
العائد عىل السهم من صايف ربح السنة

(بالريال السعودي)
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نسبة منو املبيعات

%79

قطاعات الرشكة

 تقوم الرشكة باسترياد أفضل الخامات

 الخاصة بتصنيع األخباز والحلويات عىل

الصحي، الخبز  (خلطات  املثال   سبيل 

الكيك، تصنيع  خلطات  جافة،   خمرية 

 كرمية، محسنات)

الخاصة املواد  وبيع  باسترياد  الرشكة   تقوم 

من الصوصات  مثل  والقهوة  العصائر   لصناعة 

 الشوكوالتة والفستق والفول السوداين كذلك

 مركزات الفواكه الطبيعية لصناعة العصري

التي املواد  وبيع  باسترياد  الرشكة   تقوم 

سبيل عىل  كريم  اآليس  صناعة  يف   تدخل 

إىل باإلضافة  ومستحلبات  مثبتات   املثال 

 النكهات الطبيعية ومانع التجمد وكثري من

املواد للحصول عىل آيس كريم مثايل

املعدة الشوكوالتة  وبيع  باسترياد  الرشكة   تقوم 

 للتصنيع عىل شكل حبيبات أو بلوكات من جميع أنواع

أو بالحليب  الشوكوالته  أو  الداكنة   الشوكوالته 

شوكوالتة تصنيع  ليتم  وذلك  البيضاء   الشوكوالته 

الضيافة أو استخدامها يف الحلويات

 املخابز والحلويات

 املقاهي

 ومحالت العصري

 اآليس كريم

 الشوكوالتة

1234

نبذة عن الرشكة

كانت البداية يف عام 1998م من قبل عبد العزيز ومنصور 

إبراهيـــم البابـــطني، وبتاريـــخ 2021/01/31م تم تحويل 

الرشكة من ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة مساهمة 

مقفلـــة، يبلغ رأس مـــال الرشكة أربعـــة وثالثون مليون 

(34,000,000) ريال سعودي.  

تسعى رشكة البابطني الغذائية منذ تأسيسها إىل إثراء 

الســـوق الســـعودي بأحـــدث وأفضل أنـــواع املنتجات 

كريم.  واآليس  والحلويـــات  الخبز  صناعة  يف  املتخصصة 

ومع تطور مجال املقاهي خالل الســـنوات األخرية حرصت 

الرشكة عىل مواكبة وتعزيز هذا التطور بتوفري املنتجات 

الجديدة والالزمة للمرشوبات يف املقاهي عىل مختلف 

أنواعها. كام تحرص رشكة البابطني الغذائية عىل تحقيق 

رؤيتها يف البقاء يف الريادة واالرتقاء يف تقديم كل ما 

هو جديد ومفيد يف مجال صناعة األغذية.

لسنة 2021  مقارنة بسنة 2020 

15,8
ريال سعودي

Net Profit

حققت الرشكة منو يف األرباح

بنسبة %75.25

األرباح قبل الفائدة والرضائب واإلهالك واستهالك الدين

2018 2019 2020 2021
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ريال سعودي

 4,886,978 

 9,808,300 

 10,508,203 

 16,539,983 

 أرباح مبقاة

مليون ريال سعودي

 نسبة االيرادات

حسب كل قطاع

 املقاهي

 ومحالت

 العصري
%41

 %19%25

%15

املخابز 

والحلويات   الشوكوالتة

 اآليس كريم

Branches 


