون بالصافي .7

 2015 2014 

 1,198,194 1,198,194 مواد خام 

 147,748 147,748 قطع غيار

 387 387 إنتا  تام

 1,346,329 1,346,329 

 (1,228,272) (1,228,272) م صص م زون راكد  ي صم:

 118,057 118,057 

 

 استثمار جاري نقل مل يته  .8

بقيمة إجمالية قدرها تسعة ماليين ريال سعودي وقامت الشركة بسداد املبلغ وجاري است مال امجراءاا الن امية لنقل  133/159/1/1قامت الشركة بشراء نصف م طط س ني بمدينة الطائف حي الواصلية صك رقم 

 املل ية.

 

 ذمم دائنة  .9

 2015 2014 

 1,105,690 2,260,550 موردون 

 403,627 487,047 دائنون متنوعون 

 8,343 8,343 دائنة أرصدة-عمالء 

 1,481,858 1,566,124 دائنة أرصدة-ذمم موظفين 

 4,322,064 2,999,518 

 

 مصروفاا مستحقة وارصدة دائنة أخرى  .10

 2015 2014 

 922.427 855,614 مصروفاا مستحقة

 1,433,449 1,433,449 أرصدة دائنة أخرى 

 2,289,063 2,355,876 

 

 أسهم مزاد )تحت التسوية( .11
ريال( للسهم وقد قامت الشركة بالبدء بعملية  2.5م على بيع األسهم غير املسددة لتحصيل قيمة القسط األخير بواقع )22/03/2009هـ املوافق 25/03/1430حصلت الشركة على موافقة هي ة سوق املال بتاريخ 

من قيمة  %25ريال( قيمة  2.5ريال( حسب العروض املقدمة باملزاد تم تحصيله بالكامل واملبلغ عبارة عن ) 14.325.234)سهم( بمبلغ  984.032م تم بيع عدد )31/12/2009م. وحتى28/06/2009البيع بتاريخ 

 بالكامل  150.000.000ريال سعودي في است مال رأس املال ليصبح رأس مال الشركة والبالغ  2.113.074السهم املتبقية وتم است دام مبلغ 
ً
ريال  12.212.160أما باقي املبلغ والبالغ مليون ريال سعودي مدفوعا

 بأن الشركة قامت بسداد )رد فائض(
ً
ريال كمصروفاا ناتجة  682.285ريال وسداد مبلغ  511.298مبلغ  سعودي سيتم رده كفائض للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والتي بيعت أسهمهم باملزاد علما

 عن عملية البيع والتحصيل. 

 
 م صصاا .12

 

والتمويل عن باقي املستحق لها عن عقد مبرم مع الشركة  االستثمار م ن را للقضية املرفوعة عل ها من شركة الخبير للمتاجرة في 2013ريال سعودي في عام  3.000.000بزيادة م صص املطالباا بمبلغ  الشركةقامت * 

 معداد دراسة مالية لخطة زيادة رأس املال.

 ريال سعودي. 1.236.047 م بمبلغ2011/ 11/10مجلم امدارة املنعقد بتاريخ  اجتماعت وين م صص مشروعاا تحت التنفيذ )تليفريك الباحة( تحت امنشاء خالل  على** قامت الشركة باملوافقة 

( الخاص باألحداث 21هـ، كما هو موضح باميضاح رقم )24/06/1434اريخ األصول مع شركة الساطعة وفقا للح م الصادر من ديوان امل الم بجدة بت استبدال*** قامت الشركة بت وين م صص خسائر لعملية 

 الهامة.

 

 :الزكاة .13

 املوقف الزكوي 
 م 1999السنواا من بداية النشاط حتى عام 

من الهي ة العامة للزكاة والدخل وتم ت وين م صص بكامل املبلغ. وتم  ريال سعودي وردا بها مطالباا 5.656.482تم تقديم امقراراا الزكوية عن تلك السنواا وبلغت الزكاة املستحقة عن تلك السنواا مبلغ 

 م.2008يونيو  13ريال سعودي في تاريخ  1.706.080سداد مبلغ 

 

 

 م2015ديسمبر  31 املست دم خالل العام امل ون خالل العام م2015يناير  01 

 4.700,000 - - 4,700,000 م صص مطالباا *

 1,236,047 - - 1,236,047 م صص مشروعاا تحت التنفيذ**

 68,699,441 - - 68,699,441 م صص خسائر استبدال أصول ***
 

74,635,488 
  

74,635,488 
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 م 2011م حتى عام 2000السنواا من عام 

 .من قبل الهي ة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنواا حتى تاري هتم تقديم امقراراا الزكوية عن تلك السنواا وتم سداد قيمة الزكاة من واقع امقراراا ولم يتم الربط 

 

 م2014، م2013م ،2012عام 

 .اري هم وبالتالي لم يتم الربط من قبل الهي ة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنواا حتى ت2013ديسمبر  31 م،2012ديسمبر  31لم يتم تقديم امقرار الزكوي عن السنواا املالية املن هية في 

 

 م صص الزكاة .13.1

 2015 2014 

 3,741,883 2,322,563 1/1رصيد 

 80,680 1.729 تدعيم م صص الزكاة

 (1.500,000) (500,000) املسدد ملصلحة الزكاة

 2,322,563 1,824,292 31/12رصيد 

 

 2015الزكاة عن العام  .13.2

 2014 2015 يلي:كما  الخسارة( املعدلاحتساب صافي الربح/ ) تم-1

(4.014.032) 69.143 قبل الزكاة – الخسارة( السنةصافي الربح/ )  

 - - م صصاا م ونة خالل السنة

(4.014.032) 69.143 ربح املعدلصافي الخسارة /   

 

 

 استثماراا طويلة األجل بالصافي  .14

 2014 2015 نسبة املشاركة 

%37 كلية الباحة األهلية للعلوم   17.136.823 17.136.823 

  17.136.823 17.136.823 

 

ريال سعودي ضمن بند إيراداا سنواا سابقة في قائمة التغيراا في حقوق  3.249.082م والبالغ 2012ديسمبر  31تم إثباا حصة الشركة في نتائج أعمال كلية الباحة األهلية للعلوم عن العام املنتهي في  -

 م.2012املساهمين، وهو يمثل نصيب الشركة من أرباح كلية الباحة عن عام 

لم يصدر لها قوائم مالية مدققة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم حيث أنه  م2015، م2014 م،2013ديسمبر  31لم يتم إثباا حصة الشركة في نتائج أعمال كلية الباحة األهلية للعلوم عن العام املنتهي في  -

 املالية.

 

 مشروعاا تحت التنفيذ  .15
 تاريخ صدور القوائم املالية. حتىولم يتم است مال إنشائه  للشركة،على ارض غير مملوكة  الباحة( املقامتليفريك مشروع )عبارة عن 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2015 تم احتساب الوعاء الزكوي كما يلي:-2

(4.014.032) 69,143 صافي الربح/ )الخسارة( املعدل  

إل ها:يضاف   
  

 150,000,000 150,000,000 رأس املال

 39,323,988 39,323,988 منح رأس مالية

 88,325,277 87,905,957 م صصاا مدورة
 

277,299,088 273,635,233 

 ي صم:
  

(17,136,823) استثماراا طويلة األجل   (17,136,823) 

(53,581,485) ممتلكاا ومعداا بالصافي  (53,581,485) 

جاري نقل مل يته )نصف م طط س ني الطائف( استثمار   (9,000,000)  - 

(1,236,047) مشروعاا تحت التنفيذ  (1,236,047) 

(17,085,813) مدينو بيع األصول   (17,085,813) 

 (181,367,878) (185,462,590) خسائر متراكمة
 

(283,502,757) (270,408,046) 
 

(6,134,526) 3,227,186 
 

0 80,680 
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 ممتلكاا ومعداا بالصافي  .16

 

 م صص مكافأة نهاية الخدمة  .17

 2015 2014 

 1,076,539 568,325 1/1رصيد 

 67,830 0 التدعيم

 (576.044) 0 االست دام

 568,325 568,325 31/12رصيد 

 

 لاملارأس  .18

 ريال سعودي وقد تم سداده بالكامل. 10سهم وقيمة كل سهم  150.000.000ريال سعودي مقسم إلى  150.000.000 رأس مال الشركة املصرح به مبلغ يبلغ .18.1

ريال سعودي إلى  150.000.000م بت فيض رأس مال الشركة من مبلغ 19/11/2011هـ املوافق 23/12/1432( بتاريخ 5امدارة رقم ) اجتماع مجلمعلى توصية مجلم إدارة الشركة بمحضر  بناءً  .18.2

فيض رأس مالها تتلخص في ريال سعودي. ولم تحصل الشركة على موافقة الهي ة العامة لسوق املالية السعودية )تداول( حتى تاري ه، وقدمت الشركة خطة عمل مع طلب ت  48.000.000مبلغ 

جاري العمل و  ار قيمة البيع في مشروعاا ذاا جدوى اقتصادية عالية في نشاط العقار والتعليم ، حيث تملك الشركة أرض مساح ها مليون متر مربع بالباحة)بيعها لبعض أصولها الحالية واستثم

 13ريال سعودي ، هذا بامضافة إلى أنها ستحصل على مبلغ ( مليون 12في ت طيطها وبيعها بامضافة إلى أنها تملك م طط بمدينة الطائف سيتم بيعه ويتوقع أن يحقق أرباح وعوائد تفوق الـ )

 مليون ريال سعودي نصف قيمة الدين على كلية الباحة األهلية للعلوم من قيمة مباني الكلية املباعة لها من الشركة كدفعة أولى(.

 

 مصروفاا عمومية وادارية  .19

 2015 2014 

 652,954 146,845 الرواتب واألجور 

 37,716 12,483 اجتماعيةتأميناا 

 76,381 2,100 تأمين طبي

 26,055 11,697 اميجاراا

 34,709 35,482 بريد وهاتف وكهرباء ومياه

 18,720 1,000 محروقاا وصيانة ساراا

 46,615 45,000 اتعاب مهنية

 87,830 0 دعاية واعالن

 801 0 صيانة واصالح

 19,793 18,696 رسوم ح ومية وتصديقاا

 50,310 0 مصاريف انتقاالا

 400,000 255,548 م. متابعة تداول 

 384,000 0 مصاريف قضايا وتسوية منازعاا

 9,074 11,426 اخرى متنوعة

 540,277 1,844,958 

 

 

 

 

  ومعداا بالصافيممتلكاا -16
 امجمالي عدد وأدواا اثاث ومفروشاا أجهزة ومعداا م تبية سياراا أآلا ومعداا مباني وإنشاءاا أراض ي 

 التكلفة:
        

م2015يناير  01تكلفة األصول كما في   39,323,988 24,792,458 34,382,005 1,741,048 2.992,315 841,489 173,371 104,246,674 

 - - - - - - - - إضافاا خالل العام

م2015ديسمبر  31تكلفة األصول كما في   39,323,988 24,792,458 34,382,005 1,741,048 2,992,315 841,489 173,371 104,246,674 

املتراكم:امهالك           

م2015يناير  01امهالك املتراكم كما في    14,500819 30,512,636 1,725,079 2,969,884 783,404 173,367 50,665,189 

 - - - - - - - - إهالك العام

م2015ديسمبر  31امهالك املتراكم كما في    14,500,819 30,512,636 1,725,079 2,969,884 783,404 173,367 50,665,189 

         صافي القيمة الدفترية

م2015ديسمبر  31كما في   39,323,988 10,291,639 3,869,369 15,969 22,431 58,085 4 53,581,485 

م 2014ديسمبر  31كما في   39,323,988 10,291,639 3,869,369 15,969 22,431 58,085 4 53,581,485 
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 النشاط الفرعي  .20

 :تت ون الشركة من قطاعاا األعمال التالية .20.1

 املركز الرئيس ي  -

 مزارع الدواجن  -

 مصنع الجلد  -

 مشروع التلفريك  -

 م مما يلي:2015 ديسمبر  31النشاط ونتائج هذه األعمال لهذه القطاعاا كما في  واميراداا وتكاليفتت ون األصول وااللتزاماا  .20.2
 

 

 م ولم يتم حتى تاري ه تأجير املصنع.2005فبراير  23م وقد أت ذ مجلم امدارة قرار بتأجير املصنع بتاريخ 2004إيقاف امنتا  في مصنع الجلد خالل الربع الثاني من عام  تم .20.3

 بفتراا التشغيل آلال احتساب إهالك املباني وامنشاءاا وا يتم .20.4
ً
م وذلك 2001إبريل  21م بموجب قرار من مجلم امدارة بتاريخ 2001وذلك منذ عام ا واملعداا الخاصة بمشروع التليفريك مرجحا

 لعدم تشغيل املشروع إال في فتراا املواسم فقط.
 

من تلك  االن هاءريال سعودي( ولم يتم  8.542.907ريال سعودي )م ون لها م صص بمبلغ  17.085.813املستشار القانوني للشركة بدراسة موقف تحصيل بعض األرصدة املدينة والبالغ إجمال ها مبلغ  يقوم

 الدراسة حتى تاريخ إصدار القوائم املالية األولية وبيان تلك األرصدة كما يلي:
 

 املركز الرئيس ي البيان

 17.085.813 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا

 ي صم:
 

(8.542.907) املخصص امل ون   

 8.542.906 امجمالي بعد خصم املخصص امل ون 
 

 أحداث هامة  .21
  بشراء الشركة قامت بموجبه والذي العامة للمقاوالا الحديثة الساطعة شركة مع عقد بتوقيع م2011 فبراير  06 املوافق هـ1432 األول  ربيع 03 بتاريخ الشركة قامت

ً
 :من كال

 .املالية ذممها بدون  والثابتة املنقولة املوجوداا وكافة وسياراتها معداتها بكامل كسارة-أ

 .املالية ذممها بدون  والثابتة املنقولة وموجوداته الجاهزة امسمنتية الخرسانة مشروع-ب

 .املالية ذممها بدون  تركب لم التي إلى معداته بامضافة( امنشاء تحت) الهلوكور  مصنع-ا

 :يلي كما ونقد أعيان تدفع سعودي ريال 86,000,000 قيمته إجمالي مبلغ مقابل وذلك

 .دفعاا أربع على مصدقة شيكاا بموجب سعودي ريال 10,000,000 مبلغ الشركة تدفع .1

 ريال 12,000,000 مقابل 133/159/1/1 رقم صك بموجب للشركة واململوكة الطائف محاف ة في الواقع املرو  م طط في األرض كامل من %50 البالغة حص ها عن( فعلي إفراغ) الشركة تتنازل   .2

 .البيع ثمن من سعودي

 ريال 25,000,000 الدين ومقدار  للكلية املال ة الشركة على املديونية كامل ذلك في بما التأسيم عقد حسب %37 نسب ها والبالغة للعلوم األهلية الباحة كلية مل ية في حص ها عن الشركة تتنازل  .3

 .البيع ثمن من سعودي ريال 18,000,000 مقابل سعودي

 أي أو  رهوناا أي من وخالي املالية ذممه بدون  منشآته وكامل واملنقولة الثابتة موجوداته بكامل الباحة منطقة العقيق محاف ة في الواقعة الدواجن مشروع أرض كامل مل ية عن الشركة تتنازل  .4

 .سعودي ريال 46,000,000 مقابل هـ1425 الثاني ربيع 06 وتاريخ 2 رقم الصك بموجب للشركة واململوكة مالية مطالب

-  
ً
 مع األصول  تبادل اتفاقية على التصويت تأجيل تم فيه والذي م2011 إبريل 26 املوافق هـ1432 األولى جمادى 22 بتاريخ واملنعقد الباحة لشركة العادية العمومية للجمعية الثاني االجتماع ملحضر  ووفقا

 .املطلوبة والدراساا التقارير  اكتمال بعد وذلك للجمعية آخر  إلى اجتماع للمقاوالا الحديثة الساطعة شركة

 سبتمبر  17 يخبتار  للجهالة النافي الفحص تقرير  بإصدار  امل تب وقام االتفاق محل الساطعة شركة ألصول  للجهالة النافي الفحص بعمل للقيام معتمد مت صص م تب مع بالتعاقد الشركة قامت وقد -

 .سعودي ريال 17,300,559 بمبلغ فقط األصول  تلك وقيمت م2011

  الحديثة، الساطعة شركة أصول  بتقييم الخاص للجهالة النافي الفحص تقرير  نتائج صدور  عن م2011 سبتمبر  18 بتاريخ تداول  موقع في بامعالن الشركة وقامت -
ً
 تقييمال نتيجة بين ال بير  للفارق  ون را

 الساطعة شركة أصول  مع للتبادل املعروضة والتنمية لالستثمار  الباحة شركة أصول  قيمة وبين سعودي ريال مليون  17,3 والبالغ للجهالة النافي الفحص تقرير  على بناء الحديثة الساطعة شركة ألصول 

 .الحديثة الساطعة شركة إدارة مع التقييم نتائج بمناقشة والتنمية لالستثمار  الباحة شركة إدارة قامت سعودي ريال مليون  86 والبالغة الحديثة

 كذلكو  للجهالة النافي الفحص تقرير  لنتائج الحديثة الساطعة شركة قبول  عدم عن أسفرا والتي الحديثة الساطعة شركة مع مفاوضاتها نتائج عن م2011 أكتوبر  01 بتاريخ تداول  موقع في الشركة وأعلنت -

  بسدادها الشركة قامت سعودي ريال 7,000,000 مبلغ إعادة عن امتنعت
ً
 وقامت الحديثة، الساطعة شركة مع العقد الشركة الغت فقد لذلك وكنتيجة العقد من كجزء الحديثة الساطعة لشركة مقدما

  املدفوع املبلغ بإعادة الحديثة الساطعة شركة ف ها تطالب امل الم ديوان لدى قضائية دعوى  برفع الشركة
ً
 بجدة امل الم ديوان من القضية في نها ي ح م صدر  وقد. سعودي ريال 7,000,000 وقدره مقدما

 ال كامل يغطي م صص ت وين الشركة إدارة قررا وقد الحديثة، الساطعة شركة مع العقد تنفيذ بإتمام االدارية بجدة املح مة عن الصادر  االبتدا ي الح م على املصادقة تتضمن ـهـ24/06/1434 بتاريخ

 سعودي. ريال 68,699,441 بمبلغ العملية تلك على املترتبة خسائر  -
 

 عام  .22

  ت ون  ال  قد األولية املالية التقارير  في املدرجة النتائج إن- أ
ً
  م شرا

ً
 . للتشغيل السنوية النتائج على دقيقا

 الحالية. للسنه واالفصاح العرض مع تفقتل املقارنة لسنه املالية القوائم تبويباا بعض عرض إعادة تم- ب

 امجمالي مشروع التلفريك مصنع الجلد مزارع الدواجن املركز الرئيس ي البيان

 53.581.485 7.164.913 2.595.160 43.762.601 58.811 صافي األصول الثابتة

 98.459.793 2.782.217 7.154.913 43.762.601 44.076.062 إجمالي األصول 

 94.531.023 49.777 125.021 589.452 93.766.773 إجمالي االلتزاماا

 67.372 - - - 67.372 صافي الربح
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   م2014ديسمبر  31مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية في ر القوائم املالية وتقري
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 ال يتجزأ من القوائم املالية. ( جزءا22( حتى رقم )1تعتبر االيضاحاا املرفقة من رقم )

 املالية.( جزءا ال يتجزأ من القوائم 22( حتى رقم )1تعتبر االيضاحاا املرفقة من رقم )

 

 

 

 

 

 "جميع املبالغ بالريال السعودي" م 2014ديسمبر  31للسنة املالية املن هية في  املركز املاليقائمة 

  رقم االيضاح 2014 2013

 املوجوداا   

 املوجوداا املتداولة   

 نقد لدى البنوك 4 916.234 3.347.292

مدينة بالصافيذمم  5 7.065.865 7.119.358  

 مصروفاا مدفوعة مقدما  37.500 11.891

 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا )بالصافي( 6 8.542.906 8.542.906

 م زون )بالصافي( 7 118.057 118.057

جاري نقل مل يته استثمار  8 9.000.000 9.000.000  

 مجموع املوجوداا املتداولة  25.680.562 28.139.504

 املطلوباا املتداولة   

 ذمم دائنة 9 2.999.518 1.557.710

 مصروفاا مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  10 2.355.876 2.335.624

 أسهم مزاد تحت التسوية 11 10.891.749 10.891.749

 م صصاا 12 74.635.488 74.635.488

 م صص الزكاة 13 2.322.563 3.741.883

 مجموع املطلوباا املتداولة  93.205.194 93.162.454

(65.022.950) (67.524.632)  رأس املال العامل  

 املوجوداا غير املتداولة   

طويلة األجل )بالصافي( استثماراا 14 17.136.823 17.136.823  

 مشروعاا تحت التنفيذ 15 1.236.047 1.236.047

 ممتلكاا ومعداا )بالصافي( 16 53.581.485 55.682.729

املوجوداا غير املتداولةمجموع   71.954.355 74.055.599  

االستثمارإجمالي   4.429.723 9.032.649  

 املطلوباا غير املتداولة   

 م صص مكافأة نهاية الخدمة 17 568.325 1.076.539

 مجموع املطلوباا غير املتداولة  568.325 1.076.539

 حقوق املساهمين   

واملدفوعرأس املال املصرح به  18 150.000.000 150.000.000  

 منح رأس مالية  39.323.988 39.323.988

 خسائر متراكمة  (185.462.590) (181.367.878)

 مجموع حقوق املساهمين  3.861.398 7.956.110

 مجموع املطلوباا غير املتداولة وحقوق املساهمين  4.429.723 9.032.649

 "جميع املبالغ بالريال السعودي" م 2014ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة املالية املن هية في 

  رقم االيضاح 2014 2013

 اميراداا  - -
 ي صم:   

 تكلفة اميراداا  - -
 )ي صم(:   

(4.188.599)  مصروفاا عمومية وإدارية 19 (1.844.958) 

(77.947)  إهالك ممتلكاا ومعداا )الجزء امداري( 16 (77.476) 

(2.028.419)  (2.023.768)  إهالك ممتلكاا ومعداا لم تحقق إيراد خالل العام 16 

(195.607)  م صص مكافأة نهاية الخدمة 17 (67.830) 

(3.000.000)  م صص مطالباا  - 

(68.699.441)  خسائر عملية تبادل أصول   - 

(78.190.085)  (4.014.032) قبل الزكاة –صافي خسارة العام     

(93.338)  (80.680)  الزكاة 13 

(78.283.423)  (4.094.712)  صافي خسارة العام  

(5.22)  نصيب السهم من صافي خسارة العام  (0.27) 
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 ( جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية.22( حتى رقم )1تعتبر االيضاحاا املرفقة من رقم )
 

 ة.( جزءا ال يتجزأ من القوائم املالي22( حتى رقم )1تعتبر االيضاحاا املرفقة من رقم )

 

هـ وقد تم إدرا  قيمة األرض ضمن 06/04/1425( بتاريخ 2والتي حصلت عل ها الشركة كمنحة من وزارة الزراعة بموجب صك من وزارة العدل رقم ) الدواجن،تمثل ذلك املبلغ في قيمة األرض املقام عل ها مزارع * ي

 .نحةاألصول الثابتة وقد تم تقييم األرض بالقيمة السوقية لها وقت الحصول على امل

 

م2014ديسمبر  31ايضاحاا حول القوائم املالية للسنة املن هية في   

 تأسيم الشركة ونشاطها .1
م وبموجب القرار 1993يناير12هـ املوافق 1413رجب19بتاريخ  5800005960شركة الباحة لإلستثمار والتنمية هي شركة مساهمة سعودية تمارس نشاطها في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 م.1992نوفمبر  30هـ املوافق 1413جمادى الثاني  05بتاريخ  600الوزاري رقم 

 

 يتمثل نشاط الشركة فيما يلي:

 إقامة املشروعاا الصناعية املختلفة. -

 تملك واستصالح األراض ي الزراعية بغرض استغاللها في إقامة مشاريع امنتا  الزراعي والحيواني. -

 املنشآا واملشروعاا الترف هية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها. إقامة -

ة كما يجوز للشركة القيام بأية اعمال الزمة أو م مل بذلك،لخاصة تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة م ازن التبريد وورش امصالح والصيانة ا -

 لألن مة.
ً
 لتحقيق تلك األغراض وتزاول الشركة أغراضها بعد الحصول على التراخيص الالزمة لذلك من الجهاا املختصة وطبقا

 .22888 الباحة 448إن عنوان الشركة املسجل هو:  ص.ب 

 

 أسم امعداد .2
 الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين. ةللمعايير املحاسبيتم إعداد هذه القوائم املالية األولية وفقا 

 

 

 

 

 "جميع املبالغ بالريال السعودي" م2014ديسمبر  31قائمة التدفقاا النقدية للسنة املالية املن هية في 

2013 2014  
 التدفقاا النقدية من أنشطة التشغيل:  

(78.283.423) (4.094.712)  صافي )خسائر( العام 
 تعديالا:  

 إهالكاا 2.101.244 2.106.438

 امل ون من م صص مكافأة نهاية الخدمة 67.830 195.607

 م صصاا - 71.699.441

(30.000)  تسوياا سنواا سابقة - 

 الزكاة املحملة على السنة 80.680 93.338

(4.218.599)  (1.844.958)  خسائر التشغيل قبل التغيراا فى رأس املال العامل 
 التغيراا في رأس املال العامل:  

(4.020)  الزيادة )النقص( في الذمم املدينة 53.493 

24.825 (25.609)  النقص )الزيادة( في م. مدفوعة مقدما 

 الزيادة في الذمم الدائنة 1.441.808 16.246

األخرى الزيادة )النقص( املصروفاا املستحقة واألرصدة الدائنة  20.252 50.459  

(13.212)  النقص في أسهم مزاد تحت التسوية - 

- (1.500.000)  زكاة مسددة 

- 576.044)  م صص مكافأة نهاية الخدمة (

(4.144.301)  (2.431.058)  صافي التدفقاا النقدية املست دمة في أنشطة التشغيل 
   

(4.144.301)  (2.431.058)  صافي )النقص( في النقدية خالل العام 

 النقدية في أول العام 3.347.292 7.491.593

 رصيد النقدية في نهاية العام 916.234 3.347.292

 م"جميع املبالغ بالريال السعودي"2014ديسمبر  31قائمة التغير في حقوق املل ية للسنة املالية املن هية في 

  رأس املال املدفوع منح رأس مالية )*( خسائر متراكمة امجمالي

83.020.451 (106.303.537) م2201ديسمبر  31كما في الرصيد  150.000.000 39.323.988   

 تسوياا سنواا سابقة - - 3.219.082 3.219.082

(78.283.423)  (78.283.423)  صافي أرباح العام - - 

7.956.110 (181.367.878) م3201ديسمبر  31الرصيد كما في  150.000.000 39.323.988   

(712.094.4)  (4.094.712)  صافي خسائر العام - - 

3.861.398 (185.462.590)  39.323.988 150.000.000  
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 السياساا املحاسبية الهامة  .3
 إن أهم السياساا املحاسبية املست دمة في إعداد هذه القوائم املالية األولية تتمثل فيما يلي:

 

 

 العرف املحاسبي  .3.1
 هذه القوائم املالية األولية على أساس مبدأ التكلفة التاري ية متبعين مبدأ االستحقاق. تم إعداد -

 تم إعداد هذه القوائم املالية األولية بالريال السعودي. -

 

 الذمم املدينة  .3.2
 على املراجعة الدورية للعمالء على أساس إفرادي وال روف االقتصادية الحالية تقوم امدارة بتحديد هذ تحصيلها.تدر  الذمم املدينة بالقيمة االسمية ناقصا املخصص لقاء أي مبالغ مش وك في 

ً
ا املخصص بناءا

 والخبرة السابقة والعوامل األخرى ذاا العالقة.

 

 املخزون .3.3
ويتم تحديد تكلفة م زون الخاماا وقطع الغيار على أساس املتوسط املرجح. تتضمن تكلفة املخزون من امنتا  التام  أقل،يتم تقييم املخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة املم ن تحقيقها أيهما 

إل ها بامضافة إلى  ر املباشرة حتى آخر مرحلة وصلاملخزون من امنتا  تحت التشغيل فيتضمن تكلفة املواد واألجو  ااملباشرة. أمنصيبه من كافة التكاليف الصناعية غير املباشرة بامضافة إلى تكلفة املواد واألجور 

 نصيبه من التكاليف الصناعية غير املباشرة.

 

 االستثماراا .3.4
 على نية إدارة الشركة في است دام األوراق املالية. في األوراق املالية بناءً  االستثماراايتم تصنيف  -

 إل ها جميع ما أنفق لغرض  -
ً
 .االقتناءيتم قياس االستثمار وإثباته عند اقتناءه بالتكلفة املتمثلة في سعر الشراء مضافا

 .ملحققة بقائمة الدخليتم تقييم االستثماراا بغرض املتاجرة في نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة ويتم إثباا املكاسب والخسائر املحققة وغير ا -

 محققة بحقوق املل ية. يتم تقييم االستثماراا املتاحة للبيع في نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة ويتم تحميل الفروق الناتجة بحساب مكاسب أو خسائر غير  -

 بإيراداا االستثمار في األوراق املالية عند إعالن توزيعاا األرباح. االعترافيتم  -

 ل -
ً
من ر وس أموال الشركاا املستثمر ف ها بامضافة إلى ممارسة التأثير املهم على السياساا املالية والتشغيلية  %20طريقة حقوق املل ية وذلك في االستثماراا التي تزيد عن يتم تقييم االستثماراا وفقا

 لذلك.ويتم إثباا األرباح والخسائر من واقع صافي دخل )خسارة( الشركاا املستثمر ف ها و  ف ها،للشركة املستثمر 
ً
 ذلك بتعديل رصيد االستثمار تبعا

 يتم ت فيض القيمة الحالية لالستثماراا في األوراق املالية مقابل االن فاض غير امل قت في قيمة هذه االستثماراا. -

 

 املمتلكاا واملعداا .3.5
لكاا التكلفة واالن فاض الناتج عن النقص في القيمة، وتتبع الشـركة طريقة القسط الثابت في احتساب اس هالك املمتيتم إظهار املمتلكاا واملعداا بصافي القيمة الدفترية وذلك بعد تنزيل االس هالك املتراكم من 

 واملعداا وفقا للنسب السنوية التالية:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 يتم البدء في إهالك املمتلكاا واملعداا من تاريخ إعداد هذه املمتلكاا واملعداا لالست دام. -

 املستقبلية املتوقعة من هذه املمتلكاا واملعداا على قائمة الدخل عند القيام بها. االقتصاديةيتم تحميل مصاريف الصيانة وامصالح التي يتم ت بدها للمحاف ة على املنافع  -

 

 قيمة املوجوداا املالية ان فاض .3.6
خسائر من  يأد تن فض قيم ها. فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، تسجل يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مالي ملوجوداا الشركة املالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن مجموعة أصول مالية محددة ق

 ان فاض القيمة في قائمة الدخل مباشرة ويتم تحديد ان فاض القيمة كما يلي:

 

 بالنسبة للموجوداا املدرجة بالقيمة العادلة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. -

 مماثل. أصل ماليبمعدل السوق الحالي لعائد على  بالنسبة للموجوداا املدرجة بالتكلفة، فإن ان فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقاا النقدية املستقبلية م صومة -

 فاضها ويم ن ربط االن فاض بصورة موضوعية بحدث يقع يتم تسجيل ع م ان فاض قيمة الخسائر املسجل في السنواا السابقة عندما ي هر م شر على عدم وجود خسائر ان فاض قيمة األصل املالي أو ان

 بعد تسجيل ان فاض القيمة.

 

 ان فاض قيمة املوجوداا غير املالية .3.7
قابلة اض في القيمة. في حال توافر هذا الدليل، يتم تقدير القيمة الاجعة القيمة الدفترية ملوجوداا الشركة غير املالية في تاريخ كل مركز مالي لغرض تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على االن فيتم مر 

 ة الدخل عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجوداا قيم ها القابلة لالسترداد.لالسترداد للموجوداا ويتم االعتراف ب سارة االن فاض في القيمة في قائم

 موجودة أو أنها قد ان فضت.  يتم إثباا ع م خسارة ان فاض القيمة املسجلة في سنواا سابقة كإيراد في حالة وجود داللة على أن خسارة االن فاض املسجلة سابقا لم تعد

 

 الذمم الدائنة .3.8
 الدائنة بالقيمة االسمية.تدر  الذمم 

 

 املمتلكاا واملعداا الصافي

 مباني وإنشاءاا 3% : 5%

 االا ومعداا 5% : 10%

 عدد وأدواا 15%

 سياراا 25%

 ومفروشااأثاث  10%

 أجهزة ومعداا م تبية 15%
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 م صص مكافأة نهاية الخدمة  .3.9
 يتم االستدراك ملكافأة نهاية الخدمة املترتبة على الشركة للموظفين بموجب أن مة العمل والعمال باململ ة العربية السعودية.

 

 

 املخصصاا  .3.10
نتيجة لحدث سابق، من املحتمل أنه يتطلب تدفق صادر للموارد املتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام، ويم ن عمل  استداللي(أو  )قانونييتم االعتراف باملخصص حينما ي ون لدى الشركة التزام حالي 

 تقدير موثوق به ملبلغ ذلك االلتزام، ويتم مراجعة املخصصاا في تاريخ كل مركز مالي وتعديلها مظهار أفضل تقدير حالي.

 

 منح رأس مالية .3.11
نوحة نحة على أساس القيمة العادلة لألصول املمنح الح ومية الرأس مالية املطلقة التي تحصل عل ها الشركة بدون التضحية بأي أصل أو تحمل أي التزاماا أو قيود مقابل الحصول على امليتم قياس وإثباا امل

 وتدر  ضمن حقوق املساهمين.

 

 قائمة التدفقاا النقدية .3.12
 
ً
تتضمن النقدية وما في ح مها النقدية بالخزينة والودا ع تحت الطلب لدى البنوك واالستثماراا األخرى  النقدية،للطريقة غير املباشرة وألغراض عرض قائمة التدفقاا  يتم إعداد قائمة التدفقاا النقدية وفقا

 منها بنو 
ً
 ك سحب على امل شوف.القصيرة األجل وعالية السيولة والتي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها األصلية ثالثة أشهر وت هر م صوما

 

 تحقق اميراداا .3.13
 ماا التجارية.يتم تحقق اميراداا عند إصدار الفواتير أو أداء الخدماا للعميل وحصوله على البضا ع أو الخدمة. ويتم تسجيلها بالصافي بعد حسم الخصو 

 التعاقدي لكل نشاط. االتفاقتحتسب بنود اميراداا األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدماا املتعلقة بها أو على أساس شروط 

 

 املصروفاا العمومية وامدارية .3.14
 للمبادئ املحاسبية الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين. هي تلك املصروفاا املتعلقة بامدارة، والتي ال تتعلق بتكلفة املبيعاا أو العملياا التشغيلية امل

ً
 باشرة للشركة وفقا

 

 العمالا األجنبية  .3.15
السعودي باألسعار  نبية في نهاية الفترة إلى الريالواملطلوباا بالعمالا األج يتم تحويل املعامالا التي تتم بالعمالا األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد عند إجراء العملية، ويتم تحويل املوجوداا

 األرباح أو الخسائر الناجمة عن هذه التحويالا ضمن قائمة الدخل.ويتم إدرا  السائدة في نهاية الفترة. هذا 

 

 م صص الزكاة  .3.16
 ملعيار املحاسبة املالية للزكاة باململ ة العربية السعودية، تقوم الشركة باحتساب م صص 

ً
الزكاة وإثباتها في نهاية كل سنة مالية بصورة مستقلة على أساس مبدأ االستحقاق. هذا وتتم تسوية م صص الزكاة طبقا

وقد تم إدرا  م صص  ة بالتغيراا املحاسبية.العرض وامفصاح العام املتعلقفي السنة املالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النها ي، ويتم إثباا أي فروقاا بين م صص الزكاة والربط النها ي وفق متطلباا معيار 

 الزكاة في بند مستقل ضمن قائمة الدخل.

 

 األحداث املحتملة .3.17
، كما ال يال يتم إدرا  املطلوباا املحتملة في البياناا املالية ويتم امفصاح عنها فقط ما لم ي ن احتمال حدوث تدفق صادر للموارد املتضمنة لل

ً
وداا املحتملة ويتم تم االعتراف باملوجمنافع االقتصادية مستبعدا

 امفصاح عنها عندما ي ون تحقيق منافع اقتصادية منها مرجحا.

 

 نقد لدى البنوك  .4

 

 مدينة بالصافيذمم  .5

 

 

 

 

 2014 2013 

1بنك الرياض بلجرش ي حـ/  778 292.480 

2بنك الرياض بلجرش ي حـ/  107.645 347.030 

أقساط-البنك األهلي التجاري   807.811 2.307.811 

جدة-االنماء مصرف   - 399.970 

 916.234 3.347.292 

 2014 2013 

855.844 عمالء   855.844  

108.57 - ذمم موظفين  

836.294.7 مدينون متنوعون   221.291.7  

576.34 موردين أرصدة مدينة  576.34  

 267.174.8  760.227.8  

(1.108.402) )ي صم(: م صص ديون مش وك في تحصيلها  (1.108.402)  

 7.065.865 7.119.358 
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 مدينو بيع ممتلكاا ومعداا بالصافي .6
ركة من امنشاءاا التي أقام ها الشركة على األرض التي استأجرتها الش يمثل هذا البند في صافي قيمة األقساط املستحقة على كلية الباحة األهلية للعلوم )بعد خصم ربح البيع واملخصص( والتي قامت بشراء كامل

ريال سعودي في تأسيم كلية الباحة للعلوم وباقي املبلغ  10.000.000مبلغ ريال سعودي على أن تقوم شركة الباحة باستثمار  35.000.000م، وذلك مقابل مبلغ 2001وزارة املالية واالقتصاد والوطني خالل عام 

. 25.000.000البالغ 
ً
 سنويا

ً
 ريال سعودي يتم سداده على خمسة عشر قسطا

 

 

 م زون بالصافي .7

 

 استثمار جاري نقل مل يته .8
مجراءاا الن امية بسداد املبلغ وجاري است مال ا الشركةوقامت بقيمة إجمالية قدرها تسعة ماليين ريال سعودي  133/159/1/1قامت الشركة بشراء نصف م طط س ني بمدينة الطائف حي الواصلية صك رقم 

 لنقل املل ية.
 

   ذمم دائنة .9

 

 مستحقة وارصدة دائنة أخري  مصروفاا .10

 

 أسهم مزاد )تحت التسوية( .11
ريال( للسهم وقد قامت الشركة بالبدء بعملية  2,5م على بيع األسهم غير املسددة لتحصيل قيمة القسط األخير بواقع )22/03/2009هـ املوافق 25/03/1430بتاريخ  يةسوق املالالحصلت الشركة على موافقة هي ة 

من قيمة  %25ريال( قيمة  2.5باملزاد تم تحصيله بالكامل واملبلغ عبارة عن ) ريال( حسب العروض املقدمة 14.325.234سهم( بمبلغ ) 984.032م تم بيع عدد )31/12/2009وحتى  م.2009/06/28البيع بتاريخ 

 بالكامل أما باقي املبلغ والبالغ  150.000.000ريال سعودي في است مال رأس املال ليصبح رأس مال الشركة والبالغ  2.113.074السهم املتبقية وتم است دام مبلغ 
ً
يال ر  12.212.160مليون ريال سعودي مدفوعا

 بأن الشركة قامت بسداد )رد فائض(
ً
ريال كمصروفاا ناتجة  682.285ريال وسداد مبلغ  511.298مبلغ  سعودي سيتم رده كفائض للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والتي بيعت أسهمهم باملزاد علما

 عن عملية البيع والتحصيل.

 

 م صصاا .12

والتمويل عن باقي املستحق لها عن عقد مبرم مع الشركة  االستثمار م ن را للقضية املرفوعة عل ها من شركة الخبير للمتاجرة في 2013ريال سعودي في عام  3.000.000قامت الشركة بزيادة م صص املطالباا بمبلغ * 

 معداد دراسة مالية لخطة زيادة رأس املال.

 ريال. 1.236.047على ت وين هذا املخصص بمبلغ  م باملوافقة 11/10/2011مشروعاا تحت التنفيذ )تليفريك الباحة( تحت األنشاء خالل اجتماع مجلم امدارة املنعقد بتاريخ  ** قامت الشركة بت وين م صص

( الخاص باألحداث 21هـ، كما هو موضح باميضاح رقم )24/06/1434مل الم بجدة بتاريخ *** قامت الشركة بت وين م صص خسائر لعملية استبدال األصول مع شركة الساطعة وفقا للح م الصادر من ديوان ا

  الهامة.
 

 

 2014 2013 

000.000.25 إجمالي املديونية  000.000.25  

   ي صم:

بيع أصول ثابتة )م جلة(أرباح   (7.914.187)  (7.914.187)  

813.085.17 املديونية بعد خصم ربح البيع  813.085.17  

املخصص امل ون  ي صم:  (8.542.907)  (8.542.907) 

 906.542.8  906.542.8  

 2014 2013 

 1.198.194 1.198.194 مواد خام

 147.748 147.748 قطع غيار

تامإنتا    387 387 

 1.346.329 1.346.329 

م صص م زون راكد ي صم:  (1.228.272)  (1.228.272)  

 118.057 118.057 

 2014 2013 

690.105.1 موردين  690.105.1  

 403.627 403.627 دائنون متنوعون 

أرصدة دائنة –عمالء   343.8  343.8  

أرصدة دائنة –ذمم موظفين   1.481.858 40.050 

 2.999.518 1.557.710 

 2014 2013 

 902.175 922.427 مصروفاا مستحقة

 1.433.449 1.433.449 أرصدة دائنة أخرى 

 2.355.876 2.335.624 

م2014يناير  01  م2014ديسمبر  31 املست دم خالل العام امل ون خالل العام   

 4.700.000 - - 4.700.000 م صص مطالباا *

 1.236.047 - - 1.236.047 م صص مشروعاا تحت التنفيذ**

 68.699.441 - - 68.699.441 م صص خسائر استبدال أصول ***

 74.635.488 
  

74.635.488 
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 :الزكاة  .13
 املوقف الزكوي 

 م1999السنواا من بداية النشاط حتى عام 
وردا بها مطالباا من الهي ة العامة للزكاة والدخل وتم ت وين م صص بكامل املبلغ. وتم ريال سعودي  5.656.482تم تقديم امقراراا الزكوية عن تلك السنواا وبلغت الزكاة املستحقة عن تلك السنواا مبلغ 

 م.2008يونيو  13ريال سعودي في تاريخ  1.706.080سداد مبلغ 

 

 م2011م حتى عام 2000السنواا من عام 
 ولم يتم الربط من قبل الهي ة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنواا حتى تاري ه.تم تقديم امقراراا الزكوية عن تلك السنواا وتم سداد قيمة الزكاة من واقع امقراراا 

 
 م2013م، 2012عام 

  ه.لم يتم الربط من قبل الهي ة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنواا حتى تاري م وبالتالي2013م و2012ديسمبر  31لم يتم تقديم امقرار الزكوي عن السنواا املالية املن هية في 

 
 م صص الزكاة .13.1

 

 م2014الزكاة عن عام  .13.2

 

 استثماراا طويلة األجل بالصافي .14

ريال سعودي ضمن بند إيراداا سنواا سابقة في قائمة التغيراا في حقوق املساهمين، وهو يمثل نصيب  3.249.082م والبالغ 2012ديسمبر  31تم إثباا حصة الشركة في نتائج أعمال كلية الباحة األهلية للعلوم عن العام املنتهي في  -

 م.2012كلية الباحة عن عام  الشركة من أرباح

 أنه لم يصدر لها قوائم مالية مدققة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية. م حيث2014 م،2013ديسمبر  31لم يتم إثباا حصة الشركة في نتائج أعمال كلية الباحة األهلية للعلوم عن العام املنتهي في  -

 

 مشروعاا تحت التنفيذ .15
 تاريخ صدور القوائم املالية. حتىولم يتم است مال إنشائه  للشركة،على ارض غير مملوكة  الباحة( املقامتليفريك مشروع )عبارة عن 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2013 

1/1رصيد   3.741.883 3.648.545 

 93.338 80.680 تدعيم م صص الزكاة

(1.500.000) املسدد ملصلحة الزكاة  - 

31/12رصيد     2.322.563 3.741.883 

 2014 2013 

كما يلي احتساب صافي الخسارة املعدلة تم-1    

قبل الزكاة –صافي خسارة السنة   (4.014.032)  (78.190.085)  

 71.699.441 - م صصاا م ونة خالل السنة

(4.014.032) صافي الخسارة املعدلة  (6.490.644)  

يلي:احتساب الوعاء الزكوي كما  تم-2    

(032,014.4) صافي الخسارة املعدلة  (644.490.6)  

إل ها:يضاف     

000.000.150 رأس املال  000.000.150  

988.323.39 منح رأس مالية  988.323.39  

277.325.88 م صصاا مدورة  105.345.18  

 233.635.273  449.178.201  

   ي صم:

(823.136.17) استثماراا طويلة األجل  (823.136.17)  

(485.581.53) ممتلكاا ومعداا بالصافي  (729.682.55)  

(047.236.1) مشروعاا تحت التنفيذ  (047.236.1)  

(813.085.17) مدينو بيع األصول   (813.085.17)  

(181.367.878) خسائر متراكمة  (106.303.537)  

 (046.408.270)  (949.444.197)  

 186.227.3  3.733.500 

 680.80  93.338 

 2013 2014 نسبة املشاركة 

%37 كلية الباحة األهلية للعلوم  
823.136.17  823.136.17  

823.136.17  823.136.17  
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 ممتلكاا ومعداا بالصافي .16

 

 م صص مكافأة نهاية الخدمة .17

 

 رأس املال .18
 ريال سعودي وقد تم سداده بالكامل. 10سهم وقيمة كل سهم  15.000.000ريال سعودي مقسم إلى  150.000.000رأس مال الشركة املصرح به مبلغ  يبلغ .18.1

ريال سعودي إلى  150.000.000رأس مال الشركة من مبلغ م بت فيض 19/11/2011هـ املوافق 23/12/1432( بتاريخ 5امدارة رقم ) اجتماع مجلمعلى توصية مجلم إدارة الشركة بمحضر  بناءً  .18.2

فيض رأس مالها تتلخص في ريال سعودي. ولم تحصل الشركة على موافقة الهي ة العامة لسوق املالية السعودية )تداول( حتى تاري ه، وقدمت الشركة خطة عمل مع طلب ت  48.000.000مبلغ 

مل علبيع في مشروعاا ذاا جدوى اقتصادية عالية في نشاط العقار والتعليم ، حيث تملك الشركة أرض مساح ها مليون متر مربع بالباحة وجاري ال)بيعها لبعض أصولها الحالية واستثمار قيمة ا

 13ي ، هذا بامضافة إلى أنها ستحصل على مبلغ ( مليون ريال سعود12في ت طيطها وبيعها بامضافة إلى أنها تملك م طط بمدينة الطائف سيتم بيعه ويتوقع أن يحقق أرباح وعوائد تفوق الـ )

 مليون ريال سعودي نصف قيمة الدين على كلية الباحة األهلية للعلوم من قيمة مباني الكلية املباعة لها من الشركة كدفعة أولى(.
 

 مصروفاا عمومية وإدارية .19

 

 النشاط القطاعي .20
 :تت ون الشركة من قطاعاا األعمال التالية .20.1

 مصنع الجلد .2 املركز الرئيس ي .1

 مشروع التليفريك .4 مزارع الدواجن .3

 

 

 

 

 ممتلكاا ومعداا بالصافي-16
 امجمالي عدد وأدواا اثاث ومفروشاا أجهزة ومعداا م تبية سياراا أآلا ومعداا مباني وإنشاءاا أراض ي 

 التكلفة 
        

2014يناير  1تكلفة األصول كما في   39.323.988 24.792.458 34.382.005 1.741.048 2.992.315 841.489 173.371 104.246.674 

 - - - - - - - - إضافاا خالل العام

م2014ديسمبر  31تكلفة األصول كما في   39.323.988 24.792.458 34.382.005 1.741.048 2.992.315 841.489 173.371 104.246.674 

         امهالك املتراكم:

م2014يناير  01امهالك املتراكم كما في   - 13.785.803 29.219.660 1.661.203 2.959.816 764.096 173.367 48.563.945 

 2.101.244 - 19.308 10.068 63.876 859.620 1.148.372 - إهالك العام

م2014ديسمبر  31امهالك املتراكم كما في   - 14.934.175 30.079.280 1.725.079 2.969.884 783.404 173.367 50.665.189 

         صافي القيمة الدفترية

م 2014ديسمبر  31كما في   39,323.988 9.858.283 4.302.725 15.969 22.431 58.085 4 53.581.485 

م 2013ديسمبر  31كما في   39.323.988 11.006.655 5.162.345 79.845 32.499 77.393 4 55.682.729 

 2014 2013 

1/1رصيد   1.076.539 880.932 

 195.607 67.830 التدعيم

(576.044) االست دام  - 

12/31رصيد   568.325 1.076.539 

 2014 2013 

في ح مها الرواتب واألجور وما  652.954 1.490.743 

اجتماعيةتأميناا   37.716 53.152 

 76.324 76.381 تأمين طبي

 51.855 26.055 اميجاراا

وهاتف وكهرباء ومياهبريد   34.709 45.551 

اراايمحروقاا وصيانة س  18.720 26.068 

 45.510 46.615 اتعاب مهنية

 29.800 87.830 دعاية واعالن

 23.440 801 صيانة واصالح

 29.150 19.793 رسوم ح ومية وتصديقاا

 24.135 50.310 مصاريف انتقاالا

 220.000 400.000 م. متابعة تداول 

 1.875.000 384.000 مصاريف قضايا وتسوية منازعاا

 6.000 - بدالا لجنة املراجعة وأعضاء مجلم امدارة

 165.000 - استشاراا ودراساا مشروعاا

 26.871 9.074 اخرى متنوعة

 1.844.958 4.188.599 
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 م مما يلي:2014ديسمبر  31تت ون األصول وااللتزاماا واميراداا وتكاليف النشاط ونتائج األعمال لهذه القطاعاا كما في  .20.2
 

 

 م ولم يتم حتى تاري ه تأجير املصنع.2005فبراير  23م وقد أت ذ مجلم امدارة قرار بتأجير املصنع بتاريخ 2004تم إيقاف امنتا  في مصنع الجلد خالل الربع الثاني من عام  .20.3

 بفتراا التشغيل وذلك منذ عام  واآلالاتم احتساب إهالك املباني وامنشاءاا  .20.4
ً
م وذلك 2001إبريل  21م بموجب قرار من مجلم امدارة بتاريخ 2001واملعداا الخاصة بمشروع التليفريك مرجحا

 لعدم تشغيل املشروع إال في فتراا املواسم فقط.

ريال سعودي( ولم يتم  8.542.907ريال سعودي )م ون لها م صص بمبلغ  17.085.813ف تحصيل بعض األرصدة املدينة والبالغ إجمال ها مبلغ يقوم املستشار القانوني للشركة بدراسة موق .20.5

 من تلك الدراسة حتى تاريخ إصدار القوائم املالية األولية وبيان تلك األرصدة كما يلي: االن هاء

 

 

 أحداث هامة .21

 من:م بتوقيع عقد مع شركة الساطعة الحديثة للمقاوالا العامة والذي بموجبه قامت الشركة بشراء 2011فبراير  06هـ املوافق 1432ربيع األول  03قامت الشركة بتاريخ 
ً
 كال

 كسارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة املوجوداا املنقولة والثابتة بدون ذممها املالية. أ

 الجاهزة وموجوداته املنقولة والثابتة بدون ذممها املالية. امسمنتيةمشروع الخرسانة  ب

 مصنع الهلوكور )تحت امنشاء( بامضافة إلى معداته التي لم تركب بدون ذممها املالية.  

 ريال سعودي تدفع أعيان ونقد كما يلي: 86.000.000وذلك مقابل مبلغ إجمالي قيمته 

 ريال سعودي بموجب شيكاا مصدقة على أربع دفعاا. 10.000.000تدفع الشركة مبلغ  -1

ريال  12.000.000مقابل  133/159/1/1وكة للشركة بموجب صك رقم من كامل األرض في م طط املرو  الواقع في محاف ة الطائف واململ %50تتنازل الشركة )إفراغ فعلي( عن حص ها البالغة  -2

 سعودي من ثمن البيع.

ريال  25.000.000حسب عقد التأسيم بما في ذلك كامل املديونية على الشركة املال ة للكلية ومقدار الدين  %37تتنازل الشركة عن حص ها في مل ية كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسب ها  -3

 ريال سعودي من ثمن البيع. 18.000.000ودي مقابل سع

 يأشآته بدون ذممه املالية وخالي من أي رهوناا أو تتنازل الشركة عن مل ية كامل أرض مشروع الدواجن الواقعة في محاف ة العقيق منطقة الباحة بكامل موجوداته الثابتة واملنقولة وكامل من -4

 ريال سعودي. 46.000.000هـ مقابل 1425ربيع الثاني  06وتاريخ  2صك رقم مطالب مالية واململوكة للشركة بموجب ال

 ملحضر 
ً
م والذي فيه تم تأجيل التصويت على اتفاقية تبادل األصول مع شركة 2011إبريل  26هـ املوافق 1432جمادى األولى  22الثاني للجمعية العمومية العادية لشركة الباحة واملنعقد بتاريخ  االجتماعووفقا

 الساطعة الحديثة للمقاوالا إلى اجتماع آخر للجمعية وذلك بعد اكتمال التقارير والدراساا املطلوبة.

م وقيمت 2011سبتمبر  17وقام امل تب بإصدار تقرير الفحص النافي للجهالة بتاريخ  االتفاقوقد قامت الشركة بالتعاقد مع م تب مت صص معتمد للقيام بعمل الفحص النافي للجهالة ألصول شركة الساطعة محل 

 ريال سعودي. 17.300.559تلك األصول فقط بمبلغ 

 للفارق ال بير بين نتيجة التقييم ألصول شركة الحديثة،م عن صدور نتائج تقرير الفحص النافي للجهالة الخاص بتقييم أصول شركة الساطعة 2011سبتمبر  18وقامت الشركة بامعالن في موقع تداول بتاريخ 
ً
 ون را

 86والتنمية املعروضة للتبادل مع أصول شركة الساطعة الحديثة والبالغة  لالستثمار مليون ريال سعودي وبين قيمة أصول شركة الباحة  17,3الساطعة الحديثة بناء على تقرير الفحص النافي للجهالة والبالغ 

 مت إدارة شركة الباحة لإلستثمار والتنمية بمناقشة نتائج التقييم مع إدارة شركة الساطعة الحديثة.مليون ريال سعودي قا

نعت ي للجهالة وكذلك امتم عن نتائج مفاوضاتها مع شركة الساطعة الحديثة والتي أسفرا عن عدم قبول شركة الساطعة الحديثة لنتائج تقرير الفحص الناف2011أكتوبر  01وأعلنت الشركة في موقع تداول بتاريخ 

 لشركة الساطعة الحديثة كجزء من العقد وكنتيجة لذلك فقد الغت الشركة العقد مع شركة الساطعة  7.000.000عن إعادة مبلغ 
ً
وقامت الشركة برفع  الحديثة،ريال سعودي قامت الشركة بسدادها مقدما

 وقدره دعوى قضائية لدى ديوان امل الم تطالب ف ها شركة الساطعة الح
ً
هـ 24/06/1434ريال سعودي. وقد صدر ح م نها ي في القضية من ديوان امل الم بجدة بتاريخ  7.000.000ديثة بإعادة املبلغ املدفوع مقدما

تلك العملية  لىعة الشركة ت وين م صص يغطي كامل الخسائر املترتبة وقد قررا إدار  الحديثة،بإتمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة  االدارية بجدةالصادر عن املح مة  االبتدا ياملصادقة على الح م  تتضمن

 .سعوديريال  68.699.441بمبلغ 

 

 عام .22
 الحالية.تفق مع العرض واالفصاح للسنه تتم إعادة عرض بعض تبويباا القوائم املالية لسنه املقارنة ل

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس ياملركز  البيان  امجمالي مشروع التلفريك مصنع الجلد مزارع الدواجن 

 53.581.485 7.164.913 2.595.160 43.762.601 58.811 صافي األصول الثابتة

 97.634.917 2.782.217 7.154.913 43.762.601 43.935.186 إجمالي األصول 

 93.773.520 49.777 125.021 589.452 93.009.270 إجمالي االلتزاماا

(1.806.992) صافي الخسارة  (413.193)  (949.680)  (924.847)  (4.094.712)  

 املركز الرئيس ي البيان

ومعداامدينو بيع ممتلكاا   17.085.813 

  ي صم:

(8.542.907) املخصص امل ون   

 8.542.906 امجمالي بعد خصم املخصص امل ون 
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 (2مللحق رقم )ا 

 
 القوائم املالية املراجعة واملفحوصة

 املراكز الراقية املحدودةلشركة 
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 م2016ديسمبر  31مراقب الحساباا للسنة املالية املن هية في ر القوائم املالية وتقري
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«وتقرأ معها القوائم املاليةتعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه  14- 1إن اميضاحاا املرفقة من »  

 
 

 

«وتقرأ معها القوائم املاليةتعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه  14- 1إن اميضاحاا املرفقة من »  
 

 «وتقرأ معها املاليةالقوائم تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه  14- 1إن اميضاحاا املرفقة من »

 م2016ديسمبر  31قائمة املركز املالي كما في 
 م2015 م2016 إيضاح 

    املوجوداا 

    املوجوداا املتداولة 

 24.968.000 30.570.191 3 النقد 

 9.801 760.493 4 أرصدة مدينة أخرى 

 24.977.801 31.330.684  مجموع املوجوداا املتداولة

    املوجوداا الغير متداولة

 95,238,921 16.602 5 ممتلكاا ومعداا 

    مشاريع تحت التنفيذ: 

 --- 95.217.738  اراض ي

 --- 20.747.313  انشاءاا

مشاريع تحت التنفيذمجموع   6 115,965,051 --- 

 95.238.921 115.981.653  مجموع املوجوداا الغير متداولة 

 120.216.722 147.312.337  مجموع املوجوداا 

    املطلوباا وحقوق الشركاء 

    املطلوباا املتداولة

 --- 2.193.207 7 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 117.075 61.666 8 مبالغ مستحقة لجهاا ذاا عالقة    

 117.075 2.254.873  مجموع املطلوباا 

    حقوق الشركاء    

 25.000.000 50.000.000 9 رأس املال 

 95.217.738 95.217.738 10 منح من الشركاء 

(160.274)  الخسائر املتراكمة   (118.091)  

 120.099.647 145.057.464  صافي حقوق الشركاء

 120.216.722 147.312.337  مجموع املطلوباا وحقوق الشركاء

 م2016 ديسمبر  31 في للسنة املن هية الدخلقائمة 
 م2015ديسمبر  31حتى م 2014ديسمبر  11للفترة من  م2016 إيضاح 

وعمومية  مصاريف إدارية  11 (270.784)  (116.374) 

 --- 233.182 12 إيراداا أخرى 

(4.581) 5 اس هالكاا   (1.717)  

الخسارة للسنة / الفترة صافي    (42.183)  (118.091)  

 م2016ديسمبر  31قائمة التدفقاا النقدية للسنة املن هية في 
 م2015ديسمبر  31م حتى 2014ديسمبر  11للفترة من  م2016 إيضاح 

األنشطة التشغيلية التدفقاا النقدية من      

الخسارة للسنة / الفترة صافي   (42.183)  (118.091)  

    التعديالا لــ:

 1.717 4.581 5 اس هالكاا 

     التغيراا في رأس املال العامل

(750.692)  أرصدة مدينة أخرى   (9.800)  

(55.409)  مبالغ مستحقة لجهاا ذاا عالقة   117.074 

 --- 2.168.207  ذمم دائنة 

 --- 25.000  مصاريف مستحقة

(9.100) 1.349.504  صافي التدفقاا النقدية من )املست دم في( األنشطة التشغيلية   

     التدفقاا النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (22.900) --- 5 شراء ممتلكاا ومعداا 

(20.747.313)  مشاريع تحت التنفيذ  --- 

(20.747.313)  صافي التدفقاا النقدية املست دم في األنشطة االستثمارية   (22.900)  

    التدفقاا النقدية من األنشطة التمويلية

 25.000.000 ---  تسديد رأس املال

 -- 25.000.000  الزيادة في رأس املال

 25.000.000 25.000.000  صافي التدفقاا النقدية من األنشطة التمويلية 

 24.968.000 5.602.191  التغير في النقد والنقد املعادل خالل السنة / الفترة 

 --- 24.968.000  النقد والنقد املعادل في بداية السنة / الفترة 

 24.968.000 30.570.191  النقد في نهاية السنة / الفترة 

    معامالا غير نقدية

 95.217.738 ---  ممتلكاا عقارية ومنح من الشركاء 
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«وتقرأ معها القوائم املاليةتعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه  14- 1إن اميضاحاا املرفقة من »  
 

م2016ديسمبر  31إيضاحاا حول القوائم املالية للسنة املن هية في   
 

 نبذة تاري ية عن املنشأة:  - .1
م، ويتمثل النشاط 2014ديسمبر  10هـ املوافق 1436صفر  18( الصادر من مدينة الرياض في 1010428696شركة املراكز الراقية املحدودة )شركة ذاا مس ولية محدودة(، تعمل بموجب السجل التجاري رقم )

الفنادق والشقق املفروشة ومحطاا الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية ومواد البناء والحديد وشراء واست جار الرئيس ي للمنشأة في إقامة وإدارة األسواق املركزية واملجمعاا التجارية والس نية و 

 سنة. 99اميجار. ت ون مدة الشركة األراض ي مقامة املباني عل ها واستثمارها بالبيع أو 
 

 السياساا املحاسبية الهامة  .2
 إدراجها أدناه.  املالية تمإن السياساا املحاسبية الهامة املتبعة في إعداد هذه القوائم 

 

 أسم امعداد
 للمعايير املحاسبية الصادرة عن الهي ة السعودية للمحاسبين الق املالية املرفقةأعدا القوائم 

ً
 ملبدأ االستحقاق املحاسبي، وطبقا

ً
املالية ة هذه القوائم يين. كما ينبغي قراءانونعلى أساس التكلفة التاري ية وفقا

 .م2015ديسمبر  31املن هية في  فترةمع القوائم املالية لل بالتزامن
 

 است دام التقديراا
 يتطلب إعداد القوائم 

ً
داا واملطلوباا املحتملة وامفصاح عن املوجو للمعايير املحاسبية املتعارف عل ها في اململ ة العربية السعودية است دام تقديراا وافتراضاا ت ثر على مبالغ املوجوداا واملطلوباا،  املالية وفقا

يتم تقييم التقديراا واالفتراضاا بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعاا باألحداث املالية.  السنةكما في تاريخ القوائم املالية، وكذلك تقدير مبالغ اميراداا واملصاريف خالل 

 ما تتساوى 
ً
 لتعريفها، نادرا

ً
 مع النتائج الفعلية. املستقبلية والتي تعتبر مناسبة لل روف. تقوم الشركة بتقديراا وافتراضاا متعلقة باملستقبل، والتي وفقا

 

 ما في ح مهالنقد و 
 وتشمل النقد وما يعادله واألرصدة في الحساباا الجارية مع تواريخ استحقاق أقل من أو تساوي ثالثة أشهر. 

 

 املدينون وأرصدة مدينة أخرى 
دينون في راجعة تقديره بناًء على دراساا للمبالغ القابلة للتحصيل من أرصدة امليتم إظهار املدينون بقائمة املركز املالي بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد طرح م صص الديون املش وك في تحصيلها والذي يتم م

 نهاية السنة للقوائم املالية. 
 

 املمتلكاا واملعداا
ر مصاريف رأسمالية، مصاريف إيراديه، أما مصاريف التحسيناا فتعتبصيانة ت هر املمتلكاا واملعداا بسعر التكلفة بعد تنزيل االس هالكاا املتراكمة عدا األرض املسجلة بسعر التكلفة، تعتبر مصاريف امصالح وال

 ملعدالا االس هالك التالية:
ً
 ويتم اس هالكها بطريقة القسط الثابت وفقا

  

 ٪20   أثاث ومفروشاا
 

 الدائنون واملصاريف املستحقة
 عن البضاعة أو الخدماا املستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل امل

ً
 .قائمة املركز املاليوردين في تاريخ يتم إثباا االلتزاماا لقاء املبالغ الواجبة مستقبال

 

 املخصصاا
 ملة ويم ن قياسها بشكل موثوق. يتم إثباا املخصصاا عند وجود التزاماا )قانونية أو متوقعة( على املنشأة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد هذه االلتزاماا محت

 

 اميراداا
 ند استالمهايتم إثباا اميراداا عند اصدار الفاتورة وتسليم البضاعة للعميل، اما اميراداا األخرى فتقيد ع

 

 املصاريف امدارية والعمومية
 للمعايير 

ً
ة لذلك بين املحاسبية املتعارف عل ها، وتيم توزيع املصاريف إذا دعت الحاجتتضمن املصاريف امدارية والعمومية املصاريف املباشرة وغير املباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف اميراداا وفقا

 لعمومية واملصاريف البيعية والتسويقية على أساس ثابت. املصاريف امدارية وا
 

 الزكاة:
 ملبدأ االستحقاق، ويتم ا

ً
حتساب م صص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي، ويجري تسجيل أية ت ضع املنشأة لتعليماا مصلحة الزكاة والدخل في اململ ة العربية السعودية، حيث يتم االستدراك للزكاة وفقا

  ذ إقفال املخصص. فروقاا بين املخصص والربط النها ي حين يتم اعتماد الربط النها ي حيث يتم حين
 

 م2016ديسمبر  31املن هية في  قائمة التغيراا في حقوق الشركاء للسنة

 صافي حقوق الشركاء الخسائر املتراكمة منح من الشركاء رأس املال 

 120.217.738 --- 95.217.738 25.000.000 إصدار رأس املال

م2015ديسمبر  31م حتى 2014ديسمبر  11صافي خسارة الفترة من   --- --- (118.091)  (118.091)  

م2015ديسمبر  31الرصيد كما في   25.000.000 95.217.738 (118.091)  120.099.647 

 25.000.000 --- --- 25.000.000 الزيادة في رأس املال

(42.183) --- --- صافي خسارة السنة  (42.183)  

م2016ديسمبر  31الرصيد كما في   50.000.000 95.217.738 (160.274)  145.057.464 
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 تحويالا العمالا األجنبية

 

 العملة الرئيسية أ
 بالريال السعودي والتي هي العملة الرئيسية للشركة. املالية للشركةت هر القوائم 

 

 معامالا وأرصدة ب
ك الناتجة د أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك املعامالا وكذليتم تحويل املعامالا التي تتم بالعمالا األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك املعامالا. يتم قي

 الدخل.ضمن قائمة السنة أساس أسعار صرف العمالا السائدة كما في نهاية من تحويل املوجوداا واملطلوباا النقدية بالعملة األجنبية على 
 

 النقد: .3

 

 أرصدة مدينة أخرى  .4
 ديسمبر فيما يلي: 31تتمثل األرصدة املدينة األخرى للسنة / الفترة املالية املن هية في 

 

 املمتلكاا واملعداا  .5

 

 مشاريع تحت التنفيذ .6
 ديسمبر فيما يلي: 31تتمثل مشاريع تحت التنفيذ للسنة / الفترة املالية املن هية في 

 

 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة .7
 م فيما يلي: 2016ديسمبر  31يتمثل رصيد الذمم الدائنة واملصاريف املستحقة للسنة / الفترة املن هية في 

 

 

 معامالا مع جهاا ذاا عالقة .8
 ل رئيس ي على تلك الجهاا. تمثل الجهاا ذاا العالقة املعامالا التي تمت مع الشركاء الرئيسيين وامداريين في الشركة والتي تسيطر بشكل كلي أو جز ي أو ت ثر بشك

 يتم اعتماد األسعار والشروط املتعلقة بهذه املعامالا من قبل إدارة الشركة. 

 فيما يلي ملخص للمعامالا مع الجهاا ذاا العالقة ال اهرة في قائمة املركز املالي: 
 

 م2015 م2016 

 24.968.000 30.570.191 البنك العربي الوطني

 م2015 م2016 

 
ً
 9.801 741,158 مصاريف مدفوعة مقدما

 --- 19.335 عضوية الغرفة التجارية

 9.801 760.493 املجموع 

 املجموع اراض ي أثاث ومفروشاا 

    التكلفة

 95,240,638 95,217,738 22.900 م2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

 (95,217,738) (95,217,738) --- السنةاملحول الى مشاريع تحت التنفيذ خالل 

 --- --- --- اضافاا خالل السنة 

 22,900 --- 22.900 م2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

    مجمع االس هالك املتراكم 

 1.717 --- 1.717 م2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

 4.581 --- 4.581 اس هالكاا خالل السنة 

 6.298 --- 6.298 2016 ديسمبر  31الرصيد كما في 

    صافي القيمة الدفترية

 16,602 --- 16.602 م2016ديسمبر  31كما في 

 95,238,921 95,217,738 21.183 م2015ديسمبر  31كما في 

 م2015 م2016 

 --- 95.217.738 أراض ي

 --- 20.747.313 انشاءاا

 --- 115.965.051 املجموع  

 م2015 م2016 

 --- 2.168.207 واالتصاالام سسة عبدهللا فهد املديان للمقاوالا 

 --- 25.000 مصاريف مستحقة

 2.193.207 --- 

 م2015 م2016 

   مبالغ مستحقة لجهاا ذاا عالقة

 117.075 61.666 السيد إبراهيم بن عبدهللا بن راشد بن كليب
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 رأس املال  .9
 ( ريال سعودي تم توزيعها على الشركاء كاآلتي:10( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة )5.000.000( خمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى )50.000.000حدد رأس مال الشركة بـ )

 

 

 منح من الشركاء .10
الح بالهبة لص( أربعة عشر ألفا وثالثمائة وتسعة وسبعون متر مربعا وتسعة وعشرون سنتمترا مربعا فقط حيث انتقلت مل ي ها 14.379.29هي عبارة عن قطعة أرض والواقعة في حي امللز بمدينة الرياض بمساحة )

 م(.2015فبراير  4هـ )املوافق 1436ربيع الثاني  15الشركة بتاريخ 
 

 مصاريف إدارية وعمومية: .11
 ديسمبر فيما يلي: 31تتمثل املصاريف امدارية والعمومية للسنة / الفترة املالية املن هية في 

 

 

 إيراداا أخرى  .12
 يلي:تتمثل اميراداا األخرى في مصروفاا مدفوعة من قبل أحد الشركاء نيابة عن الشركة، وقد قام بالتنازل عن استردادها لصالح الشركة، كما 

 

 

 

 

 

 

 املجموع قيمة الحصة عدد الحصص اسم الشريك

 3.750.000 10 375.000 محمد صالح محمد الحمادي

 4.000.000 10 400.000 ندى محمد عبد هللا الراجحي

 4.000.000 10 400.000 فهد محمد صالح الحمادي 

 4.000.000 10 400.000 عبد العزيز محمد صالح الحمادي

 4.000.000 10 400.000 خالد محمد صالح الحمادي

 4.000.000 10 400.000 صالح محمد صالح الحمادي

 4.750.000 10 475.000 الحماديعبد العزيز صالح محمد 

 4.750.000 10 475.000 فهده احمد عثمان الدهش

 4.750.000 10 475.000 عبد هللا عبد العزيز صالح الحمادي

 4.750.000 10 475.000 صالح عبد العزيز صالح الحمادي

 4.750.000 10 475.000 احمد عبد العزيز صالح الحمادي

 2.500.000 10 250.000 كليبإبراهيم عبد هللا راشد بن 

ــــوع ــ  50.000.000  5.000.000 املجمــ

 م2015ديسمبر  31م حتى 2014ديسمبر  11للفترة من م2016 

 34.635 88.686 موظفينرواتب ومزايا 

 5.620 24.220 تراخيص

 27.000 67.500 اتعاب مهنية وقانونية

 23.013 39.200 إيجاراا

 5.115 261 عموالا بن ية

 900 30.539 منافع وكهرباء

 --- 10.074 تأمين

 2.220 --- اشتراكاا

 7.640 --- اعالناا

 2.921 5.010 قرطاسية وم تب

 7.310 5.294 أخرى 

 116.374 270.784 املجموع

 م2015ديسمبر  31م حتى 2014ديسمبر  11للفترة من  م2016 

 --- 19.950 رواتب املدير العام واملحاسب

 --- 19.600 إيجاراا

 --- 13.432 تأمين صحي للمدير العام

 --- 15.000 أتعاب معقب

 --- 1.200 مصاريف كهرباء وهاتف

 --- 164.000 غراماا مالية ملقاولين مشاريع 

 --- 233.182 املجموع 
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 األدواا املالية وإدارة املخاطر .13
بين  تم امفصاح عنها ضمن السياسة املحاسبية لكل منها. يتم إجراء املقاصةتتضمن األدواا املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املالي النقدية واملدينون والدائنون. إن طرق القيد املطبقة والخاصة بهذه البنود 

 في إجراء املقاصة والنّية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثباا املوجوداا واملطلوباا في نفم املوجوداا واملطلوباا املالية وإثباا الصافي بالقوائم املالية ع
ً
 قانونيا

ً
لوقت. تتعرض اندما ي ون لدى الشركة حقا

 أنشطة الشركة إلى م اطر مالية م تلفة، وتتضمن هذه املخاطر: 
 

 م اطر االئتمان:
لدورية ألية ذمم ل املتابعة اما ي بد الطرف اآلخر لخسارة مالية، ليم لدى املنشأة تأثير جوهري ملخاطر االئتمان، وتسعى إدارة الشركة لتقليل م اطر االئتمان من خالهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته م

 معلقة.
 

 القيمة العادلة: 
على علم كامل ورغبة في إتمام العملية في ظروف متكاف ة، ون را الى أن القوائم املالية يتم إعدادها على أساس التكلفة التاري ية، القيمة العادلة هي املبالغ املست دمة في مبادلة املوجوداا واملطلوباا بين أطراف 

  الدفترية.فقد تحدث اختالفاا بين القيمة الدفترية وتقديراا القيمة العادلة، ترى إدارة املنشأة أن القيمة العادلة ال ت تلف جوهريا عن القيمة 

 

 م اطر السيولة:
وذلك  القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة، تدار السيولةهي م اطر عدم قدرة املنشأة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدواا املالية، تنتج م اطر السيولة عند عدم 

  السيولة الكافية للوفاء بااللتزاماا املستقبلية للمنشأة. بمراقب ها بصورة مستمرة للتأكد من توفر 
 

 م اطر العمالا:  
نت م، وبناًء م وتتم إدارة م اطر العمالا على أساس عن تذبذب قيمة األدواا املالية نتيجـة للتغيـراا في أسعار صرف العمالا األجنبية، إن معامالا املنشأة األساسية هي بالريال السعودي،تتمثل املخاطر الناجمة 

 على خبرة إدارة املنشأة فإنها تعتقد أن املنشأة ليست معرضة لخطر كبير من التغير في أسعار الصرف.

 

 أرقام املقارنة: .14
م، هذا ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على املركز املالي ونتائج 2016م لتتناسب مع عرض القوائم املالية لعام 2015ديسمبر  31تم اعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للقوائم املالية للفترة منذ التأسيم ولغاية 

م.2015أعمال الشركة لفترة   
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م2015ديسمبر  31ولغاية للفترة منذ التأسيم  وتقرير مراقب الحساباا القوائم املالية  
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 ( تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية8( إلى )1إن اميضاحاا املرفقة من رقم )

 

 ( تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية8( إلى )1املرفقة من رقم )إن اميضاحاا 

 

 ( تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية8( إلى )1إن اميضاحاا املرفقة من رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015ديسمبر  31لتأسيم ولغاية قائمة املركز املالي منذ ا

 املوجوداا 

املتداولة املوجوداا   

البنك لدى نقد 24.968.000  

وموجوداا أخرى  مقدما مدفوعة مصاريف 9.800  

املتداولة املوجوداا مجموع 24.977.800  

921.895.23 (3ممتلكاا ومعداا )ايضاح رقم    

متداولة الغير  املوجوداا مجموع 95.239.252   

املوجوداا مجموع 120.216.721   

 املطلوباا 

4 إيضاح) عالقة ذو  إلى طرف مطلوب 117.074 ) 

املطلوباا مجموع 117.074   

الشركاء حقوق     

1 إيضاح) املال رأس 25.000.000 ) 

738.1795.2 5 إيضاح) الشركاء من منح  ) 

(118.091) الفترة خسارة     

الشركاء حقوق  مجموع 120.099.647  

الشركاء وحقوق  املطلوباا مجموع 120.216.721  

 2015ديسمبر  31قائمة الدخل للفترة منذ التأسيم ولغاية 

 (118.091) مصاريف إدارية وعمومية

 (118.091) خسارة الفترة

 2015ديسمبر  31قائمة التدفق النقدي للفترة منذ التأسيم ولغاية 

  التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:

 (118.091) صافي خسارة الفترة 

  التشغيل تعديالا لتسوية صافي الخسارة إلى صافي النقد املست دم في أنشطة

 1.717 اس هالكاا 

  التغيراا في املوجوداا واملطلوباا

 وموجوداا أخرى 
ً
 (9.800) مصاريف مدفوعة مقدما

 117.074 مطلوب من طرف ذو عالقة 

 (9.100) صافي النقد املست دم في أنشطة التشغيل 

  التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 

 (22.900) شراء ممتلكاا ومعداا 

 (22.900) صافي النقد املست دم في األنشطة االستثمارية 

  التدفق النقدي من األنشطة التمويلية:

 25.000.000 رأس املال 

 25.000.000 صافي النقد املحصل من األنشطة التمويلية  

  صافي الزيادة في أرصدة النقد لدى البنك 

 - بداية الفترة  –أرصدة النقد لدى البنك 

 24.968.000 نهاية الفترة –أرصدة النقد لدى البنك 

  معامالا غير نقدية:

 95.217.738 ممتلكاا عقارية ومنح من الشركاء 
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 ( تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية8( إلى )1إن اميضاحاا املرفقة من رقم )
 املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 

 م.2015 ديسمبر  31ولغاية ايضاحاا حول القوائم املالية للفترة منذ التأسيم 

 الت وين والنشاط  .1

م(. برأس مال 11/12/2014هـ )املوافق 18/2/1436بتاريخ  1010428696سجلت شركة املراكز الراقية املحدودة في اململ ة العربية السعودية كشركة سعودية ذاا مس ولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 

 ال سعودي.ير  10ريال سعودي قيمة كل حصة  100.000

حصة قيمة كل حصة  2.500.000ريال سعودي مقسم إلى  25.000.000رأس مال الشركة ليصبح  بزيادة وذلكم قرر الشركاء بتعديل عقد التأسيم الشركة 2015أغسطم  03هـ املوافق 1436شوال  18وبتاريخ 

 سعودي.ريال  10

حصة قيمة كل حصة  5.000.000ريال سعودي مقسم إلى  50.000.000م قرر الشركاء بتعديل عقد التأسيم الشركة وذلك بزيادة رأس مال الشركة ليصبح  2015ديسمبر  16هـ املوافق 1436ربيع األول  05وبتاريخ 

 اب الشركة وبذلك لم يتم إصدار شهادة بن ية لحساب الشركة باميداع حتى تاريخ إعداد القوائم املالية.ريال سعودي بحس 25.000.000ريال ولم يتم ايداع مبلغ الزيادة البالغ  10

قامة م لحديد وشراء واست جار األراض يوا ومواد البناءالغذائية  والتجزئة للمواد وتجارة الجملة ومحطاا الوقود والس نية والفنادق والشقق املفروشة واملجمعاا التجارية واملراكز التجارية وإدارة األسواقإقامة 

 أو اميجار. واستثمارها بالبيعاملباني عل ها 
 

 ملخص ألهم السياساا املحاسبية  .2

 فيما يلي ملخص ألهم السياساا املحاسبية املتبعة من قبل إدارة الشركة:
 

 است دام التقديراا  أ

 تاريخ في املحتملة واملطلوباا املوجوداا عن امفصاح وعلى املقيدة، واملطلوباا املوجوداا قيمة على ت ثر  قد التي واالفتراضاا التقديراا است دام يتطلب عل ها املتعارف للمبادئ وفقا املالية القوائم إعداد إن

 تاريخ في لإلدارة وفرةاملت واألحدث املعلوماا أفضل على مبني والتقديراا االفتراضاا هذه إعداد أن من وبالرغم. بشأنها املالية القوائم أعدا التي للفترة عنها املصرح واملصاريف اميراداا ومبالغ املالية، القوائم

 ا.التقديرا هذه عن جوهريا غير  اختالفا ت تلف قد النهائية الفعلية النتائج إن إال  املالية القوائم إصدار 
 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  ب

 .شرا ها تاريخ من اقل او  أشهر  ثالثة خالل استحقاقها تواريخ ي ون  والتي محددة نقدية إلى مبالغ للتحويل القابلة البن ية والودا ع األرصدة البنوك ولدى الصندوق  في النقد يتضمن

 
 

  ذمم مدينة  

 .امدارة لممج من واعتمادها تحديدها عند تحصيلها في املش وك الديون  شطب يتم للتحصيل. قابلة غير  مبالغ أي لقاء املخصص ناقصا اميجار  استحقاق أو  للفاتورة األصلي باملبلغ املدينة الذمم ت هر 

 
 

 الزكاة التقديرية  د

  ابهااحتس يتم حيث القانونين، للمحاسبين السعودية الهي ة من الصادر  الزكاة ملعيار  وفقا الدخل قائمة على بتحميلها املالية القوائم في استدراكها ويتم الشركة على التزام التقديرية الزكاة إن
ً
 االستحقاق، ملبدأ وفقا

 .ف ها الربط استالم يتم التي بالسنة النها ي والربط املخصص بين ما الفروقاا معالجة ويتم

 
 

 تحقيق اميراد  ه

 .استالمهااميراداا االخرى فتقيد عند  للعميل، اما البضاعةوتسليم  الفاتورةيتم تحقق اميراداا عند إصدار 
 

 مصاريف  و

 يتم محاسبية فترة من أكثر  نهام تستفيد التي والعمومية االدارية املصروفاا اما ف ها. ت بدها تم التي املحاسبية الفترة على املصروفاا هذه وتحمل االستحقاق ملبدأ وفقا فتره كمصاريف املصاريف وقياس اثباا يتم

 .التاري ية تكلف ها باست دام زمني اساس على الفتراا تلك على توزيعها

 

 

 م2015ديسمبر  31ولغاية قائمة التغيراا في حقوق الشركاء للفترة منذ التأسيم 

  (1رأس املال )ايضاح 

 - الرصيد في بداية الفترة 

 25.000.000 الحركة خالل الفترة 

 25.000.000 الرصيد في نهاية الفترة 

  (4منح من الشركاء )ايضاح 

 - الرصيد في بداية الفترة

 95.217.738 الحركة خالل الفترة 

 95.217.738 الرصيد في نهاية الفترة 

  خسارة الفترة 

 - الرصيد في بداية الفترة

 (118.091) خسارة الفترة 

 (118.091) الرصيد في نهاية الفترة 

 120.099.647 مجموع حقوق الشركاء 
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 ممتلكاا عقارية  ز

 .بالتكلفة وت هر  رأس مالية عوائد لتحقيق بها االحتفاظ بغرض( أراض ي) عقارية أصول  الشركة تمتلك

 ممتلكاا ومعداا بالصافي    .3

 :يلي مما ديسمبر  31 في كما واملعداا املمتلكاا تتألف
 

 

 .م2015ديسمبر 31 ولغاية التأسيم منذ للفترة وذلك سعودي ريال 1.717 مبلغ واملعداا املمتلكاا اس هالك بلغ -

 تم احتساب قيمة األرض بناًء على القيمة العادلة. -
 

 عالقة ذو  إلى طرف مطلوب  .4

 .الشركة عن نيابة الشركاء أحد بواسطة مسددة مصروفاام 2015 ديسمبر  31 في كما سعودي ريال 117.074 رصيدهوالبالغ  عالقة ذو  إلى طرف مطلوب حساب يمثل
 

 الشركاء من منح .5

 صالحل بالهبة مل ي ها انتقلت حيث فقط مربعا سنتمترا وتسعة وعشرون مربعا متر  وسبعون  وتسعة وثالثمائة الفا عشر  أربعة( 14.379.29) بمساحة الرياض بمدينة امللز  حي في والواقعة أرض قطعة عن عبارة هي

 (.م 04/02/2015 املوافق) هـ15/04/1436 بتاريخ الشركة
 

 وعمومية إدارية مصاريف .6

 :يلي مما م2015 ديسمبر  31 ولغاية التأسيم منذ للفترة والعمومية امدارية املصاريف تت ون 
 

 

 األدواا املالية وإدارة املخاطر  .7

 تشمل األدواا املالية املدرجة في قائمة املركز املالي بشكل رئيس ي على النقد وما في ح مة واملمتلكاا العقارية.
 

 م اطر االئتمان:

 .، مما ي دي إلى ت بد الطرف اآلخر خسائر مالية. وتسعى إدارة الشركة لتقليل م اطر االئتمان من خالل املتابعة الدورية ألية ذمم معلقةهبالتزاماتتمثل م اطر االئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء 
 

 م اطر السيولة: 

ارب قيمته العادلة. تق ملقابلة االلتزاماا املتعلقة باألدواا املالية، وقد تنتج م اطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجوداا املالية بسرعة وبقيمةهي م اطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة 

 وتدير إدارة الشركة م اطر السيولة من خالل التأكد من توفر التمويل الالزم في وحدة االعمال عند الحاجة لذلك.
 

 ر العمالا:م اط

 السعودي. وتعتقد امدارة أن م اطر العمالا غير جوهرية. هي م اطر التغير في قيمة األدواا املالية بسب التغير في أسعار صرف العمالا األجنبية، إن معامالا وحدة األعمال األساسية هي بالريال
 

 القيمة العادلة:

ينتج فروق بين القيمة  ن أنسداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحيث أنه قد تم إعداد القوائم وفقا ملبدأ التكلفة التاري ية، فإنه يم  بموجبها تبادل أصل أو تمثل القيمة العادلة التي يتم 

 ال ت تلف كثيرا عن قيم ها الدفترية. الدفترية والقيمة العادلة املقدرة. وتعتقد إدارة الشركة أن القيمة العادلة للموجوداا املالية الخاصة باألصول 
 

 عام  .8

 تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم املالية إلى أقرب ريال سعودي.

 

 امجمالي أثاث ومفروشاا أراض ي التكلفة

 - - - الرصيد في بداية الفترة

 95.240.683 22.900 95.217.738 امضافاا خالل الفترة

 95.240.683 22.900 95.217.738 الرصيد في نهاية الفترة

    االس هالكاا

 - - - الرصيد في بداية الفترة

 1.717 1.717 - امضافاا خالل الفترة

 1.717 1.717 - الرصيد في نهاية الفترة

    صافي القيمة الدفترية

 95.238.921 21.183 95.217.738 2015ديسمبر  31

 املبلغ البيان

 32.600 رواتب ومزايا املوظفين

 23.013 إيجاراا

 7.640 دعاية وإعالن

 54.838 أخرى 

 118.091 
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 (3امللحق رقم ) 
 

 القوائم املالية االفتراضية املوحدة املفحوصة

 لشركة الباحة لالستثمار والتنمية
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 م2016ديسمبر  31القوائم املالية االفتراضية املوحدة للسنة املن هية في 
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 .املوحدة االفتراضية( تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 21( إلى )1إن اميضاحاا املرفقة من رقم )

 

 .املوحدة االفتراضية( تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 21( إلى )1إن اميضاحاا املرفقة من رقم )

 
 
 
 

 م2016ديسمبر  31قائمة املركز املالي االفتراضية املوحدة كما في 

 2015 2016 ايضاح 

    املوجوداا

    موجوداا متداولة

 1,733,243 31,269,453  نقد لدى البنوك

 7,097,865 8,354,362 4 مدينون، صافي

 8,542,906 8,542,906 5 ممتلكاا ومعداا، صافيمدينون عن بيع 

 118,057 118,057 6 م زون، صافي 

 وموجوداا أخرى 
ً
 13,367 1,013,743  مصاريف مدفوعة مقدما

 17,505,438 49,298,521  مجموع املوجوداا املتداولة

    موجوداا غير متداولة

 17,136,823 17,136,823 7 استثمار طويل األجل

 9,000,000 9,000,000 8  استثماريةممتلكاا 

 1,236,047 117,201,098 9 مشاريع تحت التنفيذ

 53,581,485 53,598,087 10 ممتلكاا ومعداا، صافي

 80,954,355 196,936,008  مجموع املوجوداا غير املتداولة

 98,459,793 246,234,529  املوجوداامجموع 

    املطلوباا وحقوق املساهمين

    مطلوباا متداولة

 4,322,064 7,868,740 11 ذمم دائنة

 2,289,063 2,358,966  مصاريف مستحقة ومطلوباا أخرى 

 10,891,749 10,886,424 13 عائداا أسهم تحت التسوية

 74,635,488 74,635,488 12 م صصاا

 - 61,666  مستحق إلى جهة ذاا عالقة

 1,824,292 1,325,019 14 م صص الزكاة

 93,962,656 97,136,303  مجموع املطلوباا املتداولة

    مطلوباا غير متداولة

 568,325 83,603 15 مكافأة نهاية الخدمة

 94,530,981 97,219,906  مجموع املطلوباا 

    حقوق املساهمين

 150,000,000 295,000,000 1 رأس املال

 39,323,988 39,323,988 16 منح رأسمالية

 ( 185,395,176)  (185,309,365)  خسائر متراكمة

 3,928,812 149,014,623  مجموع حقوق املساهمين

 98,459,793 246,234,529  مجموع املطلوباا وحقوق املساهمين

 م2016ديسمبر  31املوحدة للسنة املن هية في  االفتراضيةقائمة الدخل 

 2015 2016 إيضاح 

 5,521,890 8,881,221  اميراداا

 (4,912,470) ( 8,271,420)   تكلفة اميراداا

 609,420 609,801  اجمالي الربح

 ( 540,277)  ( 851,511)  17 مصاريف عمومية وادارية  

 - ( 4,581)   اس هالكاا 

 69,143 ( 246,291)   )الخسارة(/الربح من األعمال الرئيسية

 - 332,829 18 إيراداا أخرى 

 69,143 86,538  الربح قبل الزكاة

 (1,729) ( 727)  14 الزكاة

 67,414 85,811  صافي الربح

   19 نصيب السهم

 0,0045 0,0029  من صافي الربح
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 .املوحدة االفتراضية( تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 21( إلى )1إن اميضاحاا املرفقة من رقم )
 

 لت وين والنشاطا .1
، برأس مال يبلغ م ة وخمسين مليون ريال سعودي، حيث تم افتراض استحواذ شركة الباحة 1993، تأسست في الثاني عشر من يناير عام سعودية مساهمة هي شركة “(الشركة )“الباحة لالستثمار والتنمية شركة  إن

 ريال سعودي. 295,000,000لالستثمار والتنمية على شركة املراكز الراقية املحدودة واندماجها مع الشركة ليبلغ رأس املال 

ة الخاصة نشآا الترف هية والسياحية، وإقامة م ازن التبريد وورش الصيانتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في إقامة املشروعاا الصناعية، وتملك واستصالح األراض ي الزراعية الستغاللها زراعيا وحيوانيا، وإقامة املي

 أغراض الشركة. بذلك، بامضافة إلى الوكاالا التجارية للقيام بأعمال م ملة لتحقيق

 

 ملخص ألهم السياساا املحاسبية .2
 ملعايير املحاسبة املتعارف عل ها في اململ ة العربية السعودية والصادر 

ً
 ة عن الهي ة السعودية للمحاسبيين القانونيين.تم إعداد القوائم املالية االفتراضية املوحدة املرفقة وفقا

 ل الشركة على النحو اآلتي:إن السياساا املحاسبية الهامة املتبعة من قب

 

 أسم العرض

لالستثمار والتنمية )"الشركة"( وشركة املراكز الراقية املحدودة ) الشركة تم إعداد القوائم املالية االفتراضية املوحدة املرفقة على أساس افتراض ي وذلك من واقع القوائم املالية املدققة لكل من شركة الباحة 

 ملعيار املحاسبة عن  20واالفتراضاا الناتجة عن هذا االستحواذ واملبينة في ايضاح رقم  2016ديسمبر  31وذلك بافتراض أن عملية االستحواذ قد تمت في  2016ديسمبر  31املن هية في املستحوذ عل ها ( للسنة 
ً
ووفقا

 أثر عملية االستحواذ على املركز املالي ونتائج األعمال للشركة.عملياا تجميع املنشآا الصادر عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك بغرض إظهار 

 

 است دام التقديراا
داا واملطلوباا و ت ثر على مبالغ املوجوداا واملطلوباا وايضاحاا املوج ان اعداد القوائم املالية االفتراضية املوحدة وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عل ها يتطلب است دام التقديراا واالفتراضاا التي قد

 راا مبنية على أفضل املعلوماا واالحداث الحالية املتوفرة لدى االدارة اال اناملحتملة بتاريخ القوائم املالية االفتراضية املوحدة، اضافة الى مبالغ االيراداا واملصروفاا خالل السنة. وبالرغم من ان هذه التقدي

 التقديراا.النتائج الفعلية النهائية قد ت تلف عن هذه 

 

 العرف املحاسبي
 ملبدأ التكلفة التاري ية ومبدأ االستحقاق. 

ً
 تعد القوائم املالية االفتراضية املوحدة وفقا

 
 

 تحقيق االيراداا
 بعد الخصم التجاري. يتم االعتراف باملبيعاا عند إصدار الفاتورة وتسليم البضاعة للعميل وت هر بالصافي

 

 املصاريف
اجة بين املصاريف ف عل ها. ويتم توزيع املصاريف إذا دعت الحالعمومية واالدارية واملصاريف املباشرة وغير املباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلفة االيراداا وفقا للمعايير املحاسبية املتعار تتضمن املصاريف 

 العمومية واالدارية وكلفة االيراداا على اساس ثابت.

 

 الذمم املدينة 
حصيل ا ي ون هناك شك جوهري في قدرة الشركة على تالذمم املدينة باملبالغ األصلية للفاتورة بعد حسم م صص الديون املش وك في تحصيلها، يتم تحديد م صص الديون املش وك في تحصيلها عندمتدر  

 املبالغ بالكامل وفقأ للشروط األصلية للذمم املدينة.

 

 االستثماراا 
 عل ها، من خالل املشاركة في القراراا املتعلقة بالسياساا املالية والتشغيلية للشركة املستثمر به إن الشركة الزميلة هي

ً
ة الزميلة مشمولة ا. إن نتائج وموجوداا ومطلوباا الشركمنشأة تمارس الشركة تأثيرا فعاال

 لالعتراف بحصفي هذه القوائم املالية االفتراضية املوحدة باست دام طريقة حقوق املل ية والتي يت
ً
ة م بموجبها تسجيل االستثماراا في الشركة الزميلة عند نشأتها بالتكلفة في قائمة املركز املالي ويتم تعديلها الحقا

 الشركة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة.

 

 املخزون
عية املرجح. تتضمن تكلفة املخزون من امنتا  التام نصيبه من كافة التكاليف الصناطريقة املتوسط م زون الخاماا وقطع الغيار على أساس  كلفةتويتم تحديد أقل. يهما أ ،كلفة او السوق تبسعر الخزون  هر املي

 غير املباشرة بامضافة إلى تكلفة املواد واألجور املباشرة.

 ل إل ها بامضافة إلى نصيبه من التكاليف الصناعية غير املباشرة.  يتضمن امنتا  تحت التشغيل تكلفة املواد واألجور املباشرة حتى آخر مرحلة وص

 

 

 

 

 

 2016ديسمبر  31االفتراضية املوحدة للسنة املن هية في  قائمة التغيراا في حقوق املساهمين

 املجموع خسائر متراكمة منح رأسمالية رأس املـال 

 3,861,398 ( 185,462,590)  39,323,988 150,000,000 2015يناير  1الرصيد في 

 67,414 67,414 - - صافي ربح السنة

 3,928,812 ( 185,395,176)  39,323,988 150,000,000 2015ديسمبر  31الرصيد في 

 145,000,000 - - 145,000,000 املحول من الشركة املستحوذ عل ها

 85,811 85,811 - - صافي ربح السنة

 149,014,623 ( 185,309,365)  39,323,988 295,000,000 2016ديسمبر  31الرصيد في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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 املمتلكاا واملعداا

ويجري احتساب   أسمالية.ر ما مصاريف التحسيناا فتعتبر مصاريف أ، إيراديهتعتبر مصاريف االصالح والصيانة مصاريف  املتراكمة، باستثناء األراض ي.ت هر املمتلكاا واملعداا بالكلفة بعد تنزيل االس هالكاا 

قدرة لهذه على أساس الحياة العملية املواملباني املقامة على اراض ي مستأجرة حياتها العملية املقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت. ويتم اطفاء التحسيناا على املأجور  أساساالس هالكاا عل ها على 

 هي:الرئيسية لهذه األصول  نسب االس هالك السنوية املقدرة للبنودان  اوال.يجار ايهما ينتهي او املتبقي من مدة عقد اال واملباني التحسيناا 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ان فاض قيمة املوجوداا طويلة االجل
تقدير  يتم الدليل،وفي حالة وجود مثل هذا  املوجوداا.وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن ان فاض في قيمة  عدم للقيمة الدفترية للموجوداا امللموسة للتأكد من دورية إجراء مراجعةب تقوم الشركة

درة للنقدية تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة امل األصل،ر القيمة القابلة لالسترداد لذلك وفي الحاالا التي ال يم ن ف ها تقدي الخسارة.القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه 

 التي ينتمي إل ها ذلك األصل. 

 لها،ترداد يمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسعندئذ ت فض الق الدفترية،وفي الحاالا التي يقدر ف ها املبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه 

 في قائمة 
ً
  الدخل.ويتم إثباا خسائر االن فاض في قيمة األصل مصروفاا فورا

 ع م قيد خسارة االن فاض في 
ً
تمت زيادتها عن  على أال تزيد القيمة الدفترية التي له،درة للنقدية إلى القيمة املعدلة القابلة لالسترداد عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة امل القيمة،وإذا ما تم الحقا

ي القيمة إيراداا ع م قيد خسارة االن فاض فيتم إثباا  السابقة. الفتراا القيمة الدفترية التي كان من املفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثباا خسارة االن فاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية في

 في قائمة
ً
 الدخل. فورا

 

 تحويل العمالا األجنبية 
الريال  ملالي الىاويتم تحويل املوجوداا واملطلوباا املالية بالعمالا االجنبية كما في تاريخ قائمة املركز املعاملة،  التحويل السائدة عند اجراء بأسعار يتم تحويل املعامالا بالعملة االجنبية الى الريال السعودي 

 الدخل.ان االرباح والخسائر الناتجة عن التسديداا او تحويل العمالا االجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة  ذلك التاريخ.السعودي باألسعار السائدة في 

 

 الخدمة نهايةتعويضاا 
 نهاية الخدمة للموظفين ان وجدا عند ان هاء خدماتهم. يتم احتساب تعويضاا نهاية الخدمة وفقا لن ام العمل السعودي ويتم تنزيل الدفعاا من االستدراك، كما ويتم احتساب ودفع فروقاا تعويضاا

 

 الزكاة
يتم االستدراك للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق. يتم احتساب م صص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي. يجري تسجيل أية فروقاا بين  السعودية. بية في اململ ة العر الهي ة العامة للزكاة والدخل ت ضع الشركة لتعليماا 

 املخصص والربط النها ي حين يتم اعتماد الربط النها ي حيث يتم حين ذ اقفال املخصص.

 

 االفتراض ي األعمالتجميع  .3
يتم شراء س، حيث الراقية املحدودةتوقيع اتفاقية االستحواذ على شركة املراكز الراقية املحدودة عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم ملالك شركة املراكز قامت الشركة ب، 2016ديسمبر  7بتاريخ 

سهم عادي يتم توزيعها على مالك  14,500,000الباحة لالستثمار والتنمية بالقيمة االسمية وبإجمالي عدد أسهم ريال عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركة  145,000,000الشركة املراد االستحواذ عل ها بقيمة 

 حسب نسبة مل يته
َ
  .الشركة املراد االستحواذ عل ها كال

وقد قامت  %49.15 بنسبة شركاء شركة املراكز الراقية املحدودة في شركة الباحة لالستثمار والتنميةستصبح مل ية و  %100 بنسبة ستصبح مل ية شركة الباحة لالستثمار والتنمية في شركة املراكز الراقية املحدودة

ديسمبر  31ملحدودة كما في راكز الراقية ايلي بيان بقائمة املركز املالي لشركة املالشركة باملحاسبة املبدئية عن القيمة العادلة للمعامالا على أساس القيمة الدفترية للموجوداا واملطلوباا في تاريخ االستحواذ. فيما 

2016: 

 

  القيمة العادلة املحققة عند االستحواذ

 2016 

  املوجوداا:

 30,570,191 نقد لدى البنوك

 760,493 مصروفاا مدفوعة مقدما وموجوداا أخرى 

 16,602 ممتلكاا ومعداا

 115,965,051 مشاريع تحت التنفيذ

 147,312,337 مجموع املوجوداا

  املطلوباا:

 2,193,207 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 61,666 مستحق إلى جهة ذاا عالقة

 2,254,873 مجموع املطلوباا

 145,057,464 القيمة األولية لصافي املوجوداا

 

 

 

 %5-3 مباني

 %10 – 5 آالا ومعداا

 %10 أثاث ومفروشاا

 %15 عدد وادواا

 %15 أجهزة م تبية

 %25 سياراا
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 مدينون، بالصافي .4

 2016 2015 

 876,855 2,098,352 عمالء تجاريين

 7,294,836 7,329,836 عمالء آخرون

 34,576 34,576 دفعاا مقدمة ملوردين

 (1,108,402) (1,108,402) م صص ديون املش وك في تحصيلها

 8,354,362 7,097,865 

 

 مدينون عن بيع ممتلكاا ومعداا، بالصافي .5
امل جلة( والتي قامت بشراء كامل امنشاءاا التي أقام ها الشركة على األرض التي استأجرتها الشركة من وزارة املالية يمثل هذا البند صافي قيمة األقساط املستحقة على كلية الباحة االهلية للعلوم )بعد خصم األرباح 

حة للعلوم وباقي املبلغ يتم سداده على خمسة ريال سعودي في تأسيم كلية البا 10,000,000مليون ريال سعودي على أن تقوم شركة الباحة باستثمار مبلغ  35، وذلك مقابل مبلغ 2001واالقتصاد الوطني خالل عام 

.
ً
 سنويا

ً
 عشر قسطا

 

 2016 2015 

 25,000,000 25,000,000 مدينون 

 (7,914,187) (7,914,187) بيع ممتلكاا ومعداا –أرباح م جلة 

 17,085,813 17,085,813 

 (8,542,907) (8,542,907) م صص ديون املش وك في تحصيلها

 8,542,906 8,542,906 

 

 املخـزون، بالصافي .6

 2016 2015 

 1,198,194 1,198,194 مواد خام

 147,748 147,748 قطع غيار

 387 387 إنتا  تام

 1,346,329 1,346,329 

 (1,228,272) (1,228,272) م صص بضاعة بطي ة الحركة

 118,057 118,057 

 

 االستثمار طويل األجل .7

 2016 2015 

 17,136,823 17,136,823 االهلية للعلومكلية الباحة 

 17,136,823 17,136,823 
 

 حيث أنه لم يصدر لها قوائم مالية مدققة. 2016ولغاية  2013لم يتم إثباا حصة الشركة في نتائج أعمال كلية الباحة األهلية للعلوم عن السنواا من 

 

 املمتلكاا االستثمارية .8
 مليون ريال سعودي وقامت الشركة بسداد املبلغ. 9بقيمة إجمالية قدرها  1/1/159/133بمدينة الطائف صك رقم قامت الشركة بشراء نصف م طط س ني 

 

 املشاريع تحت التنفيذ .9

 2016 2015 

 - 95,217,738 أراض ي*

 - 20,747,313 إنشاءاا

 1,236,047 1,236,047 الباحة** –مشروع التلفريك 

 117,201,098 1,236,047 

 

 فقط، حيث انتقلت مل ي ها بالهبة لصالح 14,379,29عبارة عن قطعة أرض والواقعة في حي امللز بمدينة الرياض بمساحة )* هي 
ً
 مربعا

ً
 وتسع وعشرون سنتمترا

ً
 مربعا

ً
 وثالثمائة وتسعة وسبعون مترا

ً
( أربعة عشر ألفا

 (.2015فبراير  4 هـ )املوافق1436ربيع الثاني  15شركة املراكز الراقية املحدودة بتاريخ 

 ** هو عبارة عن مشروع تليفريك الباحة املقام على أرض غير مملوكة للشركة. 
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 املمتلكاا واملعداا، صافي .10
 

 املجمـوع ســياراا أجهزة م تبية عدد وأدواا اثاث ومفروشاا آالا ومعداا مبانــي أراض ي 

         الكلفــة

 104,246,674 173,371 841,489 2,992,315 1,741,048 34,382,005 24,792,458 39,323,988 2016يناير  1

 22,900 - 22,900 - - - - - املحول من الشركة املستحوذ عل ها

 104,269,574 173,371 864,389 2,992,315 1,741,048 34,382,005 24,792,458 39,323,988 2016ديسمبر  31

         االس هالكاا املتراكمة

 50,665,189 173,367 783,404 2,969,884 1,725,079 30,512,636 14,500,819 - 2016يناير  1

 1,717 - 1,717 - - - - - املحول من الشركة املستحوذ عل ها

 4,581 - 4,581 - - - - - املحمل للسنة

 50,671,487 173,367 789,702 2,969,884 1,725,079 30,512,636 14,500,819 - 2016ديسمبر  31

         القيمة الدفترية الصافية

 53,598,087 4 74,687 22,431 15,969 3,869,369 10,291,639 39,323,988 2016ديسمبر  31

 53,581,485 4 58,085 22,431 15,969 3,869,369 10,291,639 39,323,988 2015ديسمبر  31

 

 الذمم الدائنة .11

 بالرياالا السعودية 

 2016 2015 

 2,260,550 5,772,226 موردون تجاريون 

 1,566,124 1,601,124 ذمم موظفين

 487,047 487,047 موردون آخرون

 8,343 8,343 دفعاا مقدمة من العمالء

 7,868,740 4,322,064 

 

 املخصصاا .12

 بالرياالت السعودية 

 2016 2015 

 68,699,441 68,699,441 م صص خسائر استبدال ممتلكاا ومعداا *

 4,700,000 4,700,000 م صص مطالباا **

 1,236,047 1,236,047 م صص مشاريع تحت التنفيذ ***

 74,635,488 74,635,488 

 

 للح م  استبدال* قامت الشركة بت وين م صص خسائر لعملية 
ً
 هـ.24/6/1434ديوان امل الم بجدة بتاريخ  نالصادر ماألصول مع شركة الساطعة وفقا

 للقضية املرفوعة عل ها من شركة الخبير للمتاجرة في  2013ريال سعودي في عام  3,000,000** قامت الشركة بزيادة م صص املطالباا بمبلغ 
ً
والتمويل عن باقي املستحق لها عن عقد مبرم مع الشركة  االستثمار ن را

 معداد دراسة مالية لخطة زيادة رأس املال.

 ريال سعودي.   1,236,047بمبلغ  11/10/2011مجلم امدارة املنعقد بتاريخ  اجتماعقة على ت وين م صص مشاريع تحت التنفيذ )تليفريك الباحة( تحت امنشاء خالل *** قامت الشركة باملواف

 

 عائداا أسهم تحت التسوية .13

ريال سعودي للسهم وقد قامت الشركة بالبدء بعملية  2,5على بيع األسهم غير املسددة لتحصيل قيمة القسط األخير بواقع  22/3/2009هـ املوافق 25/3/1430حصلت الشركة على موافقة هي ة سوق املال بتاريخ 

من  %25ريال سعودي قيمة  2,5ريال سعودي حسب العروض املقدمة باملزاد تم تحصيله بالكامل واملبلغ عبارة عن  14,325,234سهم بمبلغ  984,032تم بيع عدد  31/12/2009. وحتى 28/6/2009البيع بتاريخ 

 بالكامل، أما 150رأس املال ليصبح رأس مال الشركة والبالغ  است مالريال سعودي في  2,113,074مبلغ  است دامقيمة السهم املتبقي وتم 
ً
ريال سعودي سيتم  12,212,160باقي املبلغ  مليون ريال سعودي مدفوعا

 بأن الشركة قامت بسداد )رد فائض( مبلغ 
ً
 ريال سعودي كمصروفاا 682,285ريال سعودي وسداد مبلغ  516,623رده كفائض للمساهمين املت لفين عن سداد القسط األخير والتي بيعت أسهمهم باملزاد علما

 .ناتجة عن عملية البيع والتحصيل
 

 اةـلزكام صص  .14
 إن حركة م صص الزكاة هي كما يلي:

 

 2016 2015 

 2,322,563 1,824,292 يناير 1الرصيد في 

 1,729 727 املخصص للسنة

 (500,000) (500,000) املسدد خالل السنة

 1,824,292 1,325,019 ديسمبر 31الرصيد في 
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 مكافأة نهاية الخدمة .15

 2016 2015 

 568,325 568,325 يناير 1الرصيد في 

 - (484,722) املسدد خالل السنة

 568,325 83,603 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 منح رأسمالية .16
قيمة األرض ضمن بند هـ. وقد تم إدرا  6/4/1425( بتاريخ 2رقم ) يمثل هذا املبلغ قيمة األرض املقام عل ها مزارع الدواجن، والتي حصلت عل ها الشركة كمنحة من وزارة الزراعة بموجب صك من وزارة العدل

 املمتلكاا واملعداا وقد تم تقييم األرض بالقيمة السوقية لها وقت الحصول على املنحة.
 

 العمومية وامدارية  صاريف امل .17

 

 إيراداا أخرى  .18

 2016 2015 

 - 164,000 غراماا مالية ملقاولين مشاريع

 - 99,647 إيراداا ناتجة عن استحواذ شركة املراكز الراقية املحدودة

 - 69,182 مبالغ متنازل عنها من قبل أحد الشركاء في الشركة التابعة *

 332,829 - 

 استردادها لصالح الشركة التابعة. التابعة، وقد قام بالتنازل عن* تتمثل بمصروفاا مدفوعة من قبل أحد الشركاء بالشركة التابعة )شركة املراكز الراقية املحدودة( نيابة عن الشركة 
 

 نصيب السهم من صافي الربح .19
 سهم(.  15,000,000والبالغ  2015سهم ) 29,500,000والبالغ  2016ديسمبر  31تم احتساب نصيب السهم من صافي ربح السنة بتقسيم صافي ربح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم للسنة املن هية في 

 

 التعديالا االفتراضية على املبالغ التاري ية  .20
 31 هية في ة املراكز الراقية املحدودة للسنة املنن القوائم املالية االفتراضية املوحدة قد تم تجهيزها من واقع القوائم املالية املدققة لكل من شركة الباحة لالستثمار والتنمية وشركفإ 2كما هو مبين في االيضاح رقم 

لراقية املحدودة واندماجها مع الشركة. تتمثل التعديالا على القوائم املالية املدققة باالفتراضاا املبينة أدناه وبرأي حيث تم افتراض استحواذ شركة الباحة لالستثمار والتنمية على شركة املراكز ا 2016ديسمبر 

 :2016ديسمبر  31االدارة فإن جميع التعديالا الضرورية قد تمت كي ت هر بصورة عادلة القوائم املالية االفتراضية املوحدة للسنة املن هية في 

 . 2016ديسمبر  31قد تمت في  1ن عملية االستحواذ املشار ال ها في االيضاح رقم االفتراض بأ -1

 . 2016ديسمبر  31يناير ولغاية  1تم االفتراض أن اعداد قائمة الدخل االفتراضية هي لسنة من  -2

 ريال سعودي. 145,000,000يال سعودي وذلك مقابل زيادة رأس املال بمبلغ ر  145,000,000( بمبلغ % 100تم االستحواذ على كامل الحصة من شركة املراكز الراقية املحدودة بنسبة ) -3
 

 االدواا املالية وادارة املخاطر .21

 القيمة العادلة
ج االدواا املالية للشركة على اساس طريقة التكلفة التاري ية، قد تنتث يتم اعداد هي املبلغ الذي يتم تبادل أصل او تسوية التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنفم شروط التعامل مع االطراف االخرى. وحي

 تلف بشكل جوهري عن قيم ها الدفترية.فروقاا بين القيمة الدفترية وتقديراا القيمة العادلة. تعتقد االدارة ان القيمة العادلة للموجوداا واملطلوباا املالية للشركة ال ت 

 واملوجوداا االخرى، الذتتضمن االدواا املالية املقيدة ف
ً
 ى.مم الدائنة واملصاريف مستحقة واملطلوباا األخر ي قائمة املركز املالي بشكل رئيس ي من النقد لدى البنوك، الذمم املدينة، املخزون، املصاريف املدفوعة مقدما

 م اطر االئتمان
فوعاا دخر لخسارة مالية. ليم لدى الشركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان. يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذاا تصنيف ائتماني مرتفع. ت هر املهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي دي الى ت بد الطرف اال 

 املقدمة واملوجوداا األخرى بعد حسم م صص الديون املش وك في تحصيلها، ان وجد.

 م اطر اسعار العموالا
 يم جوهريا.تقد ان تأثير م اطر اسعار العموالا لبتأثير التغيراا في اسعار العموالا في السوق على املركز املالي للشركة وتدفقاتها النقدية. تراقب الشركة تقلباا اسعار العموالا وتع هي التعرض ملخاطر متعددة تتعلق

 م اطر العمالا
قد ان م اطر تالعمالا االجنبية. ان معامالا الشركة االساسية هي بالريال السعودي والدوالر االمريكي. تراقب االدارة تقلباا اسعار صرف العمالا وتعهي م اطر التغير في قيمة االدواا املالية بسبب التغيراا في اسعار صرف 

 العمالا غير جوهرية.

 

 2016 2015 

 146,845 247,686 رواتب ومزايا

 255,548 220,000 مصاريف تداول 

 45,000 131,250 اتعاب مهنية

 - 60,845 إعالن ودعاية

 11,697 59,252 إيجار

 35,482 51,874 منافع عامة

 12,483 22,105 تأميناا اجتماعية

 2,100 20,604 تأمين طبي

 18,696 - رسوم ح ومية

 1,000 - مصاريف سياراا

 11,426 37,895 أخرى 

 851,511 540,277 
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 املالحق 

 

 الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ملساهمي شركة الباحة  

 
 .تدعو شركة الباحة لالستثمار والتنمية مساهم ها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية املتضمنة زيادة وت فيض رأس مال الشركة

 

يس ي ة )االجتماع االول( املقرر عقده بمشي ة هللا تعالى في مقر الشركة الرئيدعو مجلم إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية السادة املساهمين الذين يمل ون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي

 م وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي: 02/05/2017ه املوافق 06/08/1438بتاريخ  18:30ثاء في تمام الساعة في مدينة بلجرش ي املنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي يوم الثال

 التصويت على توصية مجلم امدارة كما يلي:-1

 .%96.67ريال بنسبة زيادة قدرها  295,000,000ريال الى  150,000,000رأس مال الشركة من  زيادة-أ  

 سهم. 29,500,000سهم، عدد األسهم بعد الزيادة:    15,000,000ادة: األسهم قبل الزي عدد-ب 

مة ة الباحة لالستثمار والتنمية بالقيلالستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية املحدودة الشركة املراد االستحواذ عل ها عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركسبب زيادة رأس املال:  –  

 حسب نسبة مل يته.  14,500,000وبإجمالي عدد أسهم  االسمية
َ
 سهم عادي يتم توزيعها على مالك الشركة املراد االستحواذ عل ها كال

  (رة االصدار على الرابط)نش

 بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. نفاذ الزيادة في راس املال: تاريخ-د
ً
 سي ون قرار الزيادة نافذا

 ذاا عالقة: أطراف-ه

 األستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي-1

 الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي-2

 األستاذ / إبراهيم بن عبدهللا بن راشد بن كليب-3

حتسب خالل التصويت على قراراا صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة
ُ
 بأن أصواا األطراف ذوي العالقة لن ت

ً
 .بزيادة رأس املال علما

 

 التصويت على ت فيض رأس مال الشركة كما يلي:-2

 .%40، بنسبة ان فاض قدرها ريال 177,000,000، رأس املال بعد الت فيض ريال 295,000,000املال قبل الت فيض  رأس-أ 

 .سهم 17,700,000، عدد األسهم بعد الت فيض سهم 29,500,000األسهم قبل الت فيض  عدد-ب 

 أسهم. 10أسهم لكل  4ت فيض  يتمس-  

 سبب ت فيض رأس املال: اطفاء جزء من الخسائر املتراكمة. – د

 مليون سهم من االسهم. 11,8طريقة ت فيض رأس املال: الغاء عدد  – ه

 أثر ت فيض رأس املال على التزاماا الشركة: ال يوجد تأثير من ت فيض رأس مال الشركة على التزاماتها املالية. – و 

 

 على جميع مساهمي  1إال أن املوافقة على ت فيض رأس املال مشروطة باملوافقة على البند رقم 
ً
الخاص بزيادة رأس مال الشركة، وفي حال وافق مساهمو الشركة على ت فيض رأس املال، سي ون قرار الت فيض نافذا

 )مركز اميداع( بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. )مرفق عرض الت فيض(.الشركة املسجلين بسجالا الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية 

 

 من الن ام األساس ي للشركة. )مرفق التعديل(. 8و 7التصويت على تعديل املادتين -3

 

 بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من املساهمين يمثل 
ً
ل عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد االجتماع الثاني بعد ساعة من ان هاء املدة املحددة النعقاد من رأس املال على األقل، وفي حا %50علما

 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل 
ً
د الحصول على من رأس املال على األقل، في حالة عدم اكتمال نصاب االجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بع %25االجتماع األول وسي ون االجتماع صحيحا

 موافقة الجهة املختصة.

رفق في النموذ  امل)ابة أن ت ون بموجب توكيل كتابي على ضوء ولكل مساهم حق الحضور الجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره )من غير أعضاء مجلم امدارة وموظفي الشركة( ويشترط لصحة امن

عقاد أصل التوكيل يوم انة التجارية أو من أحد البنوك أو األشخاص املرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على األقل على العنوان ادناه وإحضار ، مصدقة من كتابة العدل أو الغرف(امعالن

 .الجمعية وإحضار أصل بطاقاتهم الشخصية

 0177224445او على الفاكم رقم  22888بلجرش ي  448 ب-شركة الباحة لالستثمار والتنمية منطقة الباحة بلجرش ي املنطقة الصناعية ص

  0177223333ولالستفسار يرجى االتصال على: 
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 بطاقة التصويت 

 الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(

 غير عادية –نوع الجمعية العامة 
 ه1438/........ .................................. / ........ .................................. (أجري تاريخ الجمعية العامة)

 م2017/ ........ .................................. / ........ .................................. (ميالديتاريخ الجمعية العامة )

......................................................................................................................................................................................................................................................................... اسم املساهم  
يترقم بطاقة التصو    

  النسخة
صالةأل ا   املجموع الوكالة 

    األسهم

 0 0 - الشهاداا

    املجموع

    املجموع )امل ثر(

  - - عدد األسهم

  - - عدد األصواا

 عن غيري  بصوتي أصالة عن نفس يأنا املوقع أدناه عضو الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول( ملساهمي شركة الباحة لالستثمار والتنمية بهذا أدلي 
ً
جمعية واملنعقدة بال و/أو وكالة

م 2017/ ........ .................................. / ........ ..................................املوافق   ه1438/........ .................................. / ........ .................................. (  ........ ..................................يوم ) –قر الشركة( في الباحة بمدينة بلجرش ي املنطقة الصناعية )م

 مساءً  06:30في تمام الساعة 
 

 البنود
 ( 1بند رقم) التصويت على توصية مجلم امدارة كما يلي:-1 

 .%96.67ريال بنسبة زيادة قدرها  295,000,000ريال الى  150,000,000رأس مال الشركة من  زيادة-أ  

 سهم. 29,500,000سهم، عدد األسهم بعد الزيادة:    15,000,000ادة: األسهم قبل الزي عدد-ب 

لالستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة املراكز الراقية املحدودة الشركة املراد االستحواذ عل ها عن سبب زيادة رأس املال:  –  

سهم عادي يتم  14,500,000وبإجمالي عدد أسهم  طريق اصدار أسهم جديدة من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالقيمة االسمية

 حسب نسبة مل يته. )مرفق نشرة امصدار(
َ
 توزيعها على مالك الشركة املراد االستحواذ عل ها كال

 بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. نفاذ الزيادة في راس املال: تاريخ-د
ً
 سي ون قرار الزيادة نافذا

 ذاا عالقة: أطراف-ه

 األستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي-1

 الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي-2

 األستاذ / إبراهيم بن عبدهللا بن راشد بن كليب-3

حتسب خالل التصويت على قراراا صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية 
ُ
 بأن أصواا األطراف ذوي العالقة لن ت

ً
علما

 .بزيادة رأس املال الخاصة

  ممتنع  ال  نعم

 ( 2بند رقم) التصويت على ت فيض رأس مال الشركة كما يلي:-2 

 .%40، بنسبة ان فاض قدرها ريال 177,000,000، رأس املال بعد الت فيض ريال 295,000,000املال قبل الت فيض  رأس-أ 

 .سهم 17,700,000، عدد األسهم بعد الت فيض سهم 29,500,000األسهم قبل الت فيض  عدد-ب 

 أسهم. 10أسهم لكل  4ت فيض  يتمس-  

 سبب ت فيض رأس املال: اطفاء جزء من الخسائر املتراكمة. – د

 مليون سهم من االسهم. 11,8طريقة ت فيض رأس املال: الغاء عدد  – ه

 أثر ت فيض رأس املال على التزاماا الشركة: ال يوجد تأثير من ت فيض رأس مال الشركة على التزاماتها املالية. – و 

  ممتنع  ال  نعم

 ( 3بند رقم)  من الن ام األساس ي للشركة. 8و 7التصويت على تعديل املادتين 

  ممتنع  ال  نعم

 ............................................................................................................... عدد األسهم أصالة ................................................................................................................................................................................... االسم

 ............................................................................................................... عدد األسهم وكالة ................................................................................................................................................................................... رقم الهوية

 ..............................................................................................................................................................................األسهم اجمالي عدد 

 ....................................................................................................................................................................................................       التوقيع
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 نموذ  التوكيل  

 

 

 املحترمين                                                  السادة / شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 

 السالم علي م ورحمة هللا وبركاته

 

/ أو اســـــــم الشـــــــركة أو امل ســـــــســـــــة كما هو في ســـــــجلها التجاري / هوية  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................أنا املســـــــاهم / 
ً
املوقع أدناه )االســـــــم رباعيا

) هـــــــــــــــ وبصـــفتي أحد املســـاهمين بشـــركة الباحة لالســـتثمار والتنمية واملالك لعدد ..........................................  /..........................................  /.......................................... وتاريخ  (..................................................................................................... ) رقم  (............................................ ....................................................................................................) وطنية( بموجب 

( هويـة وطنيـة رقم   ......................................................................................................................................................................................................................ســــــــــــهم، قـد وكلـت:  (........................................ ............................................
ً
)وهو من غير أعضـــــــــــــاء مجلم امدارة أو موظفي  (.. .............................................................................................................................) )االســــــــــــم ربـاعيـا

ه 1438/ 08/ 06الثالثاء  ة بعمل فني أو إداري لحســــــــابه( لينوب عني في حضــــــــور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشــــــــركة واملقرر عقدها في يومالشــــــــركة أو املكلفين بالقيام بصــــــــفة دائم

 مجراءاا االجتماع، كما يســـــري م والتصـــــويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل املســـــتنداا املطلوبة والضـــــرورية الالزمة 2017/  05/   02املوافق 

 التوكيل لالجتماع التالي في حال تأجل االجتماع.

 

 

 م.......................................... / .......................................... / .......................................... حرر في: 

 

  .................................................................................................................................................................................................. /التوقيـــع  .............................................       ...................................................................................................................................................../ االســــم 

 

  ................................................................................................................................................................................................../ التصديق   ................................................................................................................................................................................................../ الـصـفــة 

 


