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للنشر الفوري
 21أكتوبر 2020

إدراج وبدء تداول أسهم "بن داود القابضة" في السوق المالية السعودية
أدرجت شركة بن داود القابضة ("بن داود القابضة" أو "الشركة") ،والتي تعد من المشغلين الرائدين لمتاجر
الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة في مجال تجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية ("المملكة العربية
السعودية" أو "المملكة") ،أسهمها اليوم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول") بعد نجاح
االكتتاب العام األولي ("الطرح" أو " االكتتاب العام") ،حيث بدأ تداول سهم الشركة في مؤشر (تاسي) بالرمز
.SASE:4161
وحدد س ع عععر س ع ععهم ش ع ععركة بن داود القابض ع ععة بقيمة  96ريال س ع عععودي ،أي عند الحد األعلى للنطاق الس ع عععري
األولي للعرض ،وبعذلعت تبلا القيمعة السع ع ع ع ع ع ععوديعة للشع ع ع ع ع ع ععركعة عنعد ا د ار  10,972,800,000ريعال سع ع ع ع ع ع عععودي

( 2,926,080,000دوالر أمريكي .)1وتضععمن االكتتاب العام حرح الشععركة  22,860,000سععهماع عادياع من
أسععهمها الحالية ،أي ما يمثل  20في المئة من رأس مالها المصععدر .وبلغت نسععبة التيصععي

النهائي ألسععهم

الطرح  90في المئة للمؤسعسعاا المكتتبة الميولة بالمشعاركة في بناء سعجل األوامر ،و  10في المئة للمكتتبين

من شع ع ع ع ع ع عريحة األفراد في المملكة العربية الس ع ع ع ع ع عععودية .وتمت تغطية االكتتاب بمعدل  50مرة من حجم الطرح
وتجاوزا حصيلة المبالع المكتتب بها  110مليار ريال سعودي.

 1بسعر صرف ثابت  3.75لاير للدوالر
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وفي هذه المناسبة ،صرح األستاذ /أحمد عبدالرزاق بن داود ،الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة:
"يمثل ا د ار في ’تداول‘ بداية فصل جديد من دصة نجاح الشركة وبمثابة رسالة تشجيع لعمالئنا ومستثمرينا
والقطاع بأكمله .لقد نجحنا في استقطاب داعدة دوية من المستثمرين الذين لديهم ثقة بإمكاناتنا وباستراتيجيتنا
حويلة المدى وهدفنا بأن نصبح المشغل الرائد في مجال تجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية في المملكة العربية
السعودية .تمتلت بن داود القابضة حالياع عالمتين تجاريتين دويتين ،هما ’بن داود‘ و’الدانوب‘ ،ولدينا 73
متجر توفر أكثر من  140ألف منتج معروض.
اع

وأضاف" :شهد دطاع التجزئة المحلي والعالمي نمواع دوياع ونشاحاع ملحوظاع في العام 2020م ،ويعد نموذ

التسليم المباشر إلى المستهلت محرك النمو األبرز للمبيعاا في القطاع .وبلغت ديمة سوق تجزئة المنتجاا
الغذائية وغير الغذائية في المملكة  57مليار ريال سعودي في العام 2019م ومن المتودع أن تنمو بنسبة 5
في المئة سنوياع حتى عام 2024م .ونتمتع اليوم بإمكاناا جيدة لالستفادة من توجهاا السوق ا يجابية في
عام 2021م وما بعده ،إذ لدينا العديد من ممكناا النمو التي نتطلع إلى االستفادة منها لتحقيق ذلت ،ومن

بينها تجربة التسوق المبهجة داخل متاجرنا ،وجهودنا الدؤوبة لتطوير خدماا البيع عبر ا نترنت عبر منصتي
التجارة ا لكترونية لدينا واستمرار نهجنا المنضبط

دارة التكاليف باالستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وأفضل

االبتكاراا واألدواا الردمية".
وفيم ع ععا يتعل ع عق ب ع ععالطرح ،عين ع ععت الش ع ععركة ك ع عالع م ع ععن ش ع ععركة "جول ع ععدمان س ع ععاك

العربي ع ععة الس ع عععودية" و"ج ع ععي ب ع ععي

موردع ع ععان العربيع ع ععة السع ع عععودية" كمنسع ع ععقي للطع ع ععرح ومستشع ع ععارين مع ع ععاليين ،ومع ع ععديري سع ع ععجل اكتتع ع ععاب المؤسسع ع ععاا،
ومتعه ع ععدي التغطي ع ععة .كم ع ععا ت ع ععم تعي ع ععين "ج ع ععي بي ب ع ععي كابيت ع ععال" كم ع ععدير س ع ععجل اكتت ع ععاب المؤسس ع ععاا الرئيس ع ععي،
ومنس ع ععق الط ع ععرح ،ومتعه ع ععد التغطي ع ععة وش ع ععركة "األهل ع ععي المالي ع ععة" كم ع ععدير االكتت ع ععاب ،ومنس ع ععق الط ع ععرح ،وم ع ععدير
س ع ععجل اكتت ع ععاب المؤسس ع ععاا ،ومتعه ع ععد التغطي ع ععة الرئيس ع ععي (يش ع ععار إل ع ععي ك ع ععل م ع ععن "جول ع ععدمان س ع ععاك

العربي ع ععة

الس ع عععودية" ،و"ج ع ععي ب ع ععي مورد ع ععان العربي ع ععة الس ع عععودية" ،و"ج ع ععي بي ب ع ععي كابيت ع ععال" ،وش ع ععركة "األهل ع ععي المالي ع ععة"
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" كمع ع ععا تع ع ععم تعيع ع ععين "البنع ع ععت األهلع ع ععي التجع ع ععاري" و"مصع ع ععرف الراجحع ع ععي.)"مجتمعع ع ععين بع ع عع"مديري سع ع ععجل االكتتع ع ععاب
.)"كجهاا مستلمة (يشار إليهما مجتمعين بع "الجهاا المستلمة
لمزيد من المعلوماا والحصع ع ع ععول على نشع ع ع عرة ا صع ع ع ععدار الرجاء زيارة المودع ا لكتروني لهيئة السع ع ع ععوق المالية
 أو مودعي المس ععتش ععارينwww.bindawoodholding.com "أو مودع ش ععركة "بن داود القابض ععة
.www.jpmorgan.com/SA/en/about-us و

www.cma.org.sa

www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia

-انتهى-

الماليين
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بيان إخالء مسؤولية

يقتص ع ععر الغرض من المعلوماا الواردة في هذا ا عالن على عرض معلوماا أس ع ععاس ع ععية عن الطرح وال يوجد ادعاء باكتمالها أو

اس ععتيفائها .وال يجوز ألي ش ععي

التعويل على المعلوماا الواردة في هذا ا عالن أو ددته أو ص ععحته أو اس ععتيفائه ألي غرض.

كما إن المعلوماا الواردة في هذا ا عالن عرضة للتغيير .وييلي كل من الشركة ومديري سجل االكتتاب والشركاا التابعة لهم

مسع ععؤولياتهم صع عراح عة عن أي التزام أو تعهد بإضع ععافة معلوماا أو تحديث أو تصع ععحيح أية أخطاء بهذا ا عالن ،وال يعتبر توزيع
هذا ا عالن أي شععكل من أشععكال بمثابة توصععية من جانب الشععركة أو مديري سععجل االكتتاب للمشععاركة في عملية االكتتاب في
أسعهم الطرح أو أي صعفقة أو ترتيباا مشعار إليها فيه .وال يفسعر محتوياا هذا ا عالن على أنها من دبيل االسعتشعاراا القانونية

قيدا بموجب القانون في بع
أو المالية أو الض ع ع ع ع ع عريبية .دد يكون توزيع هذا ا عالن م ع
علما بأي ديود من هذا القبيل وأن يلتزموا
حوزتهم أي مسععتند أو معلوماا أخرى مشععار إليها في هذا ا عالن أن يحيطوا أنفسععهم ع
انتهاكا لقوانين األوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلت القيود.
بها ،حيث إن عدم االمتثال لتلت القيود دد يعد
ع

الدول وعلى األش ع ع ع ع ع ععياي الذين يقع في

ال يمثل هذا ا عالن عرضعاع لبيع أوراق الشععركة المالية مباشععر أو غير مباشععر في الوالياا المتحدة األمريكية أو إليها .وال يجوز
حرح األسع ععهم المشع ععار إليها في هذا ا عالن أو بيعها في الوالياا المتحدة األمريكية إال إذا كانت مسع ععجلة بموجب دانون األوراق
المالية األمريكية الصع ععادر في عام 1933م بصع ععيغته المعدلة ("قانون األوراق المالية األمريكي") ،أو يتم حرحها في أي صع ععفقة

معفاة من متطلباا التسع ععجيل المنصع ععوي عليها في دانون األوراق المالية األمريكي أو غير خاضع عععة له .لم تسع ععجل الشع ععركة وال
تنوي تس ع ع ع ع ع ععجيل أي جزء من أس ع ع ع ع ع ععهم الطرح بموجب دانون األوراق المالية األمريكي أو دوانين أي من والية من الوالياا المتحدة

األمريكية ،وال تنوي إجراء حرح عام ألية أس ع ع ع ععهم في الوالياا المتحدة األمريكية .لن يتم توزيع نس ع ع ع ععا من هذا ا عالن وال يجوز

اء بشكل مباشر أم غير مباشر ،إلى الوالياا المتحدة األمريكية
توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى ،سو ع
في الوالياا المتحدة أو

ال يمثل هذا ا عالن عرضاع لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من دبل أي شي
أسع ع ع ع ع ع ععتراليعا أو كنعدا أو جنوب أفريقيعا أو اليعابعان أو في أي دولعة يكون فيهعا هعذا العرض أو العدعوة غير دعانوني .و ن عرض وبيع

األس ععهم المش ععار إليها في ا عالن لم ولن يتم تس ععجيلها بموجب دوانين األوراق المالية المعمول بها في أس ععتراليا أو كندا أو جنوب
أفريقيا أو اليابان .ومع مراعاة بع

االسع ععتثناءاا ،ال يجوز حرح أو بيع األسع ععهم المشع ععار إليها في هذا ا عالن في أسع ععتراليا أو

كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو ألي مواحن أو مقيم بأسع ععتراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصع ععالح أي مما سع ععبق.
وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي حرح عام لألسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.
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ال يوجَّه هذا ا عالن وأي عرض الحق له سوى لألشياي المندرجين تحت وصف "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في
المادة (2هع) من الئحة النشرة (الالئحة (االتحاد األوروبي)  )1129/2017والتعديالا التي تط أر عليها (يشار إليهم فيما يلي
بلفظ "المستثمرين المؤهلين") ،وذلت في أي دولة من دول المنطقة االدتصادية األوروبية .وبالنسبة للمملكة المتحدة ،ال يوزع هذا
ا عالن وال يوجَّه فيها سوى للمستثمرين المؤهلين الذين ينطبق عليهم أي مما يلي( :أ) المستثمرين المؤهلين الذين يحظون بيبرة

مهنية في األمور المتعلقة باالستثماراا الداخلة في نطاق الفقرة  5من المادة  19من نظام األسواق واليدماا المالية 2000

(الترويج المالي) ،واألمر الصادر بتاريا  2005بصيغته المعدلة ("األمر") أو (ب) الكياناا ذاا المالءة المالية العالية المبينة
دانونا بالتواصل معهم لهذا
في الفقرة (( )2أ) إلى (د) من المادة  49الواردة في األمر أو ( ) أو أي أشياي بخرين يسمح ع
متاحا سوى لألشياي ذوي العالدة وكذا ال
الغرض  ،ولن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري أعد بيصوصه هذا ا عالن ع

يجوز أن يشارك فيه سوى األشياي ذوو العالدة .وينبغي أال يتصرف أو يعتمد أي شي
على هذا ا عالن أو أي جزء من محتوياته.

-لي

من األشياي ذوي العالدة-

ال يشعكل هذا ا عالن وكذلت البياناا الواردة فيه أسعاسعاع فيما يتعلق بأي عرض أو التزام عأيا كان في أي بلد ،أو بعبارة أخرى ،ال
يمكن االسع ععتناد إليه في هذا الصع ععدد .وال يجوز للمسع ععتثمرين االكتتاب في األسع ععهم المشع ععار إليها في هذا ا عالن إال على أسع ععاس
النشع عرة المعتمدة من هيئة السع ععوق المالية التي تم نشع ععرها في  07أكتوبر 2020م ("النشررررل المةلية") .كما أن المعلوماا الواردة

في هذا ا عالن عرض ععة للتغيير .ووفقاع للمادة ( 34د) من دواعد حرح األوراق المالية وااللتزاماا المس ععتمرة الص ععادرة عن مجل
هيئة السع ع ع ع ععوق المالية في المملكة العربية السع ع ع ع عععودية ،وتتوافر نسع ع ع ع ععا من النشع ع ع ع عرة المحلية على مودع الشع ع ع ع ععركة ا لكتروني على

 ،www.bindawoodholding.comأو الس ععوق المالية الس عععودية (تداول) عبر مودعها  ،www.tadawul.com.saأو هيئة
السوق المالية عبر مودعها  ،www.cma.org.saبا ضافة إلى الموادع ا لكترونية للمستشارين الماليين المشتركين.

ال يمثل هذا ا عالن وثيقة عرض تحقيعقا ألغراض دواعد حرح األوراق المالية وااللتزاماا المس ع ع ع ععتمرة وال يجب تفس ع ع ع ععيره على أنه
وثيقة عرض .وال تتحمل الهيئة وال ش ععركة الس ععوق المالية الس عععودية (تداول)أي مس ععؤولية عن محتوياا هذا ا عالن ،وال تعطيان
أي تأكيداا تتعلق بددته أو اكتماله ،وتيليان ذمتهما صعراح عة من أي مسععؤولية مهما كانت عن أي خسععارة تنتج عما ورد في هذا
ا عالن أو عن التعويل على أي جزء منه.
دانونا والتي تحتوي على معلوماا عن الشع ع ع ع ع ع ععركة
تعد نشع ع ع ع ع ع عرة الطرح الدولية التي تم اعدادها لزوم الطرح الوثيقة الوحيدة الملزمة ع
والطرح خار المملكة العربية السع عععودية ،ويعتد بما ورد في النش ع عرة المحلية ونش ع عرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين

مضمون هذا ا عالن ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.
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دد يش ععتمل هذا ا عالن على إفاداا تمثل "إفاداا مس ععتقبلية" أو دد تعتبر كذلت .يمكن االس ععتدالل على هذه ا فاداا المس ععتقبلية
عن حريق اس ع ع ع ععتيدام بع

المفرداا المس ع ع ع ععتقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتودع" أو "من الممكن" أو "س ع ع ع ععيكون" أو

"يجب" أو "متودع" أو "تنوي" أو "دد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "ييطط" أو "تقدير" أو "يسعععى" أو "ينبغي" أو "سععوف" ،أو الصععيا
النافية ل ما سععبق ،أو الصععيا البديلة لها أو المصععطلحاا المماثلة أو من خالل منادشععاا االسععتراتيجية أو اليطط أو األهداف أو
األحداث أو األهداف المس ععتقبلية .إن أي إفاداا مس ععتقبلية تعك

وجهة النظر الحالية للش ععركة فيما يتعلق باألحداث المس ععتقبلية،

وهي عرضعة لمياحر ترتبط باألحداث المسعتقبلية وغيرها من المياحر والشعكوك واالفت ارضعاا ذاا الصعلة بعمل الشعركة أو نتائج
العملياا أو المركز المالي أو السع ع ع ععيولة أو االحتماالا المسع ع ع ععتقبلية أو النمو أو االسع ع ع ععتراتيجياا .ويمكن أن تتسع ع ع ععبب العديد من

العوامل في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلت الواردة في التودعاا أو في ا فاداا المستقبلية للشركة ،بما في ذلت،

من بين عدة أمور أخرى ،المياحر المتعلقة بالشععركة وعملياتها بالتحديد ،ومسععتجداا الظروف االدتصععادية والصععناعية العالمية،
وأثر المس ععتجداا االدتص ععادية والس ععياس ععية واالجتماعية في المملكة العربية الس عععودية .وال تتناول ا فاداا المس ععتقبلية س ععوى الفترة

التي أعدا خاللها .يتيلى كل من الشركة ومديرو سجل االكتتاب والشركاا التابعة لهما صراح عة عن أي التزام أو تعهد بتحديث
اء كان ذلت نتيجة لظهور معلوماا جديدة أو ودوع تطوراا
أي إفادة مسعتقبلية واردة في هذا ا عالن أو مراجعتها أو تنقيحها سعو ع

مستقبلية أو غير ذلت.

ال يوجد ما يض ع ععمن بأن الطرح س ع ععوف يحدث وال ينبغي أن تس ع ععتند في د ارراتت المالية إلى أهداف الش ع ععركة فيما يتعلق بالطرح في
هذه المرحلة .وال يش ع ع ععكل هذا ا عالن توص ع ع ععية بيص ع ع ععوي الطرح .وينبغي االلتفاا إلى أن ش ع ع عراء األس ع ع ععهم التي يرتبط بها هذا

ا عالن دد يعرض المسععتثمر لمياحر كبيرة تتمثل في فقدان المبلا المسععتثمر بالكامل .لذا ينبغي على األشععياي الذين يفكرون
في االس ععتثمار الرجوع إلى مس ععتش ععار اس ععتثمار أو إلى ش ععي

ومدى مالءمة الطرح للشي

معتمد متيصع ع

في تقديم االس ععتش ععاراا بش ععأن تلت االس ععتثماراا

المعني.
لصعالح أي شعي

بخر فيما يتصعل بالطرح .ولن يعتبر مديرو سعجل

يعمل مديرو سعجل االكتتاب حصعرعيا لصعالح الشعركة ولي
االكتتاب أي ش ع ع ععي بخر عميالع ألي منهم فيما يتص ع ع ععل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المس ع ع ععؤولية تجاه أي ش ع ع ععي

بخر غير

الش ععركة عن تقديم وس ععائل الحماية المكفولة لعمالئهم المعنيين ،كما لن يتحمل أي منهم المس ععؤولية عن تقديم أي اس ععتش ععاراا فيما
يتعلق بالطرح أو محتوياا هذا ا عالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر بخر مشار إليه في هذا ا عالن.
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أعدا الشع ع ع ععركة محتوى هذا ا عالن وهي وحدها المسع ع ع ععؤولة عنه .ال يقبل أي من مديري سع ع ع ععجل االكتتاب أو أي من شع ع ع ععركاتهم
التاب عة أو أي من مديريهم أو مسع ع ععؤوليهم أو موظفيهم أو مسع ع ععتشع ع ععاريهم أو وكالئهم أية مسع ع ععؤولية على ا حالق ،كما ال يقدم أي
تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلوماا الواردة في هذا ا عالن أو ددتها أو استيفائها أو صددها (أو بشأن ما

إذا كان دد تم إغفال أي معلوماا من ا عالن) أو أي معلوماا أخرى ترتبط بالشع ع ععركة أو شع ع ععركاتها التابعة أو الشع ع ععقيقة ،س ع ع عواء
كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية ،بغ

النظر عن حريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن

أي استيدام لهذا ا عالن أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه بخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح ،يجوز ألي من مديري س ع ع ع ععجل االكتتاب وأي من الش ع ع ع ععركاا التابعة لهم ،االس ع ع ع ععتحواذ على جزء من األوراق
عيال ،ويجوز لهم بتلت الصعفة أن يحتفظوا بهذه األوراق المالية أو األسعهم األخرى الياصعة
المالية ذاا الصعلة بالطرح بصعفتها أص ع

بالشعركة أو االسعتثماراا ذاا الصعلة المرتبطة بالطرح أو خالفه ،فضعالع عن شعرائهم أو بيعهم أو حرحهم للبيع لحسعابهم الياي.
أس ععهم الش ععركة الص ععادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو

وبناء عليه ،فإن ا ش ععاراا الواردة في النشع عرة الطرح الدولية فيما يي
ع
المسععتحوذ عليها أو الميص عصععة أو التي تم التعامل معها بشععكل بخر ،بمجرد نشععرها ،يجب دراءتها على أنها تشععمل أي إصععدار
أو حرح أو اكتتاب أو اسع ععتحواذ أو تيصع ععي

أو تعامل بواسع ععطة مديري سع ععجل االكتتاب أو أي من شع ععركاتهم التابعة التي تعمل

بتلت الصعفة .و ضعاف عة إلى ذلت ،يجوز لمديري سعجل االكتتاب وأي من الشعركاا التابعة لهم الدخول في اتفادياا تمويل (بما في
ذلت المبادلة أو عقود الفروداا) مع المسع ععتثمرين فيما يتعلق باألسع ععهم التي يمكن ل مديري سع ععجل االكتتاب أو أي من الشع ععركاا
التابعة لهم االس ععتحواذ عليها أو امتالكها أو التص ععرف فيها من ودت خر .ال ينوي أي من مديري س ععجل االكتتاب الكش ععف عن

حجم أي من هذه االستثماراا أو المعامالا بيالف ما يتفق مع أي التزام دانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
***

