
الشركة العامة للتجارة و صناعة األغذية ش.م.ب.
ملخص نشرة االكتتاب

عرض ١٣,٤٤٥,٨٤٢ سهم عادي جديد معروض بسعر ٠٫٢٧٥ دينار بحريني يتألف من ٠٫١٠٠ دينار بحريني كقيمة اسمية
باإلضافة إلى عالوة إصدار قيمتها ٠٫١٧٥ دينار بحريني لكل سهم عادي على أساس حق األفضلية.
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مسجل األسهماملدققنيمدير اإلصداراملستشار القانوني بنك االستالم
ال يتحمل أي من مصرف البحرين املركزي أو سوق البحرين لألوراق املالية أية مسؤولية عن صحة اكتمال البيانات الواردة في هذا امللخص وال يتحمالن صراحة أية مسؤولية أيا كانت عن أية خسارة 

على أي نحو نشأت عن االعتماد كلياً أو جزئياً على محتويات هذا امللخص.
مت استخراج املعلومات التالية من نشرة االكتتاب الصادرة املتعلقة بطرح أسهم حق األفضلية للشركة العامة للتجارة و صناعة األغذية ش.م.ب.("ترافكو")("الشركة") املتوفرة لدى مكتب مدير اإلصدار، بنك االستالم و مكتب مسجلي 
األسهم. ال يعتبر هذا ملخصاً متكامالً للمعلومات التي تتضمنها نشرة االكتتاب. ينبغي على األشخاص الراغبني في تقدمي طلبات لالكتتاب في أسهم حق األفضلية قراءة نشرة االكتتاب بالكامل. تكون األلفاظ والعبارات الوارد تعريفاتها 

في نشرة االكتتاب نفس املعاني عند استعمالها في هذا امللخص ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
يسر مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة و صناعة األغذية دعوة جميع املساهمني املسجلني في سجل الشركة لدى مسجل األسهم بتاريخ 
قفل السجل للتقدم بطلب االكتتاب في إصدار ١٣,٤٤٥,٨٤٢ سهم عادي جديد معروض بسعر ٠٫٢٧٥ دينار بحريني يتألف من ٠٫١٠٠ دينار بحريني 
كقيمة أسمية باإلضافة إلى عالوة إصدار قيمتها ٠٫١٧٥ دينار بحريني لكل سهم عادي على أساس حق األفضلية. استمارات طلب االكتتاب 
سوف تكون متوفرة لدى مكتب مدير اإلصدار، بنك االستالم ولدى مسجل األسهم. تبدأ فترة االكتتاب في يوم الثالثاء ٦ مايو ٢٠٠٨ وتنتهي في 

يوم الثالثاء  ٢٠ مايو ٢٠٠٨.
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األسهم املطروحة:
القيمة االسمية:

سعر اإلصدار:
نسبة األفضلية:

تاريخ قفل السجل:
تاريخ فتح االكتتاب:
تاريخ قفل االكتتاب:

تاريخ التخصيص:
تاريخ إعالن التخصيص:

تاريخ التوزيع:

الشركة العامة للتجارة و صناعة األغذية ش.م.ب.
شركة األوراق املالية واالستثمار ش.م.ب. (مقفلة)

البنك األهلي املتحد ش.م.ب.
حامت الزعبي وشركاه

إرنست و يونغ
كي بي إم جي فخرو – قسم تسجيل األسهم

حق  السجل  قفل  بتاريخ  الشركة  في  املسجلني  املساهمني  لكل 
االكتتاب في اإلصدار.

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي

٦٧,٢٢٩,٢١٠ سهم عادي
إصدار أسهم عادية للمساهمني املسجلني حاملي حق األفضلية.

١٣,٤٤٥,٨٤٢ سهم عادي
٠٫١٠٠ دينار بحريني لكل سهم

٠٫٢٧٥ دينار بحريني لكل سهم عادي
حق االكتتاب في ١ سهم عادي عن كل ٥ سهم عادي مملوك ومسجل 

بتاريخ قفل السجل.
األربعاء ٣٠ أبريل ٢٠٠٨

الثالثاء ٦ مايو ٢٠٠٨
الثالثاء ٢٠ مايو ٢٠٠٨
الثالثاء ٢٧ مايو ٢٠٠٨
األربعاء ٢٨ مايو ٢٠٠٨
اخلميس ٥ يونيو ٢٠٠٨

٢. القرارات واملوافقات:
قرر مساهمو الشركة العامة للتجارة و صناعة األغذية ش.م.ب. في اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقد في ١٢ مارس ٢٠٠٨ زيادة رأس 
املال املدفوع من ٦,٧٢٢,٩٢١ دينار بحريني بعد إضافة أسهم املنحة بنسبة ٧٫٥٪ إلى ما ال يتجاوز عن ٨,٠٦٧,٥٠٥ دينار بحريني عن طريق إصدار 
١٣,٤٤٥,٨٤٢ سهم عادي جديد معروض بسعر ٠٫٢٧٥ دينار بحريني يتألف من ٠٫١٠٠ دينار بحريني كقيمة اسمية باإلضافة إلى عالوة إصدار 

قيمتها ٠٫١٧٥ دينار بحريني لكل سهم عادي على أساس حق األفضلية. 

حصلت الشركة على خطاب من إدارة مراقبة األسواق املالية مبصرف البحرين املركزي بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٨ يوضح عدم ممانعتها الستخدام نشرة 
االكتتاب وملخص نشرة االكتتاب هذا إلصدار أسهم حق األفضلية لشركة العامة للتجارة و صناعة األغذية ش.م.ب.

٣. معلومات عامة عن الشركة:
الشركة العامة للتجارة وصناعة األغذية ش.م.ب. هي شركة مساهمة عامة مبسئولية محدودة تأسست في عام ١٩٧٨ في مملكة البحرين 
مبوجب املرسوم األميري رقم ١٠ الصادر في نوفمبر ١٩٧٧. والشركة مسجلة في البحرين وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٧٥ 

ومبوجب السجل التجاري رقم ٨٥٠٠. يتم تداول أسهم الشركة في سوق البحرين لألوراق املالية. والعنوان املسجل لترافكو هو كما يلي:  
بناية رقم ١١٧   
طريق رقم ٤٢   

مجمع رقم ،٣٤٣ ميناء سلمان  
  ص.ب ٢٠٢٠٢، املنامة 

مملكة البحرين    

٤. أهداف الشركة اإلستراتيجية للنمو:
ال تقتصر خطط النمو والتوسع لدى ترافكو على العمل في البحرين فقط. فقد قامت بالفعل بتأسيس شركة لتجارة البضائع االستهالكية 
في قطر باسم الشركة القطرية البحرينية لتجارة األغذية برأسمال مدفوع قدره ١٠ ماليني ريال قطري متلك حصة قدرها ٥٠٪ من رأسمالها 
باملشاركة مع إحدى الشركات التجارية القطرية وهي "الشركة القطرية للحوم واملواشي" لكي تبدأ أعمالها في قطاع جتارة اجلملة وتوزيع املواد 

الغذائية والبضائع االستهالكية. سوف تبدأ الشركة مباشرة نشاطها خالل النصف الثاني من عام ٢٠٠٨.  

وتركز الشركة جهودها على إنشاء املزيد من محالت مترو واملطاعم في املستقبل. كما أنها بصدد إنشاء منشآت جديدة للتخزين البارد واجلاف 
في البحرين باستخدام أحدث التقنيات.    

تؤمن الشركة بأن النجاح عملية مستمرة وأن الشركة تلتزم بالتوسع في املستقبل تأكيدا لهدف اإلدارة بخدمة السوق احمللية إضافة إلي خدمة 
كافة أرجاء دول مجلس التعاون اخلليجي.  

٥. أضواء على النتائج املالية:
ملخص بأهم النتائج املالية للشركة خالل السنوات اخلمسة املاضية:

إجمالي الدخل
صافي الدخل

مجموع املوجودات
مجموع حقوق املساهمني

٢٠٠٧
ألف دينار بحريني

٦,٧١٢
٢,١٠٢

٣٣,٤٢٩
٢٠,١٦٥

٢٠٠٦
ألف دينار بحريني

٤,٧١٩
١,٢٤٧

٢٥,٥٧٩
١٨,٠٥٣

٢٠٠٥
ألف دينار بحريني

٥,٣٠٦
١,٩٠٥

٢٨,٢٠٤
١٩,٣٣٢

٢٠٠٤
ألف دينار بحريني

٦,٠٣٥
١,٦٨٣

٢٧,٥٠٢
١٨,٧٥٤

٢٠٠٣
ألف دينار بحريني

٥,٦١٩
١,٤٥٩

٢١,٢٤٠
١٣,٤٣٢

٦. استخدام حصيلة االكتتاب:
النقدي  التدفق  وهذا  بحريني.  دينار  مليون   ٣٫٧ حدود  في  ستكون  واملصاريف  الرسوم  قيمة  احتساب  بعد  الصافية  احلصيلة  أن  املتوقع  من 

واالحتياطيات النقدية األخرى املتوفرة لدى الشركة سوف تخصص لتحسني النتائج املستقبلية للشركة.  

سوف تستعمل حصيلة إصدار احلقوق فيما يلي:  
           مت ويل مشاريع التخزين املقبلة 

           التوسع في العمليات التجارية للشركة 
           تلبية متطلبات رأس املال العامل 

           الفرص االستثمارية اجلديدة

٧. سياسة دفع حصص األرباح:
سوف تعامل األسهم ضمن هذا اإلصدار بالتساوي ويكون لها نفس املرتبة مثل جميع األسهم العادية األخرى للشركة مبا في ذلك حق استالم 

حصص أرباح مستقبلية عندما يتم اإلعالن عن دفعها. 

٨. املساهمون احلاليون:
وفقا لسجالت الشركة احملفوظة عند كي بي إم جي في ٣١ مارس ٢٠٠٨ لم يكن هناك مساهمون رئيسيون ميلكون ٥٪ أو أكثر من 

األسهم الصادرة في الشركة العامة للتجارة وصناعة األغذية ش.م.ب.

يوضح اجلدول التالي توزيع كل فئة من األسهم وإيضاح عدد حملة األسهم والنسب املئوية لها:

أقل من ١٪
أكثر من ١٪ لكن أقل من ٥٪

اموع

٤٤,٣٠٣,٦٢٥
٢٢,٩٢٥,٥٨٥
٦٧,٢٢٩,٢١٠

٣,١٧٣
١٦

٣,١٨٩

٦٥٫٩٠
٣٤٫١٠
٪١٠٠

٩. التداول وأداء السهم:
إن أسهم الشركة العامة للتجارة وصناعة األغذية ش.م.ب. مدرجة في سوق البحرين لألوراق املالية.  

وقد كان أداء أسهم ترافكو مستقرا في سوق البحرين طوال سنوات عديدة. وقد تفوق أداء السهم على املعيار العام ملؤشر سوق 
البحرين لألوراق املالية ومؤشر قطاع اخلدمات على املدى القصير وعلى املدى الطويل أيضا. وقد ارتفع سعر أسهم ترافكو بنحو ثالثة 
أضعاف (بعد تسويته املقررات اإلدارية) خالل السنوات اخلمس األخيرة بحيث بلغ العائد للمستثمرين ١٩٧٪ مقابل ١٧٨٪ و١١٨٪ من 
العائدات وفقا ملعايير مؤشري كل من سوق البحرين لألوراق املالية وقطاع اخلدمات على التوالي. خالل العام األخير كان أداء ترافكو 

أقوى كثيرا حيث كسب ٥٩٪ مقابل ٢٩٪ و ٢٥٪ من قبل مؤشري سوق البحرين لألوراق املالية وقطاع اخلدمات على التوالي.  

وقد ظل أداء التداول في أسهم الشركة منخفضا حيث سجل معدل التداول اليومي كمية قدرها ٢٨,٩١٣ سهما خالل العام املاضي 
وحده.

١٠. حق التنازل:
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة.  وميكن للمساهمني املؤهلني واملسجلني بتاريخ قفل السجل االكتتاب الكامل أو اجلزئي 
في األسهم اصصة لهم.  كما أنه يسمح للمساهمني التنازل عن أحقيتهم في أسهم حق األفضلية عن طريق التنازل عن جزء أو 

كافة األسهم لطرف ثالث. ويجوز التنازل عن أسهم حق األفضلية خالل فترة االكتتاب فقط.

١١. كيفية االكتتاب:
١.  يجب أن تعبأ استمارة طلب االكتتاب بالكامل باللغة العربية أو اإلجنليزية وذلك كما هو موضح في استمارة طلب االكتتاب.

الولي  ً فيجب على  ٢.  يجب أن توقع استمارة الطلب من قبل مقدم الطلب/املساهم.  وإذا كان مقدم الطلب/املساهم قاصرا
الطبيعي أو القانوني أن يوقع على استمارة طلب االكتتاب نيابة عن صاحب الطلب القاصر مع ذكر الصفة التي يوقع بها.

٣.  يجب دفع مبالغ االكتتاب كاملة موع األسهم (نسبة حق األفضلية و األسهم اإلضافية) املكتتب بها في استمارة طلب 
االكتتاب.

٤.  آخر موعد لقبول استمارات طلب االكتتاب لدى بنك االستالم سوف يكون يوم الثالثاء ٢٠ مايو ٢٠٠٨.
٥.  على مقدمي الطلب من األفراد التقدم باملرفقات التالية :

٦.  األصل و نسخة من جواز السفر؛
٢.  األصل و نسخة من وثيقة هوية أو ما يعادلها؛ و

٣.  األصل و نسخة من وثيقة هوية لولي أمر املساهم القاصر الذي يقدم الطلب ويوقع عنه.

 على مقدمي الطلبات من املؤسسات التقدم باملرفقات التالية:
١.  نسخة من شهادة السجل التجاري أو شهادة تأسيس الشركة؛

٢.  رسالة أصلية مطبوعة على أوراق املؤسسة الرسمية تخول الشخص (األشخاص) الظاهر توقيعه (تواقيعهم) في استمارة 
طلب االكتتاب؛

٣.  أصل ونسخة من جواز سفر الشخص (األشخاص) الظاهر توقيعه (تواقيعهم) في استمارة طلب االكتتاب؛ و
٤.  أصل ونسخة من وثيقة هوية أو ما يعادلها للشخص (لألشخاص) الظاهر توقيعه (تواقيعهم) في استمارة طلب االكتتاب.

٦.  في حالة التنازل، يجب على املساهمني من األفراد واملتنازلني تقدمي أصول وصور بطاقتي تعريف الهوية. املذكورتني أعاله كما 
يجب على املساهمني من املؤسسات  تقدمي صورة من شهادة السجل التجاري اخلاص بالشركة أو من شهادة التأسيس باإلضافة 
إلى أصول ونسخ من بطاقتي تعريف الهوية للشخص (األشخاص) اول (اولون) للتوقيع نيابة عن املؤسسة ورسالة أصلية 
االكتتاب  (تواقيعهم) في استمارة طلب  توقيعه  الظاهر  (األشخاص)  الرسمية تخول الشخص  املؤسسة  أوراق  مطبوعة على 

للتنازل عن أسهم حق األفضلية بالنيابة عن املؤسسة.
٧.  يقتصر االكتتاب في أسهم إضافية على املساهمني الذين اكتتبوا في أسهم حق األفضلية اصصة لهم بالكامل من غير 

التنازل للغير.
٨.  وال يحق للمساهمني التنازل عن أسهم حق األفضلية في حال االكتتاب في أسهم إضافية.

١٢. التخصيص:
سوف يتم تخصيص األسهم للمكتتبني في تاريخ التخصيص. و يتم تخصيص األسهم أوال لقدامى املساهمني الذي يطلبون أكثر 
األسهم،  تتوفر شهادات  السجل. سوف  تاريخ  في  لهم  اململوكة  األسهم  مع  والتناسب  بالنسبة  لهم  املقررة  األولية  من حقوق 
تتوفر  سوف  رفضت  التي  الطلبات  مع  دفعت  التي  واألموال  املطلوب)  املبلغ  االكتتاب  جتاوز  حالة  في  وجدت  (إذا  املبالغ  رد  شيكات 

الستالمها من مسجل األسهم. 

١٣.ضمان االكتتاب:
 لم تسعى الشركة للحصول على ضمان االكتتاب في حقوق األسهم املطروحة مبوجب هذا اإلصدار. و يطرح ما يتبقى من األسهم 

اجلديدة لالكتتاب العام

 ١٤. معلومات هامة أخرى:
١.  تبدأ فترة االكتتاب في يوم الثالثاء ٦ مايو ٢٠٠٨ و تنتهي في يوم الثالثاء ٢٠ مايو ٢٠٠٨.

٢.  استمارات طلب االكتتاب سوف تكون متوفرة لدى مكتب مدير اإلصدار، بنك االستالم ولدى مسجل األسهم.
٣.  عني البنك األهلي املتحد خالل فترة االكتتاب الفروع التالية االستالم مناذج طلبات االكتتاب:  

       الفرع الرئيسي: مبنى شركة مواقف السيارات، ١٢٦ شارع احلكومة، املنامة مجمع ٣٢١
       هاتف: ١٧٢٢١٧٠٠، فاكس: ١٧٢٢٤٣٢٢

       فرع القضيبية:  شقة ٤٣: مبنى ٤٢٨٠، طريق ٢١٦٢، املنامة
       هاتف: ١٧٢٩٠٢٥٥، فاكس: ١٧٢٩٧٧٤١

                 فرع الزجن ( الخر اربعة ايام من فترة االكتتاب ) : باب ٦٥ ب ، منامة بالزا ، مبنى ٥٩  
               شارع القادسية ،الزجن ، املنامة

               هاتف : ١٧٧٤٠٠٢٢ ، فاكس ١٧٧٤٠١٠٠         

١٥. أعضاء مجلس اإلدارة:
أسم العضو

إبراهيم محمد علي زينل
يوسف صالح الصالح 
خالد عبدالرحمن املؤيد

الدكتور عصام عبداهللا فخرو
إبراهيم صالح الدين
سامي محمد جالل 

جهاد يوسف أمني 
عبدالرضا محمد الديلمي

علي يوسف عبدالرحمن اجننير 
فؤاد إبراهيم كانو

املنصب
رئيس الس

نائب الرئيس 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

عضو مجلس اإلدارة 
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

١٦. تعهدات مجلس اإلدارة:
النشرة.  الواردة في  املعلومات  الواردة أسمائهم في نشرة االكتتاب املسؤولية عن  البنك  إدارة  يتحمل أعضاء مجلس 
الواردة في نشرة  الذين بذلوا كل عناية الزمة لضمان ذلك فإن املعلومات  وحسب علم واعتقاد أعضاء مجلس اإلدارة 

االكتتاب مطابقة للحقائق ولم تغفل أية بيانات من احملتمل أن تؤثر على أهمية أو اكتمال النشرة.

مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة و صناعة األغذية ش.م.ب

النسبة املئوية لألسهم عدد املساهمنيعدد األسهمالفئات
الصادرة


