
صكــوك الكثيــري وهــي منشــأة ذات أغــراض خاصــة )وُيشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة« أو »الُمصــدر« 
أو »صكــوك الكثيــري«( تأسســت بموجــب ترخيــص منشــأة ذات أغــراض خاصــة رقــم )SPE00034( الصــادر عــن هيئــة الســوق الماليــة 
)»الهيئــة«( بتاريــخ 1443/05/12هـــ )الموافــق 2021/12/16م( لغــرض إصــدار أدوات ديــن مبنيــة علــى ديــون، علــى أن يكــون الترخيــص 
ــي  ــا الراع ــى أنه ــة عل ــري القابض ــركة الكثي ــد ش ــم تحدي ــوح، ت ــص الممن ــذا الترخي ــب ه ــنوات. وبموج ــس )5( س ــدة خم ــًا لم صالح
للمنشــأة ذات األغــراض الخاصــة، وهــي شــركة ســعودية مســاهمة عامــة بموجــب شــهادة ســجل تجــاري رقــم )1010255690( وتاريــخ 
ــركة  ــال ش ــغ رأس م ــة«(. يبل ــري القابض ــد بـــ »الراعــي« أو »الكثي ــا بع ــا فيم ــار إليه ــق 2008/08/30م( )وُيش 1429/08/29هـــ )المواف
ــون  ــر ملي ــدى عش ــى إح ــم إل ــعودي مقس ــال س ــف )113٫022٫000( ري ــرين أل ــن وعش ــون واثني ــر ملي ــة عش ــة وثالث ــة مائ ــري القابض الكثي

ــاالت ســعودية.  ــكل ســهم عشــرة )10( ري ــغ القيمــة االســمية ل ــن )11٫302٫200( ســهم، تبل ــن ومائتي ــة وألفي وثالثمائ

علمــًا أن لــدى شــركة الكثيــري القابضــة مســاهم واحــد ممــن يملكــون نســبة )5٪( أو أكثــر مــن رأس المــال وهــو: مشــعل محمــد 
ناصــر الكثيــري )يملــك عــدد 4٫909٫953 ســهم أي مــا نســبته حوالــي 43٫44٪ مــن إجمالــي أســهم شــركة الكثيــري القابضــة(.

ــذه  ــدار ه ــج إلص ــالل برنام ــن خ ــعودي م ــال س ــون )500٫000٫000( ري ــمائة ملي ــا خمس ــمية قدره ــة إس ــوك بقيم ــرح صك ــم ط ــوف يت س
ــكل  ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــة المطبق ــروط النهائي ــة والش ــكام العام ــروط واألح ــق الش ــة وف ــدارات متفرق ــلة إص ــي سلس ــوك ف الصك
ــة  ــروط النهائي ــي الش ــد ف ــك الواح ــددة للص ــمية المح ــة االس ــوك بالقيم ــدر الصك ــى أن تص ــة، عل ــدارات المتفرق ــن اإلص ــلة م سلس
ــا  ــدار، كم ــيكون كل إص ــة«(. وس ــة المطبق ــروط النهائي ــد بـــ »الش ــا بع ــا فيم ــار إليه ــة )وُيش ــدار ذي الصل ــة باإلص ــة الخاص المطبق
ــة  ــالن الوكال ــة إع ــى اتفاقي ــي عل ــج، مبن ــب البرنام ــوك بموج ــروط«( للصك ــوك« )»الش ــكام الصك ــروط وأح ــي »ش ــرف ف ــو مع ه
ــة الرئيســية«( المبرمــة بتاريــخ 1443/05/13هـــ )الموافــق 2022/12/0٧م( بيــن صكــوك الكثيــري  الرئيســية )»اتفاقيــة إعــان الوكال
)بصفتهــا »الُمصــدر« و »الوكيــل«(، الكثيــري القابضــة )بصفتهــا »الضامــن«( وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )بصفتهــا »وكيــل 
حملــة الصكــوك الُمفــَوض«( )وُيشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »وكيــل حملــة الصكــوك الُمفــَوض«( باإلضافــة لوثائــق الصكــوك األخــرى 
كاتفاقيــة المرابحــة الرئيســية واتفاقيــة المضاربــة. كمــا هــو موضــح بتفصيــل أكثــر فــي شــروط وأحــكام الصكــوك، فــإن الصكــوك 
ــي  ــا ه ــوك، )كم ــول الصك ــن أص ــد م ــة تتول ــغ مالي ــى مبال ــول عل ــي الحص ــق ف ــوك«( الح ــة الصك ــا )»حاملي/حمل ــح لحملته تمن
معرفــة فــي شــروط وأحــكام الصكــوك(. ويمثــل كل صــك حصــة ملكيــة مشــاعة فــي أصــول الصكــوك وتمثــل مصلحــة غيــر مجــزأة 
ــل. ويقتصــر حــق  ــا متســاوية فيمــا بينهــم طــوال الوقــت دون تفضي ــب هــذه الصكــوك لحملتهــا حقوًق فــي التزامــات الدفــع، وُترت
الرجــوع فيمــا يتعلــق بالتزامــات الســداد الخاصــة بالُمصــدر بموجــب وثائــق الصكــوك والصكــوك علــى النحــو الموضــح فــي الشــرط )5( 
»محدوديــة حــق الرجــوع وعــدم االلتمــاس« )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )14-3( »معلومــات متعلقــة 
بالصكــوك وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن القســم )14( »معلومــات متعلقــة بالصكــوك وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه 

النشــرة(.

ــة  ــر ثانوي ــات غي ــا، التزام ــرف فيه ــو ط ــي ه ــوك الت ــق الصك ــوك ووثائ ــب الصك ــدر، بموج ــة بالُمص ــداد الخاص ــات الس ــكل التزام وتش
وغيــر مشــروطة أو مضمونــة علــى الراعــي. كمــا تمنــح الصكــوك لحملتهــا حقوقــًا متســاوية فــي جميــع األوقــات مــع بقيــة ديــون 
وااللتزامــات المســتقبلية للراعــي، باســتثناء االلتزامــات التــي قــد تكــون مفضلــة بموجــب أحــكام القانــون، التــي تعتبــر إلزاميــة وذات 
تطبيــق عــام. ووفًقــا إلعــالن الوكالــة، يعّيــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض للعمــل بصفــة وكيــل،  وذلــك لصالــح ونيابــًة عــن حملــة 
الصكــوك. ويعــّد كل حامــل صكــوك باكتتابــه وشــرائه وامتالكــه للصكــوك موافًقــا علــى شــروط إعــالن الوكالــة، بمــا فــي ذلــك، علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، قــدرة نصــاب حملــة الصكــوك فيمــا يتعلــق بسلســلة إصــدارات الصكــوك عــن طريــق قــرار غيــر عــادي وإلغــاء 

تعيينهــم لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض لهــذه السلســلة.

تشــكل التزامــات الُمصــدر بموجــب كل مــن وثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف بهــا، التزامــات مباشــرة وعامــة وغيــر معلقــة علــى 
شــرط وغيــر مضمونــة وســتعامل فــي جميــع األوقــات علــى نحــو متســاٍو مــع جميــع التزامــات الُمصــدر األخــرى الحاليــة والمســتقبلية 
ــة، فيمــا عــدا تلــك االلتزامــات التــي تحظــى بأفضليــة بموجــب المبــادئ النظاميــة ذات العالقــة والمنطبقــة بشــكل  غيــر المضمون

عــام.

ــة ودخــل المرابحــة. ووفقــًا للشــروط واألحــكام النهائيــة،  ــح المضارب ــدوري بموجــب الصكــوك مــن رب ــع ال ــغ التوزي ــع مبال ســيتم توزي
ــة  ــب اتفاقي ــدر بموج ــات الُمص ــى تعليم ــاًء عل ــات بن ــر الدفع ــل مدي ــن قب ــع م ــة الدف ــتحقة وواجب ــغ مس ــأي مبال ــدر ب ــظ الُمص يحتف
المضاربــة واتفاقيــات المرابحــة تزيــد عــن مبالــغ التوزيــع الــدوري، والتــي لــم يتــم إعــادة اســتثمارها وفــق الشــروط واألحــكام. وال يحــق 
للُمصــدر اســتخدام واســتثمار األمــوال القائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة )إن وجــدت( لحســابه الخــاص، وإنمــا يجــوز لــه اســتخدام 
واســتثمار هــذه األمــوال فــي محفظــة األعمــال لصالــح حملــة الصكــوك وبالنيابــة عنهــم. وفــي حــال لــم تدفــع مبالــغ التوزيــع الــدوري 
ورأس مــال الصكــوك إلــى حملــة الصكــوك بالكامــل، يلتــزم الُمصــدر بدفــع األمــوال القائمــة فــي حســاب الصفقــة )إن ُوجــدت( إلــى 
حملــة الصكــوك لتعويضهــم عــن أي عجــز يتعلــق بمبالــغ التوزيــع الــدوري وعــن أي خســارة تتعلــق بموجــودات المضاربــة كمــا فــي 
تاريــخ التصفيــة. ويدفــع رصيــد األمــوال القائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة حســب ترتيــب األولويــة الــوارد فــي الشــرط )6( )الصكــوك 
- بنــد )6-1( )د( اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة( (ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة )د( »اســتخدام 
المتحصــات – حســاب الصفقــة« مــن الفقــرة )15-5( »الشــرط 6: الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن 

هــذه النشــرة(. 

ــة  ــدت( الموضح ــغ )إن وج ــع المبال ــم دف ــد أن يت ــز أداء، بع ــارب كحاف ــى الُمض ــة إل ــض للتصفي ــح أي فائ ــوك من ــة الصك ــوز لحمل ويج
ــع أصــول الصكــوك  ــة وتوزي ــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة )ز( »تصفيــة المضارب فــي الشــرط 13 )ز( )ولمزي
ــة« مــن الفقــرة )15-12( »الشــرط 13: االســترداد؛ تصفيــة الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن  المتبقي

ــة.  ــخ التصفي ــي تاري ــة واســترداد أو شــراء وإلغــاء الصكــوك ف ــة المضارب ــم تصفي ــك فقــط بعــد أن تت هــذه النشــرة(، وذل

ــو  ــجل«(، وه ــوك )»الُمس ــجل للصك ــداع كمس ــن إي ــيتم تعيي ــداول«( وس ــعودية )«ت ــة الس ــوق المالي ــي الس ــوك ف ــيتم إدراج الصك س
ــغ  ــاب يبل ــال ســعودي وبحــد أدنــى لالكتت ــة 1٫000 ري وصــف يشــمل أي ُمســجل يخلفــه، علــى أن تصــدر الصكــوك بصــورة مســجلة بفئ
ــة )ج(  ــى الفقــرة الفرعي ــل، الرجــاء االطــالع عل ــد مــن التفاصي ــل/ النقــل« )ولمزي ــال ســعودي وفقــًا للشــرط )3( )ج( »التحوي 5٫000 ري
ــكام  ــروط وأح ــم )15( »ش ــن القس ــل« م ــة والتحوي ــق الملكي ــجل وح ــرط 3: الس ــرة )15-3( »الش ــن الفق ــل« م ــل/ النق »التحوي
ــي  ــك رئيس ــة ص ــي هيئ ــة ف ــص ممثل ــكل حص ــى ش ــات عل ــع األوق ــي جمي ــوك ف ــتكون الصك ــرة(. وس ــذه النش ــن ه ــوك« م الصك
ــداع«(  ــة )»إي ــداع األوراق المالي ــز إي ــركة مرك ــدى ش ــه ل ــيتم إيداع ــذي س ــامل«( وال ــك الش ــة )»الص ــات مرفق ــجل دون كوبون مس
المملوكــة بالكامــل مــن شــركة مجموعــة تــداول الســعودية القابضــة )»تــداول«(. وتحفــظ الصكــوك كقيــود دفتريــة غيــر ورقيــة ولــن 
يتــم إصــدار شــهادات ورقيــة نهائيــة إلــى حملــة الصكــوك عــن ملكيتهــم فــي الصكــوك. وســيقتصر طــرح وبيــع وتســليم الصكــوك 
علــى األشــخاص المؤهليــن وهــم: )أ( الشــخص الطبيعــي المقيــم )حســب تعريــف مصطلــح )»اإلقامــة« أو »مقيــم«( ألغــراض تتعلــق 
بالمســائل الضريبيــة  الــواردة فــي نظــام ضريبــة الدخــل(  فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ أو )ب( الشــخص االعتبــاري الــذي يعتبــر 
مقيمــًا )حســب تعريــف مصطلــح )»اإلقامــة« أو »مقيــم«( ألغــراض تتعلــق بالمســائل الضريبيــة  الــواردة فــي نظــام ضريبــة الدخــل(  
ــهادة  ــب ش ــق متطل ــذا وال ينطب ــارة.  ه ــن وزارة التج ــادرة م ــاري  ص ــجل تج ــهادة س ــه ش ــعودية ولدي ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــتركة المؤسس ــتثمارية المش ــق االس ــعودية والصنادي ــة الس ــات الحكومي ــى الجه ــاري عل ــجل التج الس
ــق  ــعودية وف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــها ف ــم تأسيس ــرى يت ــأة أخ ــة أو أي منش ــوق مالي ــة س ــا مؤسس ــي تديره ــعودية، والت الس
ــوك أو  ــدى البن ــدى إح ــي ل ــاب بنك ــم حس ــن لديه ــا، مم ــاري له ــجل تج ــتخراج س ــك اس ــب ذل ــن دون أن يتطل ــن م ــة والقواني األنظم

ــل. ــي المؤه ــتثمر األجنب ــداع؛ و )ج( المس ــدى إي ــتثماري ل ــاب اس ــعودية وحس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــارف المرخص المص

ــي  ــوك ف ــداول الصك ــة، ت ــح ذات العالق ــة واللوائ ــى األنظم ــاًء عل ــم، بن ــموح له ــتثمرين المس ــات المس ــع فئ ــمح لجمي ــوف يس وس
ــوق.  الس

علمــًا أن إصــدار الصكــوك ســيتم وفــق برنامــج، ويخضــع كل إصــدار ضمــن البرنامــج إلــى فتــرة طــرح، ويتولــى الراعــي بالتشــاور مــع 
ــد كل  ــيتم تحدي ــه. س ــي حين ــوق ف ــاع الس ــروف وأوض ــًا لظ ــدار وفق ــلة إص ــكل سلس ــة ب ــرح الخاص ــرة الط ــد فت ــب تحدي ــر الترتي مدي
فتــرة طــرح لشــريحة الصكــوك ذات الصلــة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة )وُيشــار إلــى كل منهــا باســم »فتــرة الطــرح«( وســيتم 
ــه بـــ  ــى كل من ــار إل ــن )ُيش ــخ معي ــي تاري ــا ف ــة وإصداره ــرح المطبق ــرة الط ــة فت ــد نهاي ــة بع ــوك ذات الصل ــريحة الصك ــص ش تخصي
»تاريــخ اإلصــدار«( ويتــم إخطــاره مــن قبــل الُمصــدر ومديــر الترتيــب الرئيســي والمتعامليــن إلــى المســتثمرين المحتمليــن المعنييــن 
بعــد نهايــة فتــرة الطــرح ذات الصلــة )ولمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االطــالع علــى القســم )19( »التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب«(. 

ويجــوز للُمصــدر إقفــال فتــرة تقديــم الطلبــات فــي وقــت ســابق لتاريــخ التقديــم النهائــي، فيكــون التاريــخ هــذا هــو تاريــخ التقديــم 
ــذي ال يكــون  ــب ال ــي. وينبغــي علــى مقــدم الطلــب اســتكمال نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر بالكامــل علــى أال يقبــل الطل النهائ
مســتكماًل وفــق األصــول. ويجــب أن تكــون الطلبــات مؤرخــة وموقعــة، ويتــم إيداعهــا )وفــي حالــة المســتثمر المؤسســي فقــط يجــوز 
تســليم الطلبــات عــن طريــق الفاكــس و/أو إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي( لــدى مديــر الترتيــب )بصفتــه المتعامــل الرئيســي( بتاريــخ 
ــة المكتتبيــن األفــراد،  ــم النهائــي. كمــا ســتكون نمــاذج طلــب شــراء المســتثمرين متاحــة مــن الجهــة المســتلمة، فــي حال التقدي

فيمــا يتعلــق بسلســلة اإلصــدار ذات الصلــة

لقــد تــم إدراج كامـــل أســـهم شــركة الكثيــري القابضة )الراعي( فـــي الســـوق المالية الســـعودية الموازية بعـــدد ثالثة ماليين ومائـــة 
وتســـعة وثالثين ألـــف وخمســـمائة )3٫139٫500( سهم عـــادي وبقيمـــة اســـمية قدرهـــا عشرة )10( رياالت ســـعودية للســـهم الواحـــد، 
وذلـــك بتاريـــخ 1438/10/15هـــ )الموافــق 201٧/0٧/09م( بعـــد الحصـــول علــى موافقـــة كل مـــن الهيئـــة وتــداول الســعودية. وبتاريــخ 
1439/12/05هـ )الموافق 2018/08/16م(، قامـــت الشـــركة بزيـــادة رأس مالهـا بنسـبة )20٪( مـن واحـد وثالثين مليـون وثالثمائة وخمسـة 
وتســـعين ألـــف )31٫395٫000( ريــال ســـعودي إلـــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعة وســبعين ألــف )3٧٫6٧4٫000( ريـــال ســـعودي 
عـــن طريـــق إصـــدار ســـتمائة وســـبعة وعشـــرين ألـــف وتســـعمائة )62٧٫900( ســـهم عـــادي كمنحـة أســـهم بقيمـة اســـمية قدرهـا 
عشـــرة )10( رياالت ســـعودية للســـهم الواحـــد، وذلـــك بمنـــح ســـهم واحـــد مجانـي لـــكل خمسـة أســـهم يملكهـــا المساهم. وبتاريـخ 
1440/08/18هـــ )الموافــق 2019/04/23م(، قامـــت الشـــركة بزيـــادة رأس مالهـــا بنســـبة )20٪( ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة 
وسبعين )3٧٫6٧4٫000( ريـــال ســـعودي إلـــى خمسـة وأربعيـن مليـون ومائتيـن وثمانيـة آالف وثمانمائـة )45٫208٫800( ريـال سـعودي عـن 
طريـــق إصـــدار سـبعمائة وثالثة وخمسـين ألـف وأربعمائـة وثمانيـــن )٧53٫480( سـهم عـادي كمنحـة أسـهم بقيمـة اسـمية قدرهـا 
عشـــرة )10( رياالت ســـعودية للســـهم الواحـــد وذلـــك بمنـــح ســـهم واحـــد مجانـــي لـكل خمســـة أســـهم يملكهـــا المساهم. وبتاريـخ 
1441/03/06هـ )الموافق 2019/11/03م(، تـــم انتقـــال الشـــركة وإدراج وبـــدء تـداول أسـهمها فـي الســـوق المالية السـعودية الرئيسـية 
بعـــدد أربعـــة ماليين وخمســـمائة وعشـــرين ألـــف وثمانمائـة وثمانيـــن )4٫520٫880( سـهم عـــادي وبقيمـة اسـمية قدرهـــا عشـرة )10( 
رياالت ســـعودية للســـهم الواحـــد، وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة كل مـــن الهيئـــة وتداول السعودية. وبتاريخ 1442/02/18هـ 
ــة  ــادة رأس مالهــا بنســبة )100٪( مــن خمسـ ــى زي ــة( للمســاهمين عل ــر العادي ــة العامــة )غي )الموافــق 2020/10/05م(، وافقــت الجمعي
وأربعيـــن مليـــون ومائتيـــن وثمانيـــة آالف وثمانمائـــة )45٫208٫800( ريـــال ســـعودي إلــى تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألف 
وســتمائة )90٫41٧٫600( ريــال ســعودي عــن طريــق طــرح وإدراج أســهم حقــوق أولويــة لعــدد أربعــة مالييــن وخمســـمائة وعشـــرين ألـــف 
وثمانمائـــة وثمانيـــن )4٫520٫880( ســـهم. وبتاريــخ 1443/11/13ه )الموافــق 2021/06/23م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( على 
زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة )25٪( مــن تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة )90٫41٧٫600( ريــال ســعودي إلــى 
مائــة وثالثــة عشــر مليــون واثنيــن وعشــرين ألــف )113٫022٫000( ريــال ســعودي وذلــك بمنــح ســـهم واحـــد مجانـــي لـــكل أربعــة أســـهم 

ــا المساهم. يملكهـ

إن التصنيــف االئتمانــي لشــركة الكثيــري القابضــة طويــل األمــد )BBB-( مــع النظــرة المســتقبلية مســتقرة وتصنيــف قصيــر المــدى 
)T-4( وفقــًا لوكالــة ســمة للتصنيــف )تصنيــف(. الجديــر بالذكــر أن التصنيــف ال يعــد توصيــة لشــراء أو بيــع أو االحتفــاظ بــاألوراق الماليــة 

إذ قــد يخضــع هــذا التصنيــف للتعليــق أو التخفيــض أو الســحب فــي أي وقــت مــن قبــل وكالــة التصنيــف. 

ــة  ــر تصنيــف األوراق المالي ــة المطبقــة. وال يعتب ــي الشــروط النهائي ــي حــال تصنيــف سلســلة إصــدار للصكــوك، ســيتم ذكرهــا ف ف
ــاألوراق الماليــة إذ قــد يخضــع هــذا التصنيــف للتعليــق أو التخفيــض أو الســحب فــي أي وقــت  ــع أو االحتفــاظ ب توصيــة لشــراء أو بي

مــن قبــل وكالــة التصنيــف.

أمــا بالنســبة لصكــوك الكثيــري )الُمصــدر(، فلــم يســبق لهــا أن أدرجــت أي أســهم أو أدوات ديــن فــي أي ســوق ســواء داخــل المملكــة 
العربيــة الســعودية أو خارجهــا. وقــد تقدمــت شــركة الكثيــري القابضــة )الراعــي( بطلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لتســجيل الصكــوك وطرحهــا عــن طريــق المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة )صكــوك الكثيــري بصفتهــا الُمصــدر(، 
كمــا تقدمــت بطلــب إلــى شــركة تــداول الســعودية )»تــداول الســعودية« أو »تــداول«( إلدراج الصكــوك فــي الســوق. وتــم تقديــم 
كافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا »الهيئــة« و »تــداول الســعودية« وتــم االســتيفاء بالمتطلبــات كافــة وتــم الحصــول علــى 

جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل وطــرح وإدراج الصكــوك فــي الســوق.

أي صكــوك يتــم إصدارهــا بموجــب البرنامــج يتــم بيعهــا أو طرحهــا فــي المملكــة وفقــًا لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات 
المســتمرة. 

يخضــع توزيــع نشــرة اإلصــدار األساســية هــذه وطــرح وبيــع وتســليم الصكــوك الصــادرة بموجــب البرنامــج فــي أي دولــة غيــر المملكــة 
لقيــود بموجــب األنظمــة ذات العالقــة فــي تلــك الدولــة. ولذلــك يطلــب الُمصــدر وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )»مديــر الترتيــب 
األساســي«( والمتعامليــن مــن أي شــخص يحصــل علــى نســخة مــن نشــرة اإلصــدار األساســية هــذه التأكــد مــن عــدم وجــود أي قيــود 
مــن هــذا القبيــل ومراعــاة األنظمــة ذات العالقــة. وللحصــول علــى وصــف لبعــض القيــود المفروضــة علــى طــرح الصكــوك واالكتتــاب 
فيهــا وعلــى توزيــع نشــرة اإلصــدار األساســية هــذه ومــواد الطــرح األخــرى المتعلقــة بالصكــوك الصــادرة بموجــب البرنامــج، الرجــاء 

االطــالع علــى القســم 19 »التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب« مــن نشــرة اإلصــدار األساســية هــذه.

ينبغــي قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه بالكامــل ودراســة قســم »إشــعار هــام« فــي الصفحــة )ج( والقســم رقــم )2( »عوامــل 
المخاطــرة« الوارديــن فــي هــذه النشــرة قبــل اتخــاذ قــرار اســتثماري يتعلــق بالصكــوك.  

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح 
ــا بـــ  ــار إليه ــعودية )الُمش ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــتمرة الص ــات المس ــة وااللتزام األوراق المالي
ــاء  ــل أعض ــعودية. ويتحم ــة الس ــوق المالي ــة بالس ــد اإلدراج الخاص ــات قواع ــب متطلب ــة بحس ــب إدراج األوراق المالي ــة«( وطل »الهيئ
مجلــس إدارة المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة والراعــي الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )و( والصفحــة )ز( مجتمعيــن 
ــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم،  ــواردة ف ــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات ال ومنفردي
بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا النشــرة 
إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية )»تــداول الســعودية«( أي مســؤولية عــن 
محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا 

كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.

ــجل  ــة بس ــظ الهيئ ــة.  وتحتف ــل الهيئ ــن قب ــا م ــص له ــة مرخ ــراض خاص ــأة ذات أغ ــن منش ــادرة ع ــة ص ــة المطروح وإن األوراق المالي
للمنشــأة ذات األغــراض الخاصــة وتنظمهــا. وال تصــدر الهيئــة موافقــة علــى، وال تكــون مســؤولة عــن، أحــكام األوراق الماليــة التــي 
تصدرهــا المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة أو هيــاكل التمويــل التــي تســتخدمها، أو مخاطــر االســتثمار أو العوائــد المرتبطــة بــاألوراق 
الماليــة. وال تنظــم الهيئــة وال تراقــب قيمــة أصــول المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة أو قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، وال تقــدم أي 

اعتمــادات أو توصيــات عــن األوراق الماليــة.

نشرة إصدار صكوك عبر صكوك الكثيري
صكوك الكثيري وهي منشأة ذات أغراض خاصة تأسست بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم )SPE00034( وتاريخ 1443/05/12هـ )الموافق 2021/12/16م(.

طرح صكوك بقيمة إسمية قدرها خمسمائة مليون )500٫000٫000( ريال سعودي من خال برنامج إلصدار هذه الصكوك في سلسلة إصدارات متفرقة وفق الشروط واألحكام 
العامة والشروط النهائية المطبقة فيما يتعلق بكل سلسلة من اإلصدارات المتفرقة.

صدرت نرشة اإلصدار هذه بتاريخ 1444/03/02هـ )الموافق 28 /2022/09م(

المستشار المايل ومدير الرتتيب  ووكيل حملة الصكوك المفوض
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البناء  توريد مواد  الرائدة في مجال  الشركة  أن تصبح 
ودعم القطاع اللوجستي والتطوير العقاري والمقاوالت 

بحلول مبتكرة بمنتجات عالية الجودة لبيئة مستدامة
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نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
ج

إشعار هام 

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه )»نشــرة اإلصــدار«( علــى تفاصيــل عــن صكــوك الكثيــري )الُمصــدر( وشــركة الكثيــري القابضــة )الراعــي( والصكــوك المطروحــة 
لالكتتــاب. ســيتم معاملــة المســتثمرين علــى أســاس أن طلباتهــم تســتند علــى المعلومــات التــي تحتويهــا نشــرة اإلصــدار هــذه، والتــي يمكــن الحصــول علــى 
 نســخة منهــا مــن المقــر الرئيســي للُمصــدر أو الراعــي أو مديــر الترتيــب أو مــن خــالل زيــارة المواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الراعــي شــركة الكثيــري القابضــة

 .)www.cma.org.sa( وموقع هيئة السوق المالية )www.alkhaircapital.com.sa( والمستشار المالي (www.alkathiriholding.com)

ــي )»المستشــار المالــي«( ومنســق  ــال الســعودية )»الخيــر كابيتــال«( كمستشــار مال ــر كابيت ــن شــركة الخي ــري القابضــة )الراعــي( بتعيي وقــد قامــت شــركة الكثي
إصــدارات الصكــوك بموجــب البرنامــج )»مديــر الترتيــب«( ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )»وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض«( ومديــر الدفعــات )»مديــر 
الدفعــات«( فيمــا يتعلــق بالصكــوك وفــق مــا هــو موضــح فــي نشــرة اإلصــدار.  كذلــك فقــد قامــت شــركة الكثيــري القابضــة )الراعــي( بتعييــن شــركة الخيــر كابيتــال 
ــك فــي المســتندات التأسيســية  ــم عكــس ذل ــا الُمصــدر( وت ــري بصفته الســعودية )»الخيــر كابيتــال«( كوصــي للمنشــأة ذات األغــراض الخاصــة )صكــوك الكثي
لصكــوك الكثيــري )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )4-٢( »تاريــخ تأســيس صكــوك الكثيــري« مــن القســم )4( »خلفيــة عــن صكــوك الكثيــري 

وطبيعــة أعمالهــا« مــن هــذه النشــرة(.

وفيمــا يتعلــق بطــرح الصكــوك، فلــم يُرخــص ألي شــخص بمنــح أي معلومــات أو تقديــم أي بيــان بخصــوص الُمصــدر أو الصكــوك )بخــالف مــا تضمنتــه نشــرة 
اإلصــدار هــذه(، وفــي حــال منــح مثــل هــذه المعلومــات أو تقديــم مثــل هــذه البيانــات فــال يجــوز االعتــداد بهــا علــى أنهــا منحــت أو ُقدمــت مــن الُمصــدر أو مديــر 

الترتيــب.

ال يعمــل المستشــار المالــي ومديــر الترتيــب لمصلحــة أي شــخص فيمــا يتعلــق بطــرح الصكــوك. ومــا لــم تفــرض األنظمــة المعنيــة خــالف ذلــك، فــإن المستشــار 
المالــي ومديــر الترتيــب لــن يعتبــروا أي شــخص )ســواء كان متلقيــاً لنشــرة اإلصــدار هــذه أو أي مــواد أخــرى معــدة بخصــوص الصكــوك( بمثابــة العميــل )حســب 
ــق بطــرح وبيــع وتــداول  ــة الســوق الماليــة وقواعدهــا( فيمــا يتعل ــه فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئ ــح بمختلــف فئات تعريــف هــذا المصطل
الصكــوك، ولــن يكــون أي منهــم مســؤوالً تجــاه أي شــخص عــن تقديــم العنايــة المقدمــة لعمــالء المستشــار المالــي ومديــر الترتيــب أو عمالئهــم األفــراد، أو لتقديــم 
المشــورة فيمــا يتعلــق بطــرح الصكــوك ومحتويــات نشــرة اإلصــدار هــذه أو أي مــواد أخــرى معــدة بخصــوص الصكــوك أو أي معاملــة أو ترتيــب أو أي أمــر آخــر 

مشــار إليــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه.

تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات ُقّدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة. إن الغــرض الوحيــد 
ــم معلومــات عامــة عــن الُمصــدر والراعــي والطــرح لمســاعدة كل مســتلم لهــذه النشــرة فــي تقييمــه للُمصــدر والطــرح وأي  مــن نشــرة اإلصــدار هــذه هــو تقدي
اســتثمار فــي الصكــوك وتقديــم اإلفصاحــات الالزمــة لتمكيــن المســتثمرين المحتمليــن مــن اتخــاذ قــرار اســتثماري مبنــي علــى درايــة وإدراك. ويتحمــل أعضــاء 
مجلــس إدارة الُمصــدر الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة )و( وأعضــاء مجلــس إدارة الراعــي الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة )ي( مجتمعيــن ومنفرديــن 
ــى الحــد  ــة وإل ــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء الدراســات الممكن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات ال
المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل هيئــة الســوق 
الماليــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان 

نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار هــذه أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن الُمصــدر والراعــي قــد قامــا بكافــة الدراســات المعقولــة للتحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا، 
إال أن جــزءاً مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة، ومــع أنــه ال يوجــد لــدى كل مــن الُمصــدر أو الراعــي أو أي مــن 
مدرائهمــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهمــا أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاريهما الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــات )و – ز – ح – ي – ك - ل( أي ســبب 
لالعتقــاد بــأن هــذه المعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا، إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات، وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي التــزام أو 

إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه المعلومــات أو اكتمالهــا.  

إن المعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر ال ســيما الوضــع المالــي للُمصــدر والراعــي، ويمكــن أن تتأثــر قيمــة 
ــة والسياســية أو العوامــل  ــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصادي ــل عوامــل ومعــدالت الفائ الصكــوك بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية مث
األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة كل مــن الُمصــدر والراعــي )فضــاًل راجــع القســم رقــم )٢( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(. وال يجــوز اعتبــار تقديــم نشــرة 
اإلصــدار هــذه أو أي معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بالصكــوك المطروحــة أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد 

أو إقــرار بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

http://www.cma.org.sa
http://www.alkhaircapital.com.sa
http://www.alkathiriholding.com
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ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه أو أي معلومــات أخــرى مقدمــة بخصــوص الصكــوك بمثابــة توصيــة مــن الُمصــدر أو الراعــي أو مديــر الترتيــب و/أو 
وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أو أي مــن مستشــاريهم أو شــركاتهم التابعــة بالمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب بالصكــوك المطروحــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ذات طبيعــة عامــة وتــّم إعدادهــا دون األخــذ فــي عيــن االعتبــار األهــداف االســتثمارية ألي مســتثمر محتمــل أو وضعــه 
المالــي أو احتياجاتــه االســتثمارية الخاصــة. ويتحمــل كل شــخص )طبيعــي أو اعتبــاري( مســتلم لنشــرة اإلصــدار هــذه مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة 
مســتقلة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن الهيئــة فيمــا يتعلــق بالُمصــدر أو الراعــي أو طــرح الصكــوك، ومســؤولية القيــام بتقييمــه المســتقل للُمصــدر والراعــي 
ولالســتثمار فــي الصكــوك وللمعلومــات واالفتراضــات المتضمنــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه وذلــك بالرجــوع إلــى مــا يلــزم مــن المشــورة والتحليــل والتوقعــات التخــاذ 

أي قــرار اســتثماري. 

ال يتحمــل مديــر الترتيــب ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أي مســؤولية وال يقــدم أي بيــان أو ضمــان أو تعّهــد، ســواء صراحــًة أو ضمنيــاً، فيمــا يتعلــق بدقــة أو 
اكتمــال المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه أو أي معلومــات أخــرى مقدمــة مــن الُمصــدر أو الراعــي بخصوصهمــا أو الصكــوك أو أي بيــان مقــدم أو يُزعــم 
أنــه مقــدم مــن أو بالنيابــة عــن مديــر الترتيــب بخصــوص الُمصــدر أو الراعــي أو الصكــوك. ســيعتبر كل شــخص يتلقــى نشــرة اإلصــدار أنــه لــم يعتمــد علــى مديــر 
الترتيــب فيمــا يتعلــق بتحرياتــه عــن دقــة هــذه المعلومــات أو قــراره االســتثماري، ويجــب علــى كل شــخص االعتمــاد علــى تقييمــه الشــخصي للُمصــدر والراعــي 
والصكــوك. وال يعتبــر أي أمــر يُضمــن فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، وال يجــوز تفســيره أو االعتمــاد عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى أنــه وعــد أو ضمــان أو بيــان، 
ســواء فــي الماضــي أو المســتقبل، مــن أي مــن مديــري االكتتــاب ومديــري اســتقبال العــروض. وألقصــى حــد مســموح بــه نظامــاً، ال يتحمــل مديــر الترتيــب أي 

مســؤولية مهمــا كانــت عــن محتويــات نشــرة اإلصــدار هــذه.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
ه

المعلومات المالية 

تــم إعــداد القوائــم الموحــدة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019 م و ٢0٢0 م و ٢0٢1 م والقوائــم الماليــة المفحوصــة 
للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢ م بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا. وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة 

 .)SOCPA( العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين

وقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م مــن قبــل مكتــب وليــد الشــبانات محاســبون ومراجعــون قانونيــون، 
وبالنســبة للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م والقوائــم الماليــة األوليــة 
الموحــدة المختصــرة )غيــر مراجعــة( لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م، فقــد تمــت مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي 

وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونّيــون.

هــذا وتقــوم شــركة الكثيــري القابضــة بإصــدار بياناتهــا الماليــة بالريــال الســعودي. إن بعــض المعلومــات الماليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة 
تــم تقريبهــا مــن خــالل جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح، وعليــه، فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع مــا تــم ذكــره 

فــي هــذه النشــرة. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقــد تــم إعــداد التوقعــات التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة وُمعلنــة، وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل المســتقبلية عــن تلــك االفتراضــات، 
وبالتالــي، فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات. ويؤكــد كل مــن الُمصــدر والراعــي بــأن اإلفــادات الــواردة فــي 
هــذه النشــرة تمــت بنــاًء علــى العنايــة المهنيــة الالزمــة. تمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار »إفــادات مســتقبلية«، ويســتدل علــى هــذه اإلفــادات 
المســتقبلية عــن طريــق اســتخدام بعــض الكلمــات مثــل »تخطــط« أو »تقــدر« أو »تعتقــد« أو »تتوقــع« أو »ربمــا« أو »ســوف« أو »ينبغــي« أو »مــن المتوقــع« أو 
»ســيكون« أو »ُيخمــن« أو الصيــغ النافيــة لهــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــة نظــر كل 
مــن الُمصــدر والراعــي الحاليــة فيمــا يتعلــق بأحــداث مســتقبلية، ولكنهــا ليســت ضمانــاً لــأداء المســتقبلي. كمــا أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر 
فــي األداء الفعلــي أو اإلنجــازات أو النتائــج التــي يحققهــا كل مــن الُمصــدر والراعــي وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا كان متوقعــاً صراحــًة أو ضمنيــاً فــي 
اإلفــادات المســتقبلية المذكــورة. وقــد تــم اســتعراض بعــض المخاطــر أو العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــاًل فــي القســم 
رقــم )٢( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة. وفــي حــال تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المتيقنــة أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي 
مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا، فــإن النتائــج الفعليــة لــكل مــن الُمصــدر والراعــي قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هــذه النشــرة.

ومــع مراعــاة متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، فــإن كاًل مــن الُمصــدر والراعــي يلتزمــان بتقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة لهيئــة الســوق 
الماليــة إذا علمــا فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة 
اإلصــدار، أو أي مســتند مطلــوب بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة أو )٢( ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة 
ــل أي معلومــات عــن القطــاع أو الســوق أو إفــادات  ــث أو تعدي ــن، فــإن كاًل مــن الُمصــدر والراعــي ال يعتزمــان تحدي ــن المذكورتي اإلصــدار. وفيمــا عــدا الحالتي
التوقعــات المســتقبلية الــواردة فــي هــذه النشــرة، ســواء كان ذلــك نتيجــة لمعلومــات جديــدة أو أحــداث مســتقبلية أو غيــر ذلــك. ونتيجــة لهــذه المخاطــر وغيرهــا، 
ولحــاالت عــدم التيقــن واالفتراضــات، فــإن األحــداث والظــروف الخاصــة بالتوقعــات المســتقبلية الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد ال تحــدث بالشــكل الــذي يتوقعــه كل 
مــن الُمصــدر والراعــي، أو قــد ال تحــدث إطالقــاً. وعليــه، يجــب علــى األشــخاص المســتحقين )المســتثمرين المحتمليــن( أن يدرســوا جميــع التوقعــات المســتقبلية 

فــي ضــوء هــذه اإليضاحــات، وأن ال يعتمــدوا علــى هــذه اإلفــادات بشــكل أساســي.

هـ
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دليل معلومات االتصال

أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثريي

أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري وأمين سر المجلس*

العمرالجنسيةالمنصباالسمم
صفة 

العضوية**
تاريخ العضوية 

األسهم المملوكة ألعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري وأمين السر 
في شركة الكثيري القابضة

غير مباشر***مباشر
نسبةإجمالي

النسبةالعددالنسبةالعدد

1
سعود محمد 
عبد الله آل 

شريم

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

3٢سعودي
غير 
تنفيذي

1443/05/1٢هـ 
)الموافق 

٢0٢1/1٢/16م(
------

٢
مشعل 

محمد ناصر 
الكثيري

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

تنفيذي38سعودي
1443/05/1٢هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/16م(

4٫909٫953٪43٫44--4٫909٫953٪43٫44

3
عادل إبراهيم 

محمد 
الكثيري

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

غير 49سعودي
تنفيذي

1443/05/1٢هـ 
)الموافق 

٢0٢1/1٢/16م(
------

أمين سر مجلس اإلدارة 

4

خالد 
عبدالمحسن 
عبدالرحمن 

الخيال

أمين 
غير 60سعوديالسر

تنفيذي

1443/05/1٢هـ 
)الموافق 

٢0٢1/1٢/16م(
------

المصدر: الراعي

*  بتاريخ 1443/05/1٢هـ )الموافق ٢0٢1/1٢/16م(، تم تعيين مجلس إدارة صكوك الكثيري في دورته األولى المذكورين أعاله.

ــة لهــا أو  ــة للمنشــأة ويشــارك فــي أعمــال اإلدارة اليومي **  يكتســب عضــو مجلــس اإلدارة صفــة »العضــو التنفيــذي« عندمــا يكــون عضــواً فــي اإلدارة التنفيذي

يتقاضــى راتبــاً منهــا لقــاء ذلــك. بالنســبة »للعضــو غيــر التنفيــذي« فهــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــاً إلدارة المنشــأة أو ال يتقاضــى راتبــاً منهــا 
عــدا مكافــأة العضويــة عــن المجلــس واللجــان. 

***  الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس أو مســاهمين بشــكل غيــر مباشــر فــي شــركة الكثيــري القابضــة مــن خــالل ملكيتهــم 

فــي شــركات تملــك أســهم فــي الشــركة. وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ليــس لــدى أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة صكــوك الكثيــري أي ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة 
الكثيــري القابضــة.
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عنوان الُمصدر
صكوك الكثيري 

3158 – طريق األمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
حي الملقا – الرياض 

هاتف: 0114167900 – 0114167909
 www.alkathiriholding.com :الموقع اإللكتروني
info@alkathiriholding.com :البريد اإللكتروني

ممثال المصدر المفوضان

ممثل صكوك الكثيري الثانيممثل صكوك الكثيري األول

االسم: سعود محمد عبد الله آل شريم
الصفة: رئيس مجلس اإلدارة

العنــوان: 3158 األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا 
وحــدة رقــم 19 الريــاض 135٢3 – 6695

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 114167900 966+ تحويلة رقم )113(

رقم الجوال: 0566808806
رقم الفاكس: 114167909/106 966+

saud@alkathiriholding.com :البريد اإللكتروني

االسم: مشعل محمد ناصر الكثيري
الصفة: نائب رئيس مجلس اإلدارة 

العنــوان: 3158 األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا 
وحــدة رقــم 19 الريــاض 135٢3 – 6695

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 114167900 966+ تحويلة رقم )101(

رقم الجوال: 0555٢1٢3٢1
رقم الفاكس: 114167909/106 966+

meshal@alkathiriholding.com :البريد اإللكتروني

http://www.alkathiriholding.com
mailto:info@alkathiriholding.com
mailto:saud@alkathiriholding.com
mailto:meshal@alkathiriholding.com
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معلومات االتصال برشكة الكثريي القابضة

أعضاء مجلس إدارة رشكة الكثريي القابضة وأمني الرس

أعضاء مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة وأمين سر المجلس*

العمرالجنسيةالمنصباالسمالرقم
صفة 

العضوية**
تاريخ العضويةاالستقاللية***

التمثيل/ 
اسم 

الممثل

األسهم المملوكة

غير مباشر****مباشر
النسبةاإلجمالي

النسبةالعددالنسبةالعدد

1

رايد 
محمد 
ناصر 

الكثيري

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير مستقلغير تنفيذي39سعودي
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

0٫13٪15٫035--0٫13٪15٫035نفسه

٢

عادل 
إبراهيم 
محمد 
الكثيري

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

مستقلغير تنفيذي49سعودي
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

------نفسه

3

مشعل 
محمد 
ناصر 

الكثيري

العضو 
المنتدب 
والرئيس 
التنفيذي

غير مستقلتنفيذي38سعودي
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

43٫44٪4٫909٫953--43٫44٪4٫909٫953نفسه

4

سعود 
محمد 

عبد الله 
آل شريم

عضو 
مجلس 
اإلدارة

مستقلغير تنفيذي3٢سعودي
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

------نفسه

أمين سر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة

 خالد 
عبد المحسن 
عبد الرحمن 

الخيال

أمين سر 
مجلس 
إدارة 
شركة 

الكثيري 
القابضة

مستقلغير تنفيذي60سعودي
1441/07/19هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/14م(

------نفسه

المصدر: الراعي

*  وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 1441/04/16هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/11م( علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الحاليــة المذكوريــن 

أعــاله وذلــك لمــدة ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 1441/07/18هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/13م( وتنتهــي بتاريــخ 1444/08/٢0هـــ )الموافــق٢0٢3/03/1٢م(. وتــم 
تعييــن األســتاذ خالــد عبــد المحســن عبــد الرحمــن الخيــال أميــن ســر المجلــس بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1441/07/19هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/14م(.  

ــا أو  ــة له ــة للشــركة ويشــارك فــي أعمــال اإلدارة اليومي ــا يكــون عضــواً فــي اإلدارة التنفيذي ــة »العضــو التنفيــذي« عندم ــس اإلدارة صف **  يكتســب عضــو مجل

يتقاضــى راتبــاً منهــا لقــاء ذلــك. بالنســبة »للعضــو غيــر التنفيــذي«، فهــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــاً إلدارة الشــركة أو ال يتقاضــى راتبــاً منهــا 
عــدا مكافــأة العضويــة عــن المجلــس واللجــان. 

***  بالنســبة للعضــو المســتقل: فهــو عضــو مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي والــذي يتمتــع باالســتقالل التــام فــي مركــزه وقراراتــه، وال تنطبــق عليــه أي مــن عــوارض 

االســتقالل المنصــوص عليهــا فيمــا يلــي: 
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أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته خمســة فــي المائــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك هــذه . 1
النســبة. 

 أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.. ٢
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 3
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 4
 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.. 5
أن يعمــل أو كان يعمــل موظفــاً خــالل العاميــن الماضييــن لــدى الشــركة أو أي طــرف متعامــل معهــا أو بشــركة أخــرى مــن مجموعتهــا، كمراجعــي الحســابات . 6

وكبــار المورديــن، أو أن يكــون مالــكاً لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــالل العاميــن الماضييــن.
 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.. 7
 أن يتقاضــى مبالــغ ماليــة مــن الشــركة عــالوة علــى مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه تزيــد عــن )٢00٫000( ريــال أو عــن 50% مــن مكافأتــه . 8

فــي العــام الســابق التــي تحصــل عليهــا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه أيهمــا أقــل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.. 9

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.. 10

****  الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس أو مســاهمين بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــالل ملكيتهــم فــي شــركات 

تملــك أســهم فــي الشــركة. وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ليــس لــدى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي ملكيــة غيــر مباشــرة.
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عنوان الراعي

شركة الكثيري القابضة
3158 – طريق األمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن 

حي الملقا – وحدة رقم )13( و)19( 
الرياض 135٢3 – 6695 

هاتف: 0114167900 – 9٢000419٢ 
 www.alkathiriholding.com :الموقع اإللكتروني
 info@alkathiriholding.com :البريد اإللكتروني 

ممثال الراعي المفوضان

ممثل شركة الكثيري القابضة الثانيممثل شركة الكثيري القابضة األول

االسم: عادل إبراهيم محمد الكثيري
الصفة: نائب رئيس مجلس اإلدارة 

العنــوان: 3158 األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن - حــي الملقــا 
وحــدة رقــم 19 الريــاض 135٢3 - 6695

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 114167900 966+ تحويلة رقم )11٢(

رقم الفاكس: 114167909/106 966+
adel@alkathiriholding.com :البريد اإللكتروني

االسم: مشعل محمد ناصر الكثيري
الصفة: عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي  

العنــوان: 3158 األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا 
وحــدة رقــم 19 الريــاض 135٢3 – 6695

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 114167900 966+ تحويلة رقم )101(

رقم الفاكس: 114167909/106 966+
meshal@alkathiriholding.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة

االسم: خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال
وصكــوك  القابضــة  الكثيــري  شــركة  إدارة  مجلــس  ســر  أميــن  الصفــة: 

الكثيــري
العنــوان: 3158 األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن - حــي الملقــا 

وحــدة رقــم 19 الريــاض 135٢3 - 6695
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 114167900 966+ تحويلة رقم )116(
رقم الفاكس: 114167909/106 966+

 alkhayyal@alkathiriholding.com :البريد اإللكتروني

سوق األوراق المالية

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
طريق الملك فهد - العليا 6897 

وحدة رقم: 15
ص.ب: 6061٢، الرياض 11555

المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢181٢00 )11( 966+
فاكس: ٢181٢60 )11( 966+

 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

http://www.alkathiriholding.com
mailto:info@alkathiriholding.com
mailto:adel@alkathiriholding.com
mailto:meshal@alkathiriholding.com
mailto:alkhayyal@alkathiriholding.com
http://www.saudiexchange.sa
mailto:csc@saudiexchange.sa
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معلومات االتصال بالمستشارين

المستشار المالي ومدير الترتيب ووكيل حملة الصكوك المفوض ومدير الدفعات

شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز - حي الوزارات - أبراج مدارات

ص.ب:  69410، الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

هاتف: 96611٢155678+
فاكس: 96611٢191٢70+

 www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alkhaircapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للُمصدر

شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة واالستشارات القانونية
مركز السيف - طريق الملك عبد الله الفرعي - حي الورود

ص. ب: 90549 الرياض 116٢3
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢054555 11 966+
فاكس: 4868434 11 966+

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

المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير الترتيب

شركة العقيل وشركاؤه بالتعاون مع ماير براون العالمية
الطابق 11 - برج النخلة - طريق الملك فهد 

الرياض 13315
المملكة العربية السعودية 

هاتف: ٢990500 11 966+
 www.alakeellaw.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alakeellaw.com.sa :البريد اإللكتروني

المسجل

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
طريق الملك فهد - العليا 6897 

وحدة رقم: 11
الرياض 1٢٢11 - 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9٢00٢6000 966+
 www.edaa.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.sa :البريد اإللكتروني

بالتعاون مع

http://www.alkhaircapital.com.sa
mailto:info@alkhaircapital.com.sa
http://www.ssfirm.com.sa
mailto:corporate@ssfirm.com.sa
http://www.alakeellaw.com.sa
mailto:info@alakeellaw.com.sa
http://www.edaa.sa
mailto:cc@edaa.sa
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المحاسبون القانونيون للراعي

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 
وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون )عضو مزارز في 
المملكة العربية السعودية(

الرياض - حي الضباط 
ص.ب: 8306 الرياض 1148٢

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4784009 11 966+
فاكس: 47749٢4 11 966+

general@alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني
www.alkharashicaa.com :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
الرياض - شارع صالح الدين األيوبي 

عمارة متون - الطابق الثاني
ص.ب: 63٢٢8 الرياض 11516

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4771115 )11( 966+
فاكس: 47٢3475 )11( 966+

 www.alshapanat.com  :الموقع اإللكتروني
info@alshapanat.com :البريد اإللكتروني

الجهة المستلمة
تجــدر اإلشــارة أنــه قــد يتــم تعييــن جهــة )جهــات( مســتلمة ، حســب الحالــة، لــكل إصــدار علــى حــدة وســتدرج أســماؤهم فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة 

فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة مــن الصكــوك.

اللجنة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية

شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز – حي الوزارات – أبراج مدارات

ص.ب: 69410، الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

هاتف: 96611٢155678+
فاكس: 96611٢191٢70+

 www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alkhaircapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مالحظة: 
ــن  ــى تضمي ــى أســمائهم وعناوينهــم وشــعاراتهم وعل ــى اإلشــارة إل ــة عل ــم الكتابي ــن أعــاله موافقته ــن المذكوري قــدم كل مــن المستشــارين والمحاســبين القانونيي
إفاداتهــم فــي هــذه النشــرة بالشــكل الــوارد فيهــا ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة، كمــا أن جميــع  هــذه الجهــات والعامليــن فيهــا  - مــن 
الذيــن يشــكلون فريــق العمــل القائــم علــى تقديــم خدمــات للراعــي والُمصــدر – أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم فــي الراعــي وليــس ألي منهــم مصلحــة مهمــا كان 

نوعهــا فــي الراعــي والُمصــدر كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقاللهم. 

http://www.alkharashicaa.com
http://www.alshapanat.com
mailto:info@alshapanat.com
http://www.alkhaircapital.com.sa
mailto:info@alkhaircapital.com.sa
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ملخص الطرح

يجــب علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي صكــوك هــذا الطــرح، قــراءة نشــرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري المتعلــق باالكتتــاب فــي 
الصكــوك، حيــث أن ملخــص الطــرح غيــر كافــي التخــاذ قــرار اســتثماري. وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:

الملخص

اسم المنشأة ذات 
األغراض الخاصة 
والراعي ووصفهم 

ومعلومات عن 
تأسيسهما

تــم تأســيس صكــوك الكثيــري )منشــأة ذات أغــراض خاصــة( بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم )SPE00034( بتاريــخ 
1443/05/1٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/16م(، علــى أن تمتــد صالحيتــه لمــدة خمــس )5( ســنوات، وذلــك لغــرض إصــدار أدوات 
ديــن مبنيــة علــى المبــادئ اإلســالمية للمرابحــة والمضاربــة. يقــع المركــز الرئيســي لصكــوك الكثيــري فــي مدينــة الريــاض، طريــق 

األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 135٢3 – الريــاض 3158، المملكــة العربيــة الســعودية.

أمــا بالنســبة لشــركة الكثيــري القابضــة )الراعــي(، فقــد تــم تأســيس الشــركة بدايــًة كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا محمـــد ناصـــر 
محمـــد الكثيـــري تحــت المســمى »مؤسســة محمــد ناصــر محمـــد الكثيـــري للمقــاوالت« وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري بموجــب 
شــهادة تســجيل تحمــل الرقــم )1010٢55690( وتاريــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق ٢008/08/31م(. وبتاريــخ 1435/06/14هـــ 
)الموافــق ٢014/04/14م(، تــم تحويــل كيانهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بدخــول شــريك جديــد هــو مشــعل محمــد ناصــر 
الكثيــري وتغييــر مســماها ليصبــح »شــركة الكثيــري القابضــة«. وتــم تحويــل كيــان شــركة الكثيــري القابضــة إلــى شــركة مســاهمة 
مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )ق/171( وتاريــخ 1438/06/09هـــ )الموافــق ٢017/03/08م(. وبتاريــخ 1438/10/5هـــ 
)الموافق ٢017/07/09م(، تـم إدراج أسـهم شـركة الكثيري القابضة فـي السـوق المالية السـعودية الموازية وتحولـت إلـى شـركة 
مســـاهمة ســـعودية عامـــة. وفـــي تاريـــخ 1441/03/06هـ )الموافق ٢019/11/03م(، تـــم انتقـــال شـــركة الكثيري القابضة وإدراج 

وبـــدء تـــداول أســـهمها فـي الســـوق المالية السـعودية الرئيسـية. 

يقــع المركــز الرئيســي لشــركة الكثيــري القابضــة 3518 – طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 
وحــدة رقــم )13( و )19(، الريــاض 135٢3 – 6695.

نشاطات المنشأة 
ذات األغراض 

الخاصة والراعي

تتمثل أنشطة صكوك الكثيري )المنشأة ذات األغراض الخاصة( وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:

الغــرض مــن المنشــأة هــو الحصــول علــى تمويــل عــن طريــق إصــدار أدوات ديــن مبنيــة علــى المبــادئ اإلســالمية للمرابحــة . 1
والمضاربــة. 

ال تمارس المنشأة أي نشاطات عدا اآلتي: . ٢

إصدار أدوات الدين المحددة في البند 1 أعاله.أ. 
إصدار أسهم ألغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة.ب. 
النشاطات المساندة الالزمة لتحقيق أغراضها.ج. 

أمــا بالنســبة لشــركة الكثيــري القابضــة )الراعــي(، فهــي شــركة ســعودية مســاهمة عامــة ومقيــدة فــي الســجل التجــاري بموجــب 
شــهادة تســجيل تحمــل الرقــم )1010٢55690( وتاريــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق ٢008/08/30م(. تــم تحديــد أنشــطة الراعــي 
بموجــب هــذه الشــهادة بمــا يلــي: إدارة الشــركات التابعــة للشــركات القابضــة، امتــالك حقــوق الملكيــة الصناعيــة للشــركات التابعــة 
للشــركات القابضــة، تأجيــر حقــوق الملكيــة الصناعيــة للشــركات التابعــة للشــركات القابضــة. أمــا بموجــب المــادة الثالثــة )3( مــن 

نظامهــا األساســي، تتمثــل أغــراض شــركة الكثيــري القابضــة بمــا يلــي:

إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.. 1
استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.. ٢
امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.. 3
امتــالك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة الصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن . 4

الحقــوق المعنويــة، واســتغاللها، وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو غيرهــا.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

التصنيف االئتماني 
للراعي

وفقــاً لشــهادة وكالــة ســمة للتصنيــف )تصنيــف( الصــادرة فــي أكتوبــر ٢0٢1م بالرقــم )1010٢5569009٢0٢1(، تــم تصنيــف 
.)T-4( ــدى ــر الم ــف قصي ــع النظــرة المســتقبلية مســتقرة وتصني ــد )BBB-( م ــل األم ــري القابضــة طوي شــركة الكثي
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المساهمون الكبار 
لدى الراعي وعدد 

أسهمهم ونسب 
ملكيتهم

وهــم المســاهمون الذيــن يملكــون نســبة )5٪( أو أكثــر مــن أســهم الشــركة. لــدى شــركة الكثيــري القابضــة مســاهم واحــد ممــن 
يملكــون نســبة )5٪( أو أكثــر مــن رأس المــال وهــو: مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري )يملــك عــدد 4٫909٫953 ســهم أي مــا نســبته 

حوالــي 43٫44٪ مــن إجمالــي أســهم شــركة الكثيــري القابضــة(.

رأس مال الراعي
يبلــغ رأس مــال شــركة الكثيــري القابضــة مبلغــاً وقــدره مائــة وثالثــة عشــر مليــون واثنــان وعشــرون ألــف )113٫0٢٢٫000( ريــال 
ســعودي مقســم إلــى إحــدى عشــر مليــون وثالثمائــة وألفيــن ومائتيــن )11٫30٢٫٢00( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( 

ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

القيمة االسمية 
للصكوك المطروحة

مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لبرنامــج إصــدار الصكــوك مبلغــاً وقــدره خمســمائة مليــون )500٫000٫000( ريــال 
ســعودي وتصــدر الصكــوك بالســعر المحــدد فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة ذات الصلــة بــكل سلســلة إصــدار، ويتولــى الراعــي 
تحديــد حجــم وســعر الصكــوك المصــدرة وفقــاً لظــروف وألوضــاع الســوق فــي حينــه، ويكــون لــكل صــك القيمــة المحــددة فــي 

الشــروط النهائيــة المطبقــة ذات الصلــة بــكل سلســلة إصــدار صكــوك.

استخدام 
متحصالت الطرح 

وعملية التمويل 

مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي متحصــالت طــرح الصكــوك خمســمائة مليــون )500٫000٫000( ريــال ســعودي. ســوف يتــم 
اســتخدام متحصــالت الطــرح، بعــد خصــم كافــة التكاليــف، ألغــراض شــركة الكثيــري القابضــة التجاريــة العامــة وتلبيــة أهدافهــا 
الماليــة واالســتراتيجية. )ولمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة رقــم )8-٢( »اســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن 

القســم رقــم )8( »هيــكل التمويــل واســتخدام متحصــالت الطــرح«(.

بالنسبة لعملية التمويل:

ســيقوم حملــة الصكــوك فــي تاريــخ إصــدار صكــوك بإيــداع مبالــغ االكتتــاب فــي الصكــوك ذات الصلــة فــي حســاب بنكــي لــدى 
وكيــل الحســاب باســم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )لمصلحــة حملــة الصكــوك( ويُــدار مــن ِقبَلــه )ويُشــار إلــى هــذا الحســاب 
فيمــا بعــد بـــ »حســاب متحصــالت الصكــوك«(، لوثائــق الصكــوك ويقــوم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وفــق  تعليمــات الُمصــدر 
وبنــاًء عليهــا؛ باالســتحواذ علــى أصــول الصكــوك باســتخدام المبالــغ الموجــودة فــي حســاب متحصــالت الصكــوك بحســب اآلتــي:

ــة للمضــارب مــاال يقــل عــن )51٪( مــن عائــدات الصكــوك )أو ألمــر المضــارب( ليقــوم المضــارب أ.  دفــع رأس مــال المضارب
باســتثمار هــذا المبلــغ فــي أصــول المضاربــة وفًقــا التفاقيــة المضاربــة. وتتكــون إيــرادات المضاربــة مــن اإليــرادات المتحققــة 
للمضــارب مــن أصــول المضاربــة وذلــك بعــد خصــم التكاليــف المباشــرة والتكاليــف المتعلقــة بأنشــطة المضاربــة )»إيــرادات 
المضاربــة«(، ويُشــار إلــى حصــة وكيــل حملــة الصكــوك )بصفتــه رًبــا للمــال ووكيــل حملــة الصكــوك( فــي هــذه اإليــرادات بـــ 

)»أربــاح المضاربــة«(.
اســتخدام الرصيــد المتبقــي فــي حســاب متحصــالت الصكــوك مــا ال يزيــد عــن )49٪( مــن عائــدات الصكــوك )والــذي يمثــل ب. 

»رأس مــال المرابحــة«( لشــراء ســلع محــددة يتــم بيعهــا علــى الكثيــري القابضــة )بصفتهــا المشــتري( بثمــن مؤجــل متفــق عليــه 
فــي إشــعار عــرض الشــراء وإشــعار القبــول المتبــادل بيــن الطرفيــن وذلــك وفقــاً التفاقيــة المرابحــة الرئيســية )ويُشــار إلــى 

الثمــن المؤجــل بـــ »ثمــن البيــع المؤجــل«، ويُشــار إلــى عمليــة المرابحــة المكتملــة بـــ »عمليــة المرابحــة«(.

)ولمزيــد مــن المعلومــات حــول اســتخدام متحصــالت الطــرح وعمليــة التمويــل، الرجــاء االطــالع علــى القســم رقــم )8( »هيــكل 
التمويــل واســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن هــذه النشــرة(.

التزام الراعي 
للتأكد من دفع 

المبالغ المستحقة 
وفقاً ألدوات الدين 

تتضمــن وثائــق الصكــوك بنــود خاصــة بالتزامــات الراعــي والضمانــات المقدمــة مــن قبلــه علــى وجــه الخصــوص لتأكيــد ضمــان 
دفــع المبالــغ المســتحقة وفــق أي سلســلة مــن إصــدارات الصكــوك )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التزامــات، ضمانــات وتعهــدات 

والتأكيــدات المتعلقــة بالراعــي، الرجــاء االطــالع علــى القســم )16( »موجــز وثائــق الصكــوك« مــن هــذه النشــرة(.  

فئات المستثمرين 
المستهدفين

يقتصــر االكتتــاب فــي الصكــوك المطروحــة بموجــب البرنامــج علــى األشــخاص المؤهليــن وهــم: )أ( الشــخص الطبيعــي المقيــم 
)حســب تعريــف مصطلــح )»اإلقامــة« أو »مقيــم«( ألغــراض تتعلــق بالمســائل الضريبيــة الــواردة فــي نظــام ضريبــة الدخــل( فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية؛ أو )ب( الشــخص االعتبــاري الــذي يعتبــر مقيمــاً )حســب تعريــف مصطلــح )»اإلقامــة« أو »مقيــم«( 
ألغــراض تتعلــق بالمســائل الضريبيــة الــواردة فــي نظــام ضريبــة الدخــل( فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولديــه شــهادة ســجل 
تجــاري صــادرة مــن وزارة التجــارة،  هــذا وال ينطبــق متطلــب أن يكــون لديــه شــهادة ســجل تجــاري علــى الجهــات الحكوميــة 
ــه  ــة الســعودية والتــي يديرهــا شــخص مرخــص ل الســعودية والصناديــق االســتثمارية المشــتركة المؤسســة  فــي المملكــة العربي
ــة  ــة العربي ــي المملك ــم تأسيســها  ف ــة )»الهيئــة«( أو أي منشــأة أخــرى يت ــة الســوق المالي ــل هيئ ــن قب ــة( م )مؤسســة ســوق مالي
ــدى  ــم حســاب بنكــي ل ــا، ممــن لديه ــك اســتخراج ســجل تجــاري له ــب ذل ــن  مــن دون أن يتطل ــق األنظمــة والقواني الســعودية وف
إحــدى البنــوك أو المصــارف المرخصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحســاب اســتثماري لــدى إيــداع؛ و)ج( المســتثمر األجنبــي 

المؤهــل.
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طريقة االكتتاب 
للمستثمرين 
المستهدفين 

يُقــدم المســتثمرون المســتهدفون إلــى المتعامــل ذو العالقــة طلبــات شــراء الصكــوك فيمــا يتعلــق بسلســلة الصكــوك ذات العالقــة 
وفــق نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر المعتمــد خــالل ســاعات العمــل العاديــة )المعتمــدة فــي المصــارف والبنــوك( أثنــاء فتــرة الطــرح 
ــة  ــرة الطــرح قابل ــة مــن الصكــوك فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة. وقــد تكــون فت التــي ســيتم تحديدهــا لــكل شــريحة ذات صل
ــق  ــر الترتيــب والمتعامــل الرئيســي( وفيمــا يتعل ــال الســعودية )بصفتهــا مدي ــا لمــا قــد تقترحــه شــركة الخيــر كابيت للتمديــد وفًق
بالمســتثمرين األفــراد، إلــى الجهــات المســتلمة )»الجهــات المســتلمة«( قبــل نهايــة فتــرة الطــرح ويجــب عليهــم دفــع قيمــة شــراء 
الصكــوك مــن سلســلة اإلصــدار ذات الصلــة وفقــاً للتعليمــات الــواردة فــي نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر. وســتكون نمــاذج طلــب 
شــراء المســتثمر متاحــة لــدى المتعامــل أو المتعامليــن ذوي العالقــة، أو لــدى الجهــات المســتلمة حســب الحالــة، فيمــا يتعلــق بــكل 
سلســلة إصــدار. ولــن تقبــل طلبــات شــراء صكــوك بأقــل مــن الحــد األدنــى لعــدد الصكــوك التــي يمكــن االكتتــاب فيهــا )ولمزيــد 

مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى القســم )19( »التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب«(.

ويجــوز للُمصــدر إقفــال فتــرة تقديــم الطلبــات فــي وقــت ســابق لتاريــخ التقديــم النهائــي، فيكــون التاريــخ هــذا هــو تاريــخ التقديــم 
ــون  ــذي ال يك ــب ال ــل الطل ــى أال يقب ــل عل ــب شــراء المســتثمر بالكام ــوذج طل ــب اســتكمال نم ــدم الطل ــى مق ــي عل ــي. وينبغ النهائ
مســتكماًل وفقــاً للمتطلبــات الــواردة فيــه. ويجــب أن تكــون الطلبــات مؤرخــة وموقعــة ويتــم إيداعهــا )وفــي حالــة المســتثمر 
المؤسســي فقــط يجــوز تســليم الطلبــات عــن طريــق الفاكــس و/أو إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي( لــدى مديــر الترتيــب )بصفتــه 
المتعامــل الرئيســي( بتاريــخ التقديــم النهائــي. كمــا ســتكون نمــاذج طلــب الشــراء متاحــة مــن الجهــة المســتلمة، فــي حالــة المكتتبيــن 

األفــراد، فيمــا يتعلــق بسلســلة اإلصــدار ذات الصلــة.

الحد األدنى لعدد 
الصكوك التي 

يمكن االكتتاب فيها 
من المستثمرين 

المستهدفين.

خمسة )5( صكوك )وكل منها من فئة 1٫000 ريال سعودي(.

 قيمة الحد األدنى 
لعدد الصكوك التي 
يمكن االكتتاب فيها 

من المستثمرين 
المستهدفين.

خمسة آالف )5٫000( ريال سعودي )ويعادل ذلك 5 صكوك على أساس أن فئة كل صك تبلغ 1٫000 ريال سعودي(. 

 الحد األعلى لعدد 
الصكوك التي 

يمكن االكتتاب فيها 
من المستثمرين 

المستهدفين.

العدد األقصى لكل مستثمر ال يزيد عن عدد الصكوك المطروحة لالكتتاب )وكل منها من فئة 1٫000 ريال سعودي(. 

قيمة الحد األعلى 
لعدد الصكوك التي 
يمكن االكتتاب فيها 

من المستثمرين 
المستهدفين.

ال يزيد الحد األقصى عن إجمالي القيمة االسمية لكافة الصكوك المطروحة لالكتتاب.

طريقة التخصيص 
ورد الفائض لكل 

فئة من فئات 
المستثمرين 

المستهدفين. 

ســيتم تخصيــص الصكــوك حســب مــا يــراه الُمصــدر والراعــي ومديــر الترتيــب ويتــم تحديــد ذلــك فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة 
لــكل سلســلة إصــدار ذات صلــة. وبعــد انتهــاء فتــرة الطــرح ســيقوم مديــر الترتيــب بإخطــار المكتتبيــن بالعــدد النهائــي للصكــوك 
المخصصــة لــكل منهــم مــع المبالــغ التــي ســيتم اســتردادها. وســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب )إن وجــد( إلــى المكتتبيــن دون أي 

عمــوالت أو اســتقطاعات وســيتم إيداعهــا فــي حســاب المكتتــب المحــدد فــي نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر.
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فترة الطرح 

يخضــع كل إصــدار ضمــن البرنامــج إلــى فتــرة طــرح، ويتولــى الراعــي بالتشــاور مــع مديــر الترتيــب تحديــد فتــرة الطــرح الخاصــة 
بــكل سلســلة إصــدار وفقــاً لظــروف وأوضــاع الســوق فــي حينــه.

ســيتم تحديــد كل فتــرة طــرح لشــريحة الصكــوك ذات الصلــة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة )ويُشــار إلــى كل منهــا باســم »فتــرة 
الطــرح«( وســيتم تخصيــص شــريحة الصكــوك ذات الصلــة بعــد نهايــة فتــرة الطــرح المطبقــة وإصدارهــا فــي تاريــخ معيــن )يُشــار 
ــى المســتثمرين  ــن إل ــب الرئيســي والمتعاملي ــر الترتي ــل الُمصــدر ومدي ــن قب ــم إخطــاره م ــه بـــ »تاريــخ اإلصــدار«( ويت ــى كل من إل
المحتمليــن المعنييــن بعــد نهايــة فتــرة الطــرح ذات الصلــة )ولمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االطــالع علــى القســم )19( »التعهــدات 

الخاصــة باالكتتــاب«(.

معلومات كاملة 
للحقوق الممنوحة 
لحاملي الصكوك

تشــكل الصكــوك لحملتهــا حقــوق ملكيــة غيــر مقســمة فــي أصــول الصكــوك وتمثــل مصلحــة غيــر مجــزأة فــي التزامــات الدفــع، 
وســتكون متســاوية فــي جميــع األوقــات فيمــا بينهــا دون تفضيــل. وتشــكل التزامــات الســداد الخاصــة بالُمصــدر بموجــب الصكــوك 
ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا التزامــات غيــر ثانويــة وغيــر مشــروطة أو مضمونــة علــى الراعــي. كمــا تمنــح الصكــوك 
لحملتهــا حقوقــاً متســاوية فــي جميــع األوقــات مــع بقيــة ديــون وااللتزامــات المســتقبلية للراعــي، باســتثناء االلتزامــات التــي قــد 

تكــون مفضلــة بموجــب أحــكام القانــون، التــي تعتبــر إلزاميــة وذات تطبيــق عــام.

وفقــاً لأحــكام التــي تحددهــا اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية، تُعقــد اجتماعــات حملــة الصكــوك للنظــر فــي مســألة تؤثــر  	
علــى مصالحهــم، بمــا فــي ذلــك الموافقــة بموجــب قــرار غيــر عــادي علــى تعديــل الصكــوك أو شــروط وأحــكام الصكــوك أو أي 

حكــم ذي صلــة مــن إعــالن الوكالــة أو أي وثيقــة صكــوك أخــرى، تخضــع أيًضــا لموافقــة الُمصــدر. 
قــد يتــم عقــد مثــل هــذا االجتمــاع مــن قبــل الُمصــدر أو الوكيــل )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه(، ويجــب  	

أن يعقــد مــن قبــل الُمصــدر بنــاًء علــى طلــب كتابــي مــن حملــة الصكــوك الذيــن يمتلكــون مــا ال يقــل عــن ثلــث القيمــة االســمية 
اإلجماليــة لصكــوك أي سلســلة كمــا هــو الحــال فــي ذلــك التاريــخ. يكــون النصــاب القانونــي فــي أي اجتمــاع يعقــد للتصويــت 
علــى قــرار غيــر عــادي هــو شــخصان أو أكثــر يمتلكــون أو يمثلــون علــى األقــل نصــف القيمــة االســمية اإلجماليــة للسلســلة 
كمــا هــو الحــال فــي هــذا التاريــخ أو فــي أي اجتمــاع مؤجــل، ســيكون النصــاب شــخصان أو أكثــر يمتلكــون أو يمثلــون مــا ال 

يقــل عــن الربــع. 
يصــدر عــن وكيــل حملــة الصكــوك، فيمــا يتعلــق بــأي اجتمــاع، مســتند باللغــة العربيــة )مــع ترجمــة إلــى اإلنجليزيــة( ويمثــل  	

تعليمــات التصويــت الجماعــي: 
يشهد به أن:أ. 

كل حامــل صكــوك مســجل فــي بعــض الصكــوك المحــددة )الصكــوك ذات الصلــة( قــد أصــدر تعليماتــه لوكيــل حملــة - 
الصكــوك المفــوض بضــرورة اإلدالء باألصــوات المنســوبة إلــى كل صكــوك ذات صلــة بحوزتــه بطريقــة معينــة فــي كل 

قــرار يتــم طرحــه علــى االجتمــاع؛
لــن تكــون الصكــوك ذات العالقــة قابلــة للتحويــل مــن وقــت التعليمــات حتــى نهايــة االجتمــاع أو اإللغــاء المســبق - 

للتعليمــات؛ و
خــالل فتــرة الثمانيــة وأربعيــن )48( ســاعة قبــل الوقــت المحــدد لالجتمــاع، ال يجــوز تعديــل هــذه التعليمــات أو - 

إلغاؤهــا؛
إدراج القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك ذات العالقــة مــع تمييــز القــرارات بيــن التــي صــدرت بشــأنها تعليمــات للتصويــت ب. 

مؤيــدة أو معارضــة لــه؛ و
التصريح لفرد أو أفراد معينين بالتصويت فيما يتعلق بالصكوك ذات العالقة وفًقا لهذه التعليمات.ج. 

أمــا بالنســبة إلصــدار تعليمــات التصويــت الجماعــي ونمــاذج التفويــض، يجــوز لحامــل الصكــوك المســجل أن يطلــب مــن وكيــل  	
حملــة الصكــوك المفــوض إصــدار تعليمــات تصويــت جماعــي مــن خــالل تســليم تعليمــات مكتوبــة لوكيــل حملــة الصكــوك فــي 
موعــد ال يتجــاوز ثمانيــة وأربعيــن )48( ســاعة قبــل الموعــد المحــدد لالجتمــاع ذي الصلــة. ويجــوز ألي حامــل صكــوك مســجل 
ــة الصكــوك. ال يمكــن أن يكــون نمــوذج التفويــض  ــل حمل ــذ مــن وكي ــر منَفّ ــر مكتمــل وغي ــى نمــوذج تفويــض غي الحصــول عل

وتعليمــات التصويــت الجماعــي معلقيــن فــي وقــت واحــد فيمــا يتعلــق بنفــس الصكــوك. 
يتــم البــت فــي كل ســؤال يتــم تقديمــه إلــى االجتمــاع فــي المقــام األول برفــع األيــدي. مــا لــم يتــم طلــب االقتــراع بشــكل صحيــح  	

قبــل أو فــي وقــت اإلعــالن عــن النتيجــة، فــإن إعــالن الرئيــس أن قــراًرا برفــع األيــدي قــد تــم تمريــره أو رفضــه أو تمريــره مــن 
قبــل أغلبيــة معينــة، يجــب أن يكــون نهائيــاً، دون دليــل علــى عــدد األصــوات المدلــى بهــا لصالــح القــرار أو ضــده.

يجــب تنظيــم محضــر لجميــع القــرارات واإلجــراءات فــي كل اجتمــاع يســجل، مــن بيــن أمــور أخــرى، عــدد حاملــي الصكــوك  	
مــن تلــك السلســلة مــن الصكــوك الحاليــة، والقيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك كمــا هــي فــي ذلــك التاريــخ والتــي يحتفظــون 

بهــا، والقــرار الــذي اتخــذ وعــدد األصــوات المؤيــدة والمعارضــة لــكل قــرار. 
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تشــكل الصكــوك لحملتهــا حقــوق ملكيــة غيــر مقســمة فــي أصــول الصكــوك وتمثــل مصلحــة غيــر مجــزأة فــي التزامــات الدفــع، 
وســتكون متســاوية فــي جميــع األوقــات فيمــا بينهــا دون تفضيــل. وتشــكل التزامــات الســداد الخاصــة بالُمصــدر بموجــب الصكــوك 
ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا التزامــات غيــر ثانويــة وغيــر مشــروطة أو مضمونــة علــى الراعــي. كمــا تمنــح الصكــوك 
لحملتهــا حقوقــاً متســاوية فــي جميــع األوقــات مــع بقيــة ديــون وااللتزامــات المســتقبلية للراعــي، باســتثناء االلتزامــات التــي قــد 

تكــون مفضلــة بموجــب أحــكام القانــون، التــي تعتبــر إلزاميــة وذات تطبيــق عــام.

اجتماعات حملة 
الصكوك

تضمنــت اتفاقيــة الوكالــة أحــكام عقــد اجتماعــات حملــة الصكــوك، وذلــك وفقــاً للتفاصيــل الــواردة فــي الشــرط 16 )أ( )اجتماعات 
حملــة الصكــوك والتعديــل – اجتماعــات حملــة الصكــوك( )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )16-15( 

»الشــرط 16: اجتماعــات حملــة الصكــوك؛ التعديــل« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة(.

حالة الصكوك
تصــدر الصكــوك وتســجل بالقيمــة االســمية المحــددة للصــك الواحــد، ويمثــل الصــك الشــامل المــودع لــدى إيــداع كافــة صكــوك 
اإلصــدار الســارية والقائمــة باإلضافــة إلــى تمثيــل ملكيــة حملــة الصكــوك فــي أصــول الصكــوك. ويحــق لجميــع حملــة الصكــوك 

التقــدم للمســجل بطلــب الحصــول علــى مــا يثبــت ملكيتــه للصكــوك. 

مدير الدفعات
يقصــد بــه شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، ويعيــن كل مــن الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، مديــر الدفعــات كوكيــل عنــه 
فيمــا يتعلــق بالبرنامــج وأي سلســلة إصــدارات الصكــوك المطروحــة بموجبــه لأغــراض المحــددة فــي اتفاقيــة إدارة الدفعــات، 

واألحــكام والشــروط النهائيــة المعمــول بهــا.

البنك العربي الوطني والذي سيكون لديه حساب الصكوك.بنك الحساب

تصــدر الصكــوك بالســعر المحــدد فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة الصــادرة فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدار معنيــة، ويتولــى سعر اإلصدار
المصــدر تحديــد حجــم وســعر الصكــوك المصــدرة وفقــا لظــروف وأوضــاع الســوق.

الريال السعودي.عملة اإلصدار

يتــم احتســاب مبلــغ التوزيــع الــدوري التــي يســتحقها حملــة الصكــوك وفقــا لشــروط وأحــكام الصكــوك وعلــى األســس المحــددة مبلغ التوزيع الدوري
فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة الصــادرة فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدار معنيــة.

تاريخ استحقاق/
انتهاء الصكوك

يحــدد تاريــخ اســتحقاق الصكــوك لــكل سلســلة صكــوك فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة الصــادرة فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدار 
معنية.

النظام الواجب 
تخضع وثائق الصكوك والصكوك لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وفًقا لها.التطبيق

الضرائب

يجــب ســداد جميــع الدفعــات المتعلقــة بالصكــوك دون اســتقطاع أو خصــم، أو علــى حســاب، أي ضرائــب حاليــة أو مســتقبلية، أو 
زكاة، أو جبايــات، أو واردات، أو رســوم، أو اشــتراكات أو رســوم أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا، مفروضــة أو محصلــة، تــم حجبهــا 
أو تقييمهــا مــن قبــل أو نيابــة عــن أي ســلطة مختصــة فــي أي دولــة معنيــة )الضريبة/الضرائــب( مــا لــم يكــن اقتطــاع الضرائــب 
أو خصمهــا مطلوًبــا بموجــب القانــون. فــي مثــل هــذه الحالــة، ســيدفع الُمصــدر مبالــغ إضافيــة بحيــث يتــم اســتالم المبلــغ الكامــل 
الــذي كان مــن الممكــن أن يكــون مســتحًقا وواجبــاً للدفــع بموجــب الصكــوك مــن قبــل حملــة الصكــوك، باســتثناء أنــه لــن يكــون هــذا 

المبلــغ اإلضافــي مســتحق الدفــع ألي شــخص لديــه صكــوك، ولكنــه ليــس كذلــك شــخص مؤهــل.

حق الرجوع 
المحدود

ال يحــق ألي مــن حملــة الصكــوك االدعــاء مباشــرة ضــد الُمصــدر إال فــي حــال )1( إخفــاق وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بعــد 
ــد  ــا للشــرط )13( )حــاالت اإلخــالل( )ولمزي ــك وفًق ــام بذل ــه القي ــب من ــه أو طل ــا بالمضــي قدمــاً بموجــب توجي ــح ملزًم أن أصب
مــن التفاصيــل حــول حــاالت اإلخــالل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-13( »الشــرط 14: حــاالت )حالــة( اإلخــالل/ حــوادث 
ــر عــادي صــادر عــن  ــرار غي )حــادث( التقصيــر« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة( أو بموجــب ق
حاملــي الصكــوك أو بموجــب طلــب خطــي مــن قبــل حملــة الصكــوك )الذيــن يحققــون النصــاب المطلــوب( ولــم يفعــل ذلــك فــي 
غضــون ســتين )60( يوًمــا مــن االلتــزام بذلــك و)٢( بــأن يشــكل حاملــي الصكــوك نســبة ال تقــل عــن خمســة وعشــرين فــي المائــة 
)٢5٪( مــن القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك القائمــة فــي ذلــك التاريــخ. باإلضافــة إلــى ذلــك نصــت اتفاقيــة إعــالن الوكالــة 
علــى أن يقتصــر حــق الرجــوع فيمــا يتعلــق بالتزامــات الدفــع الخاصــة بالُمصــدر بموجــب وثائــق الصكــوك والصكــوك علــى النحــو 

الموضــح فــي الشــرط )5( »حــق الرجــوع المحــدود وعــدم االلتمــاس«.
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أصول الصكوك

فــي تاريــخ إصــدار كسلســلة صكــوك يقــوم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وفًقــا وبنــاًء علــى تعليمــات المصــدر؛ باالســتحواذ علــى 
أصــول الصكــوك باســتخدام المبالــغ الموجــودة فــي حســاب متحصــالت الصكــوك بحســب اآلتــي:

دفــع رأس مــال المضاربــة بمــا ال يقــل عــن )51٪( مــن عائــدات الصكــوك )أو ألمــر المضــارب( ليقــوم المضــارب باســتثمار أ. 
هــذا المبلــغ فــي أصــول المضاربــة وفًقــا التفاقيــة المضاربــة. وتتكــون إيــرادات المضاربــة مــن اإليــرادات المتحققــة للمضــارب 
مــن أصــول المضاربــة وذلــك بعــد خصــم التكاليــف المباشــرة والتكاليــف المتعلقــة بأنشــطة المضاربــة )»إيــرادات المضاربــة«(، 

ويُشــار إلــى حصــة الُمصــدر )بصفتــه رًبــا للمــال ووكيــل حملــة الصكــوك( فــي هــذه اإليــرادات بـــ )»أربــاح المضاربــة«(.
اســتخدام الرصيــد المتبقــي فــي حســاب متحصــالت الصكــوك مــا ال يزيــد عــن )49٪( مــن عائــدات الصكــوك )والــذي يمثــل ب. 

»رأس مــال المرابحــة«( لشــراء ســلع محــددة يتــم بيعهــا علــى الكثيــري القابضــة )بصفتهــا المشــتري( بثمــن مؤجــل متفــق عليــه 
فــي إشــعار عــرض الشــراء وإشــعار القبــول المتبــادل بيــن الطرفيــن وذلــك وفقــاً التفاقيــة المرابحــة الرئيســية )ويُشــار إلــى 

الثمــن المؤجــل بـــ »ثمــن البيــع المؤجــل«، ويُشــار إلــى عمليــة المرابحــة المكتملــة بـــ »عمليــة المرابحــة«(.

اتفاقية المضاربة

وفقــاً التفاقيــة المضاربــة، يمتلــك كل مــن المضــارب )لصالــح الُمصــدر وحملــة الصكــوك( وشــركة الكثيــري القابضــة )لحســابها 
الخــاص( حصــة مشــاعة فــي محفظــة األعمــال علــى أســاس تقاســم األربــاح وتحمــل الخســائر بالتناســب مــع ملكيــة حصــص كل 

منهــم. 

يتم احتساب حصص الربح المتناسبة لحملة الصكوك والمضارب في أي دخل مضاربة باستخدام النسب التالية:

حملة الصكوك: تسعة وتسعون في المائة )99٪( من أي دخل مضاربة )»ربح/أرباح المضاربة«( و. 1
المضارب: واحد في المائة )1٪( من أي دخل مضاربة )»ربح/أرباح المضارب«(.. ٢

تــودع أربــاح المضاربــة )وأربــاح المضاربــة فقــط( فــي حســاب قيــد دفتــري يحتفــظ بــه المضــارب لصالــح الُمصــدر وبالنيابــة عنــه 
)»حســاب التحصيــل«(.

دخل المضاربة

يتم احتساب حصص األرباح النسبية لرب المال والمضارب في أي دخل مضاربة باستخدام النسب التالية:

حملة الصكوك: تسعة وتسعون في المائة. )99٪( من أي دخل مضاربة )ربح المضاربة(؛ و. 1
المضارب: واحد في المائة. )1٪( من أي دخل مضاربة )ربح المضارب(.. ٢

تــودع أربــاح المضاربــة )وأربــاح المضاربــة فقــط( فــي حســاب قيــد دفتــري يحتفــظ بــه المضــارب لصالــح الُمصــدر وبالنيابــة عنــه 
)»حســاب التحصيــل«(.

فــي تمــام الســاعة 11:00 صباًحــا أو قبــل ذلــك )بتوقيــت الريــاض( قبــل كل تاريــخ توزيــع دوري أو أي تاريــخ توزيــع دوري جزئــي 
بيــوم عمــل واحــد )1(، يجــب علــى المضــارب تحويــل المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب التحصيــل إلــى حســاب الصفقــة وأن 
تكــون قيمــة المبلــغ مناســبة لتغطيــة تمويــل كل مبلــغ مســتحق الدفــع مــن حســاب الصفقــة بموجــب الشــرط )6( )د( )اســتخدام 
المتحصــالت – حســاب الصفقــة( )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة )د( »حســاب المتحصــالت – 

حســاب الصفقــة« مــن الفقــرة )15-5( »الشــرط 6: الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«(.
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اتفاقية المرابحة 

فــي كل تاريــخ إصــدار، يبــرم البائــع والمشــتري صفقــة مرابحــة )صفقــة المرابحــة( وفًقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي شــروط 
اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية واتفاقيــة المرابحــة الرئيســية. مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة، 

يجــب أن تتضمــن صفقــة مرابحــة تتعلــق بسلســلة معينــة منــا لصكــوك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، األحــكام اآلتيــة:

ــة لسلســلة أ.  ــة مــن القيمــة االســمية اإلجمالي ــد عــن 49 بالمائ ــا ال يزي ــة المرابحــة مبلًغ ــة لصفق يجــب أن يكــون ســعر التكلف
الصكــوك ذات الصلــة؛

يجب أن يكون ربح المرابحة مبلغاً يساوي الفرق بين السعر المؤجل وسعر التكلفة.ب. 
يجب أن يكون السعر المؤجل مبلًغا يساوي 99 ٪ من القيمة االسمية اإلجمالية لسلسلة الصكوك ذات الصلة؛ج. 
يجــب دفــع الســعر المؤجــل علــى قســط واحــد أو أكثــر )وفقــاً للفقــرة الفرعيــة )هـــ( أدنــاه( فــي تاريــخ )تواريــخ( دفــع الســعر د. 

المؤجــل؛ و
هـــ. فــي أي تاريــخ تصفيــة، يصبــح أي ســعر مؤجــل مســتحق الدفــع علــى الفــور وواجــب الســداد فــي هــذا التاريــخ، ويشــكل هــذا 

المبلــغ دخــل المرابحــة. 

جميــع مدفوعــات الســعر المؤجــل مــن قبــل المشــتري تشــكل دخــل المرابحــة ويجــب دفعهــا فــي حســاب الصفقــة لتســتخدم وفًقــا 
للشــرط )6( )د( )اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة( )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة 
)د( »حســاب المتحصــالت – حســاب الصفقــة« مــن الفقــرة )15-5( »الشــرط 6: الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام 

الصكــوك«(.

جميع مدفوعات السعر المؤجل من قبل المشتري تشكل دخل المرابحة ويجب دفعها في حساب الصفقة.دخل المرابحة

وثائق الصكوك

تعنــي فيمــا يتعلــق بــكل إصــدار مــن اإلصــدارات: )1( اتفاقيــة المضاربــة – )٢( اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية – )3( اتفاقيــة 
التســجيل* – )4( اتفاقيــة إدارة الدفعــات – )5( اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية )بمــا فيهــا أي عقــد أو وثيقــة تقــدم أو توقــع بموجــب 
ــك الصــك  ــة برنامــج إصــدار الصكــوك والصكــوك )بمــا فــي ذل ــة المرابحــة الرئيســية( – )6( اتفاقي ملحــق مــن مالحــق اتفاقي
الشــامل والشــروط( وأي خطابــات بــدل أتعــاب )حســب تعريــف كٍل منهــا فــي الشــروط( تقــدم أو توقــع مــن قبــل الُمصــدر بخصــوص 

مــا ســبق، و »وثيقــة صكــوك« تعنــي أي ممــا ســبق حســبما يتطلــب الســياق.

*  بتاريــخ اإلصــدار أو حوالــي هــذا التاريــخ يتــم إبــرام اتفاقيــة مــع شــركة إيــداع )وهــي إحــدى شــركات مجموعــة تــداول الســعودية( 

وذلــك لغــرض إدراج الصكــوك علــى نظــام تــداول لتمكيــن التــداول والمقاصــة والتســوية بالصكــوك.   

وصف اإلصدار
ــن ألخــر فــي المســتقبل مــن خــالل  ــه مــن إصــدار عــدد مــن الصكــوك مــن حي ــن الُمصــدر بموجب برنامــج إصــدار صكــوك يمّك
سلســلة إصــدارات الصكــوك )يشــار إلــى كٍل علــى حــده بـــ »سلســلة«( بالقيمــة االســمية اإلجماليــة القائمــة فــي أي وقــت والتــي 

ــه وفــق اتفاقيــة البرنامــج. ويصــدر بشــأنه نشــرة إصــدار واحــدة. ــغ األقصــى المصــرح ب يجــب أال تزيــد عــن المبل

خمسمائة مليون )500٫000٫000( ريال سعودي. قيمة البرنامج 

تم إنشاء البرنامج لمدة سنتين )٢( تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على الطرح والتسجيل. مدة البرنامج

سيتم إصدار الصكوك من خالل سلسلة من اإلصدارات المتفرقة.اإلصدارات

الشروط النهائية أو 
الشروط النهائية 

المطبقة
يخضع كل إصدار بموجب البرنامج إلى الشروط النهائية الخاصة بذلك اإلصدار.
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االستحقاق النهائي 
للصكوك

مــع مراعــاة أي شــراء وإطفــاء للصكــوك أو أي اســترداد مبكــر، ســيتم اســترداد الصكــوك بقيمتهــا اإلســمية وفقــا لآلليــة المحــددة 
ــة. وســيتم  ــة المطبق ــي الشــروط النهائي ــوك المحــدد ف ــي للصك ــخ االســتحقاق النهائ ــة وبتاري ــة ذات الصل ــي الشــروط النهائي ف
الســداد بنــاًء علــى طلــب الُمصــدر أو حاملــي الصكــوك وفــق الطريقــة المحــددة فــي الشــروط وبحســب الشــروط النهائيــة المطبقــة 
لــكل سلســلة إصــدار مــن الصكــوك المعنيــة ووفــق وثائــق الصكــوك. حيــث ســيقوم الُمصــدر بإشــعار حاملــي الصكــوك بــأن جميــع 
ــم  ــخ الســداد فــي اإلشــعار نفســه، وتت ــد تاري ــة مــع تحدي ــغ التصفي ــة الســداد بقيمــة مبل ــور وواجب ــى الف الصكــوك مســتحقة عل
التصفيــة فــي اليــوم الــذي يلــي مباشــرة ســداد آخــر صكــوك قائمــة بالكامــل وذلــك بعــد إشــعار الهيئــة وتــداول قبــل اإلعــالن علــى 
موقــع تــداول. وينبغــي علــى الُمصــدر )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض نيابــة عنــه( توجيــه تعليمــات إلــى مديــر الدفعــات ليقــوم 
بســداد جميــع األمــوال القائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة فــي أو قبــل 11:00 صباًحــا )بتوقيــت الريــاض( بيــوم عمــل واحــد )1( 

قبــل كل تاريــخ توزيــع دوري، أو أي تاريــخ توزيــع دوري جزئــي، أو أي تاريــخ تصفيــة وذلــك وفــق ترتيــب األولويــة التالــي:

أواًل: بالقــدر الــذي لــم يتــم تســديد الدفعــات ســابقاً، بالتســاوي وبالتناســب، إلــى أي مقــدم خدمــة )يعنــي وكيــل حملــة الصكــوك . 1
المفــوض ومديــر الدفعــات والبائــع ووكيــل البيــع( تعاقــد معــه الُمصــدر ويكــون الُمصــدر مســؤوالً عــن تســديد أي مبالــغ أو 
دفعــات مســتحقة لــه؛ وفــي كل حالــة بخصــوص المبالــغ المســتحقة ألي مقــدم خدمــة )يعنــي وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض 

ومديــر الدفعــات والبائــع ووكيــل البيــع( بموجــب وثائــق الصكــوك وكل بصفتــه؛
ثانيًا: لكل حامل صكوك لغرض تسديد اآلتي:. 2

المبلــغ اإلجمالــي ألي عجــز بيــن مبالــغ ســبق دفعهــا لحملــة الصكــوك فــي أي تاريــخ )تواريــخ( توزيــع دوري ســابقة ومبلــغ أ. 
)مبالــغ( التوزيــع الــدوري المقابــل لهــذا التاريــخ )التواريــخ( )يشــار إلــى أي منهــا »بالعجــز«( بالقــدر الــذي تظــل فيــه غيــر 

مســددة؛ و
مبلــغ التوزيــع الــدوري المســتحق عــن فتــرة التوزيــع الــدوري الحاليــة ذات الصلــة أو مبلــغ التوزيــع الــدوري الجزئــي ب. 

المســتحق لفتــرة التوزيــع الــدوري الجزئــي ذات الصلــة وقيمــة القســط المســتحق فــي تاريــخ التوزيــع الــدوري ذي الصلــة، 
حســب مقتضــى الحــال.

ثالثــًا: يســدد إلــى حملــة الصكــوك فقــط بتاريــخ التصفيــة، وبالتســاوي وبالتناســب، المبلــغ المســتحق لدفــع مبلــغ توزيــع . 3
التصفيــة؛

رابعًا: يسدد إلى الراعي )بصفته الضامن والُمضارب( فقط بتاريخ التصفية، رسوم تحفيزية وذلك لحسابه الخاص.. 4

وقــد نصــت المــادة 10 مــن اتفاقيــة الُمضاربــة علــى أن يقــوم المضــارب بتصفيــة موجــودات المضاربــة عنــد تاريــخ التصفيــة. ويتــم 
اســتخدام عائــدات هــذه التصفيــة )وهــي القيمــة الحاليــة لحصــة حملــة الصكــوك فــي موجــودات المضاربــة بمــا فــي ذلــك المبلــغ 
المتوفــر(، لســداد أي عجــز فــي المبالــغ المســتحقة بموجــب الصكــوك لحملــة الصكــوك و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي 
تاريــخ التصفيــة )بعــد مراعــاة أي مبالــغ أخــرى مســتحقة لحملــة الصكــوك وفــق وثائــق الصكــوك(، عــن طريــق دفــع هــذه المبالــغ 
فــي حســاب الصفقــة فــي تاريــخ التصفيــة. وقــد يتــم منــح أي فائــض فــي التصفيــة، بعــد دفــع المبالــغ )إن وجــدت( المحــددة فــي 

اتفاقيــة الُمضاربــة، مــن قبــل حملــة الصكــوك إلــى المضــارب كرســوم تحفيزيــة لحســابه الخــاص.

هــذا وتجــدر اإلشــارة الــى أنــه خــالل أي فتــرة توزيــع دوري تعتبــر أي مبالــغ قائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة والتــي تتجــاوز مبلــغ 
التوزيــع الــدوري المقابــل، وقيمــة القســط )إن وجــد(، والنقــص )إن وجــد( وأيــة مبالــغ أخــرى يجــب دفعهــا وفــق مــا هــو مشــار إليــه 
أعــاله فــي الفتــرة التاليــة لتاريــخ التوزيــع الــدوري، يجــب إعــادة اســتثمارها مــن قبــل الُمضــارب لصالــح الُمصــدر وحملــة الصكــوك 
فــي محفظــة األعمــال، مــع مراعــاة االلتــزام فــي جميــع األوقــات بالشــرط 8 )تعهــدات والتزامــات الضامــن( والبنــد 4-1 )هـــ( مــن 

اتفاقيــة الُمضاربــة المتعلقــة بالتأكــد مــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة، والزكويــة والضريبــة.

وقــد نصــت اتفاقيــة إدارة الدفعــات علــى أن تعليمــات الدفــع تبــدأ فــي تاريــخ االســتحقاق، أو، إذا لــم يكــن تاريــخ االســتحقاق هــو 
يــوم عمــل، فــي أول يــوم عمــل يلــي ذلــك اليــوم؛ مــا لــم يكــن مــن شــأنه أن يقــع فــي الشــهر التقويمــي التالــي ، وفــي هــذه الحالــة 
يتــم تقديمــه إلــى يــوم العمــل الســابق مباشــرة. وال يجــوز فــي هــذه الحالــة لحملــة الصكــوك الحصــول علــى أي توزيعــات أو دفعــات 

إضافيــة فيمــا يتعلــق بــأي تأخيــر فــي الســداد ناتــج عــن تاريــخ اســتحقاق الدفــع الــذي ال يكــون يــوم عمــل.

االسترداد الجزئي 
للصكوك

ــي  ــوك الحــق ف ــة الصك ــة، فســيكون لحمل ــة ذات الصل ــي الشــروط النهائي ــة أقســاط ف ــى هيئ ــة االســترداد عل إذا حــددت طريق
الحصــول علــى أقســاط رأس المــال فــي تواريــخ االســترداد الجزئــي ذات الصلــة )بحســب مــا هــو محــدد فــي الشــروط النهائيــة(، 
ويتــم فــي هــذه الحالــة اســترداد جــزء مــن صكــوك اإلصــدار بقــدر قيمــة أقســاط رأس مــال الصكــوك المدفوعــة لحملــة الصكــوك 
)ويتــم تخفيــض إجمالــي القيمــة االســمية لصكــوك اإلصــدار وفقــا لذلــك بعــد دفــع ذلــك المبلــغ(، وذلــك دون اإلخــالل بحــاالت 

االســترداد المبكــر األخــرى والشــراء واإلطفــاء.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
ش

تفاصيل الصكوك

يجــوز اســترداد الصكــوك قبــل التاريــخ المحــدد الســتحقاقها بنــاء علــى رغبــة الُمصــدر أو حملــة الصكــوك، وذلــك فــي حــال نــص االسترداد المبكر
علــى ذلــك فــي الشــروط النهائيــة  المطبقــة ذات الصلــة.

القيود المفروضة 
على الصكوك

باســتثناء مــا ُذكــر فــي الشــرط رقــم )3( »الســجل وحــق الملكيــة والتحويــل« )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الشــرط، الرجــاء 
االطــالع علــى الفقــرة )15-3( »الســجل وحــق الملكيــة والتحويــل« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة( 
بمــا يتعلــق بعــدم قابليــة الصكــوك للتــداول إذا شــكلت موجــودات المضاربــة فــي أي وقــت أقــل مــن )٢5٪( مــن أصــول الصكــوك، 
فــإن الصكــوك خاليــة مــن أي قيــود ويجــوز التــداول فيهــا وفقــاً للشــروط واإلجــراءات المتبعــة فــي تــداول وأحــكام قواعــد مركــز 

المقاصــة. 

نقل ملكية الصكوك 

مــع مراعــاة الفقرتيــن الفرعيتيــن )هـــ( و)و( مــن الفقــرة )15-3( »الســجل وحــق الملكيــة والتحويــل« مــن القســم )15( »شــروط 
وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة، يمكــن لحملــة الصكــوك تحويــل ملكيــة الصكــوك وفًقــا لأنظمــة واإلجــراءات التــي يقررهــا 
المســجل مــن خــالل تقديــم المعلومــات التــي تتطلبهــا تلــك األنظمــة واإلجــراءات إلــى المســجل. وال يجــوز تحويــل الصكــوك إال إذا:

كانــت القيمــة االســمية للصكــوك المطلــوب تحويلهــا مــع القيمــة االســمية أليــة صكــوك أخــرى يملكهــا الطــرف الــذي ســيتملك - 
الصكــوك المطلــوب تحويــل ملكيتهــا ال تقــل عــن ألــف )1٫000( ريــال ســعودي علــى األقــل؛

وفــي حــال عــدم تحويــل ملكيــة جميــع الصكــوك التــي يملكهــا حامــل الصكــوك، تكــون القيمــة االســمية للصكــوك المتبقيــة غيــر - 
المشــمولة بالتحويــل ال تقــل عــن ألــف )1٫000( ريــال ســعودي؛ و

كان المحول إليه شخصاً مؤهاًل.- 

ــن )٢5٪( مــن أصــول  ــوك صالحــة )أو قابلــة( للتــداول إذا شــكلت موجــودات المضاربــة فــي أي وقــت أقــل م ــن تكــون الصك ول
الصكــوك.

أسماء وعناوين 
وكالء الدفع، 

والتسجيل، ونقل 
ملكية الصكوك

وكيل الدفع:

تــم تعييــن شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، وهــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة تأسســت بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة 
رقــم 37-081٢0 وتاريــخ 14٢9/11/07هـــ )الموافــق ٢008/11/05م( وبموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم )1010٢64915(
وتاريــخ 1430/03/٢7هـــ )الموافــق ٢009/03/٢4م(، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض – مركــز الملــك عبداللــه المالــي 

– ص.ب. 69410 الريــاض 11547 المملكــة العربيــة الســعودية، مديــراً للدفعــات. 

وكيل التسجيل ووكيل نقل ملكية الصكوك:

شركة مركز إيداع األوراق المالية )»إيداع«(
ــم )1010463866(  ــة تأسســت بموجــب شــهادة ســجل تجــاري رق ــداع )وهــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفل ــاق مــع إي ــم االتف ت
وتاريــخ 1437/11/٢7هـــ، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض – طريــق الملــك فهــد – العليــا 6897 – وحــدة رقــم:11 
ــالت و/أو  ــه وعكــس التعدي ــة إجــراءات تحصــل علي ــد أي ــة الصكــوك وقي ــك لمســك ســجل حمل ــاض 1٢٢11-3388( وذل – الري

ــي الصكــوك أو الصكــوك.   ــى الســجل أو حامل ــي قــد تطــرأ عل ــرات الت اإلضافــات و/أو التغيي

أسماء وعناوين 
أعضاء مجلس 

إدارة المنشأة ذات 
األغراض الخاصة

أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري: 

سعود محمد عبد الله آل شريم )رئيس مجلس اإلدارة(. 1
مشعل محمد ناصر الكثيري )عضو مجلس اإلدارة(. ٢
عادل إبراهيم محمد الكثيري )عضو مجلس اإلدارة( . 3

ــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا وحــدة رقــم 19 الريــاض 135٢3 – 6695، المملكــة  العنــوان: 3158 األميــر يزيــد بــن عبــد الل
ــة الســعودية. العربي
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تفاصيل الصكوك

تفاصيل عن 
االسترداد المبكر 

للصكوك

بالنســبة للتصفيــة بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر، إذا كان خيــار التصفيــة االختياريــة )خيــار تصفيــة الصكــوك( محــدًدا فــي - 
الشــروط النهائيــة المطبقــة علــى أنــه قابــل للتطبيــق، ويخضــع لقيمــة أصــول الصكــوك التــي ال تقــل عــن القيمــة االســمية 
اإلجماليــة، فيمكــن اســترداد الصكــوك بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر )بنــاًء علــى إشــعار مــن الضامــن( بالكامــل، ولكــن ليــس جزئًيــا، 

فــي تاريــخ التصفيــة االختياريــة )تاريــخ التصفيــة االختياريــة( والــذي قــد يكــون:

فــي أي وقــت )إذا لــم يتــم تحديــد أحــكام التوزيــع الــدوري العائــم فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا قابلــة - 
أو للتطبيــق(؛ 

فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا - 
قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم إشــعار إلــى حملــة الصكــوك بمــا ال يقــل عــن 30 يوًمــا وال يزيــد عــن 60 يوًمــا وفًقــا للشــرط 
ــى الفقــرة )15-18( »الشــرط 19:  )19( )اإلشــعارات( )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الشــرط، الرجــاء االطــالع عل
ــغ توزيــع  اإلشــعارات« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«( )الــذي يجــب أن يكــون غيــر قابــل لإللغــاء(، فــي مبل

التصفيــة.

بالنســبة للتصفيــة المبكــرة ألســباب ضريبيــة، يجــوز اســترداد الصكــوك بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر )بعــد اســتالمه إشــعار مــن - 
الضامــن( بالكامــل، ولكــن ليــس جزئًيــا فــي تاريــخ اســترداد الضريبــة )تاريــخ اســترداد الضريبــة( والــذي قــد يكــون:

فــي أي وقــت )إذا لــم يتــم تحديــد أحــكام التوزيــع الــدوري العائــم فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا معمــول بهــا(؛ - 
أو

فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا - 
قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم إشــعار إلــى حملــة الصكــوك بمــا ال يقــل عــن 30 يوًمــا وال يزيــد عــن 60 يوًمــا وفًقــا للشــرط 
)19( )اإلشــعارات( )يجــب أن يكــون اإلشــعار غيــر قابــل لإللغــاء(، فــي مبلــغ توزيــع التصفيــة )الضريبــة(، جنًبــا إلــى جنــب 
مــع مبالــغ التوزيــع الــدوري المســتحقة والمســتحقة )إن وجــدت( لتاريــخ التصفيــة فــي حالــة وقــوع حادثــة تتعلــق بالضريبــة. 
ــى الفقــرة )15-1٢(  ــة، الرجــاء االطــالع عل ــة المبكــرة للصكــوك ألســباب ضريبي ــد مــن التفاصيــل حــول التصفي )ولمزي

»االســترداد – تصفيــة الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة(. 

بالنســبة للتصفيــة بعــد وقــوع حالــة إخــالل، عنــد وقــوع حادثــة تتعلــق بحالــة اإلخــالل )علــى النحــو المحــدد فــي الشــرط )14(- 
)حــاالت اإلخــالل( )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الشــرط، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-13( »الشــرط 14: حــاالت 
)حالــة( اإلخــالل/ حــوادث )حــادث( التقصيــر« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«(، واســتمرارها، يجــوز اســترداد 

الصكــوك وفــق مبلــغ توزيــع التصفيــة عمــاًل بمــا هــو مبيــن فــي الشــرط )14( )حــاالت اإلخــالل(.

عوامل المخاطرة 

ينطــوي االســتثمار فــي الصكــوك علــى مخاطــر معينــة، ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى: )1( مخاطــر تتعلــق بنشــاط الراعــي، 
)٢( مخاطــر تتعلــق بالســوق والقطــاع الــذي يعمــل فيــه الراعــي، )3( مخاطــر تتعلــق بالُمصــدر و)4( مخاطــر متعلقــة بالصكــوك، 
وقــد تــم اســتعراض هــذه المخاطــر فــي القســم رقــم )٢( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، والــذي يتوجــب دراســته بعنايــة 

قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي الصكــوك.

تنويــه: ينبغــي دراســة قســم »إشــعار مهــم« فــي الصفحــة )ج( والقســم رقــم )٢( »عوامــل المخاطــرة« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ أّي قــرار 
اســتثماري فــي الصكــوك.

هــذا ويؤكــد كل مــن الُمصــدر والراعــي بــأن جميــع الترتيبــات تــم تنفيذهــا لحمايــة حملــة الصكــوك وفقــاً للمــادة الخمســين )50( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة 
وااللتزامــات المســتمرة، بحيــث تتضمــن المســتندات المرفقــة بــكل صفقــة تمويــل، الحمايــة الكافيــة لحملــة الصكــوك التــي تصدرهــا المنشــأة ذات األغــراض 
ــة  ــاً للقيم ــة الصكــوك )وفق ــة حمل ــون كأغلبي ــن يتصرف ــة الصكــوك الذي ــح لحمل ــي تتي ــة للنقــض الت ــر القابل ــاً وغي ــة نظام ــذة والملزم ــات الناف الخاصــة والترتيب
االســمية( ولهــم أحقيــة التصويــت لــكل فئــة مــن الصكــوك الصــادرة عــن المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة إلــزام المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة بالقيــام بمــا يلــي:

التصرف وفقاً لتعليمات حملة الصكوك ذات العالقة بصفقة التمويل التي ترتبط بها تلك الصكوك.. 1
الوفاء بجميع الحقوق والمطالبات للمنشأة ذات األغراض الخاصة المتعلقة بصفقة التمويل.. ٢

ويؤكــد الراعــي أنــه لــن يقــوم أو أي مــن تابعيــه أو أي شــخص يمثلــه بممارســة أي مــن حقــوق التصويــت المرتبطــة بالصكــوك، التــي ســيتم إصدارهــا ألي منهــم، 
خــالل اجتمــاع حملــة الصكــوك مــن فئــة معينــة.
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب

تتضمــن اتفاقيــة برنامــج إصــدار الصكــوك المبرمــة قبــل أو بتاريــخ اإلصــدار، اتفــاق المتعامــل )المتعاملــون( مــع مديــر الترتيــب والُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك 
ــق عليهــم تعريــف »األشــخاص المؤهليــن«  ــن ممــن ينطب ــم مســتثمرين محتملي ــى أساســها ســيتم مــن وقــت آلخــر تقدي ــي عل ــى األحــكام العامــة الت المفــوض عل
)المشــار إليهــم أعــاله( لشــراء الصكــوك. وعلــى كل مــن يرغــب فــي شــراء الصكــوك أن يقــدم نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر إلــى أي وســيط معنــي قبــل نهايــة فتــرة 
الطــرح وبــأن يكــون طلبــه مســتكماًل حســب األصــول )»نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر«(. وعلــى األشــخاص الراغبيــن فــي شــراء الصكــوك أن يدفعــوا مقابــل شــرائهم 
صكــوك أيــة سلســلة مــن اإلصــدارات وفقــاً للتعليمــات الــواردة فــي نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر. وســتكون نمــاذج طلــب الشــراء متاحــة لــدى كل وســيط معنــي فيمــا 
يتعلــق بسلســلة اإلصــدار ذات الصلــة وذلــك عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة خــالل فتــرة الطــرح. ســوف تتوفــر كذلــك نمــاذج طلبــات الشــراء خــالل فتــرة الطــرح 
لــدى مديــر الترتيــب )بصفتــه المتعامــل الرئيســي( أو الجهــة المســتلمة، حســب الحالــة، فيمــا يتعلــق بالمكتتبيــن األفــراد. وال تقبــل الطلبــات إذا كانــت أقــل مــن 
القيمــة المحــددة كمــا هــي معرفــة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول اتفاقيــة البرنامــج والشــروط واألحــكام التــي ترعــى عمليــة شــراء 
الصكــوك، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة رقــم )16-3( »اتفاقيــة برنامــج إصــدار الصكــوك« مــن القســم )16( »موجــز وثائــق الصكــوك« مــن هــذه النشــرة(. 

وعلــى األشــخاص الراغبيــن تقديــم نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر اإلقــرار بقــراءة وفهــم نشــرة اإلصــدار )بمــا فــي ذلــك القســم )٢( »عوامــل المخاطــرة« والقســم 
)15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«( وأحــكام وشــروط نمــوذج طلــب الشــراء والقبــول والموافقــة علــى األســاس الــذي بنــاء عليــه ُطرحــت الصكــوك وقبولــه قبــوالً تامــاً. 

كمــا يتعيــن عليهــم اإلقــرار بأنهــم مقيمــون فــي المملكــة ألغــراض الضريبــة وأن جميــع المعلومــات الــواردة فــي نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر صحيحــة ودقيقــة.         

يكــون التخصيــص وفــق تقديــر الُمصــدر، والراعــي، ومديــر الترتيــب وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح خــالل مــدة أقصاهــا 10 أيــام عمــل. وعلــى الرغــم مــن تحديــد 
األســاس الــذي بنــاًء عليــه تقبــل الطلبــات.

يحتفــظ كل مــن الُمصــدر والراعــي بالحــق فــي رفــض أي نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر، جزئيــاً أو كليــاً، فــي حالــة عــدم الوفــاء بــأي مــن شــروط الشــراء وأحكامــه 
أو عــدم اتبــاع التعليمــات حســب األصــول وفــي حينــه. ال يجــوز إدخــال تعديــالت علــى نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر أو ســحبه بمجــرد تقديمــه. وعــالوة علــى ذلــك، 
يمثــل نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر، فــور تقديمــه، اتفاقــاً ملزمــاً قانونيــاً بيــن مقــدم الطلــب والُمصــدر )ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن شــروط، تعليمــات وإجــراءات 

االكتتــاب، الرجــاء االطــالع علــى القســم رقــم )19( »االكتتــاب والبيــع« مــن هــذه النشــرة(.
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يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موجــزة عــن المعلومــات األساســية الــواردة فــي هــذه النشــرة. ونظــراً ألنــه ملخــص، فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي قــد تهــم 
المســتثمرين مــن المؤسســات واألفــراد. ويتعيــن علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل اتخــاذ قــرار اســتثماري يتعلــق بالصكــوك المطروحــة لالكتتــاب.

وصف رشكة الكثريي القابضة 

تــم تأســيس شــركة الكثيــري القابضــة بدايــًة كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا محمـــد ناصـــر محمـــد الكثيـــري تحــت المســمى »مؤسســة محمــد ناصــر محمـــد الكثيـــري 
ــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق ٢008/08/31م(.  ــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري بموجــب شــهادة تســجيل تحمــل الرقــم )1010٢55690( وتاري للمقــاوالت« وت
وبتاريــخ 1435/06/14هـــ )الموافــق ٢014/04/14م(، تــم تحويــل كيانهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بدخــول شــريك جديــد هــو مشــعل محمــد ناصــر 
الكثيــري وتغييــر مســماها ليصبــح »شــركة الكثيــري القابضــة«. وتــم تحويــل كيــان شــركة الكثيــري القابضــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري 
ــري  ــركة الكثي ــهم شـ ــم إدراج أسـ ــق ٢017/07/09م(، تـ ــخ 1438/10/5هـــ )المواف ــق ٢017/03/08م(. وبتاري ــخ 1438/06/09هـــ )المواف ــم )ق/171( وتاري رق
القابضة فـــي الســـوق المالية الســـعودية الموازية وتحولـــت إلـــى شـــركة مســـاهمة ســـعودية عامـــة. وفـــي تاريـــخ 1441/03/06هـ )الموافق ٢019/11/03م(، تـــم 
انتقـــال شـــركة الكثيــري القابضــة وإدراج وبـــدء تـــداول أســـهمها فـــي الســـوق الماليــة الســـعودية الرئيســـية. )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغيــرات التاريخيــة التــي 
طــرأت علــى شــركة الكثيــري القابضــة منــذ تأسيســها، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة رقــم )5-٢( »تاريــخ تأســيس شــركة الكثيــري القابضــة« مــن القســم رقــم )5( 

»خلفيــة عــن شــركة الكثيــري القابضــة« مــن هــذه النشــرة(.

يقــع المركــز الرئيســي لشــركة الكثيــري القابضــة 3518 – طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – وحــدة رقــم )13( و )19(، الريــاض 
.6695 – 135٢3

رسالة رشكة الكثريي القابضة واسرتاتيجيتها العامة

رؤية شركة الكثيري القابضة

أن تصبــح الشــركة الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال توريــد مــواد البنــاء بحلــول مبتكــرة، وأن تســاهم فــي رفــد الســوق الســعودي بمنتجــات عاليــة 
الجــودة لمســتقبل مســتدام.

رسالة شركة الكثيري القابضة

بناء ثقة متبادلة بين الشركة وعمالئها لتحقيق مجتمع مستدام. 	
تطوير القوى العاملة لتقديم منتجات وحلول مبتكرة. 	
االهتمام بالمعايير العالمية والجودة وإرضاء المنتجين والمستهلكين. 	
السعي لترك بصمة في نجاح وتنمية المجتمع وأن ينعكس ذلك على عمالء الشركة. 	
أن يكون لها الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء المستقبلية على كافة األوجه والنمو بالشركة من خالل تقديم ما يلزم لخدمة العمالء. 	

االستراتيجية العامة لشركة الكثيري القابضة 

السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية. 	
توثيق العالقة مع العمالء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة من خالل السعي الدائم لتطوير المنتجات. 	
زيادة الطاقات اإلنتاجية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة. 	
مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات. 	
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نواحي القوة والميزات التنافسية لشركة الكثيري القابضة 

توفير أفضل الحلول المناسبة لتلبية احتياجات التجارة والنقل لعمالئها وذلك بمراعاة التسليم في الوقت والمكان المحددين بسالمة وكفاءة عالية. 	
وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العمالء. 	
عالقات استراتيجية طويلة األمد مع عمالئها، وتحقيق أعلى معايير النجاح المشترك. 	
خدمة ما بعد البيع، بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع العمالء والمرونة في التعامل معهم لنيل رضاهم. 	
البحث الدائم والمستمر عن أحدث تقنيات البناء التي تخدم قطاع البناء والتشييد واستخدام أحدث معدات التصنيع واإلنتاج. 	
تعدد مصادر األسمنت مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العمالء. 	
مواصلة إرضاء العميل بتزويده بالمنتج بأسعار منافسة للحصول على حصة سوق طموحة.  	

نظرة عامة إلى السوق الذي تعمل فيه شركة الكثيري القابضة

إن معلومــات الســوق والمعلومــات االقتصاديــة والصناعيــة الــواردة فــي هــذه النشــرة مــا لــم يتــم ذكــر مصدرهــا تمثــل تقديــرات الشــركة باالعتمــاد علــى المعلومــات 
التــي تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة، إن البيانــات اإلحصائيــة والمعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة والمتعلقــة بالســوق وحجمــه والحصــة 
الســوقية ووضــع الســوق ومعلومــات القطاعــات األخــرى المتعلقــة بأنشــطة الشــركة تســتند علــى بيانــات منشــورة متوفــرة للعمــوم تــم الحصــول عليهــا مــن العديــد 

مــن المصــادر الخارجيــة المســتقلة.

يُعــد قطــاع التشــييد والبنــاء والتطويــر العقــاري مــن أهــم القطاعــات التــي تحقــق نمــواً هامــاً ألنشــطة الشــركة وشــركاتها التابعــة وفروعهمــا والمتمثلــة فــي األنشــطة 
التالية 

نشاط إنتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة - 
نشاط إنتاج وصنع وبيع األلواح الجاهزة- 
نشاط تجارة اإلسمنت ومواد البناء - 
نشاط التشييد والبناء - 
نشاط التطوير العقاري - 

حيــث شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الســنوات الماضيــة نهضــة عمرانيــة نتــج عنهــا نهضــة فــي قطــاع التشــييد والبنــاء؛ نتيجــة لمجموعــة مــن 
المبــادرات التــي ســنتها الحكومــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر عــدد مــن اإلصالحــات وتدابيــر الدعــم التــي تــم إدراجهــا لدعــم التمويــل الســكني وبرنامــج ســكني، 
والتــي نتــج عنهــا زيــادة ملحوظــة فــي صفقــات العقــارات الســكنية منــذ عــام ٢016م. ففــي فتــرة الخمــس ســنوات وصــوالً إلــى عــام ٢0٢0م، ســجل مجمــوع صفقــات 
العقــارات الســكنية معــدل نمــو ســنوي بلــغ )10٫6٪(. وحيــث أن الحكومــة تهــدف إلــى وصــول معــدل تملــك الســعوديين للمنــازل إلــى )70٪( بحلــول عــام ٢030م، 

فإنــه مــن المتوقــع ثبــات الطلــب العالــي علــى العقــارات الســكنية وبالمقابــل ثبــات دعــم العقــار الســكني للقطــاع.

أمــا فيمــا يتعلــق بنشــاط نقــل األســمنت ومــواد البنــاء مــن خــالل أســطول شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة حيــث يُعــد قطــاع النقــل والتخزيــن ســوقاً مربحــاً فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية بإنفــاق ســنوي يتــراوح بيــن )337( الــى )375( مليــار ريــال ســعودي، أي مــا يعــادل 13٪ إلــى 16٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الســعودي، 
وتشــهد بيئــة الشــركات الناشــئة نمــواً متزايــداً إذ تهيمــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة علــى القطــاع فــي المملكــة، حيــث أن 80٪ مــن اإلنفــاق فــي قطــاع النقــل 
والتخزيــن يتــم مــن خــالل التشــغيل الداخلــي مــع مســتوى منخفــض نســبي مــن التعاقــد الخارجــي، ممــا يزيــد احتماليــة نمــو كبيــرة للقطــاع فــي المملكــة العربيــة 

السعودية.
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ملخص لعملية التمويل 

يقــوم حملــة الصكــوك فــي تاريــخ إصــدار كسلســلة صكــوك بإيــداع مبالــغ االكتتــاب فــي الصكــوك ذات الصلــة فــي حســاب بنكــي لــدى وكيــل الحســاب باســم وكيــل 
بَلــه )ويُشــار إلــى هــذا الحســاب فيمــا بعــد بـــ »حســاب متحصــالت الصكــوك«( ويقــوم وكيــل  حملــة الصكــوك المفــوض )لمصلحــة حملــة الصكــوك( ويُــدار مــن قِّ
حملــة الصكــوك المفــوض وفًقــا وبنــاًء علــى تعليمــات الُمصــدر؛ باالســتحواذ علــى أصــول الصكــوك باســتخدام المبالــغ الموجــودة فــي حســاب متحصــالت الصكــوك 

بحســب اآلتــي:

دفــع رأس مــال المضاربــة للمضــارب مــا ال يقــل عــن )51٪( مــن عائــدات الصكــوك )أو ألمــر المضــارب( ليقــوم المضــارب باســتثمار هــذا المبلــغ فــي أصــول أ. 
المضاربــة وفًقــا التفاقيــة المضاربــة. وتتكــون إيــرادات المضاربــة مــن اإليــرادات المتحققــة للمضــارب مــن أصــول المضاربــة وذلــك بعــد خصــم التكاليــف 
المباشــرة والتكاليــف المتعلقــة بأنشــطة المضاربــة )»إيــرادات المضاربــة«(، ويُشــار إلــى حصــة وكيــل حملــة الصكــوك )بصفتــه رًبــا للمــال ووكيــل حملــة 

الصكــوك( فــي هــذه اإليــرادات بـــ )»أربــاح المضاربــة«(.
اســتخدام الرصيــد المتبقــي فــي حســاب متحصــالت الصكــوك مــا ال يزيــد عــن )49٪( مــن عائــدات الصكــوك )والــذي يمثــل »رأس مــال المرابحــة«( لشــراء ب. 

ســلع محــددة يتــم بيعهــا علــى الكثيــري القابضــة )بصفتهــا المشــتري( بثمــن مؤجــل متفــق عليــه فــي إشــعار عــرض الشــراء وإشــعار القبــول المتبــادل بيــن 
الطرفيــن وذلــك وفقــاً التفاقيــة المرابحــة الرئيســية )ويُشــار إلــى الثمــن المؤجــل بـــ »ثمــن البيــع المؤجــل«، ويُشــار إلــى عمليــة المرابحــة المكتملــة بـــ »عمليــة 

المرابحــة«(.

ويلتزم الراعي بدفع المبالغ المستحقة وفقاً لوثائق الصكوك، وفقاً لما يلي:

ــى الفــور نقــًدا أو مــا يعادلهــا نقــًدا متوفــرة . 1 ــة كأمــوال متاحــة عل ــة مســتثمًرا فــي المضارب ــرة المعني ــاح )المتوفــر( للفت ــغ المت ــا مســاوًيا للمبل أن يبقــى مبلًغ
ــة؛ ــة المضارب ــا لشــروط اتفاقي للمضــارب وفًق

إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه موجــودات المضاربــة قيمــة رأس مــال المضاربــة، أال يتــم اســتخدام موجــودات المضاربــة بخــالف أربــاح المضاربــة لتمويــل . ٢
المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن حســاب الصفقــة بموجــب الشــرط )6( )د( )اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة(؛

 أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بإنشــاء أو تحمــل أو إصــدار أو ضمــان، أو تصبــح مســؤولة، بشــكل . 3
مباشــر أو غيــر مباشــر، أو بشــكل طــارئ أو غيــر ذلــك أو تصبــح مســؤولة بطريقــة أخــرى فيمــا يتعلــق بدفــع )بشــكل جماعــي، تحمــل، حســب االقتضــاء( أي 

مديونيــة ماليــة )بخــالف المديونيــة الماليــة المســموح بهــا(، بشــرط أن يتحمــل الراعــي أو أي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة المديونيــة الماليــة إذا:

عدم حدوث أي حالة من حاالت اإلخالل أو استمرارها )أو قد تحدث نتيجة لتحمل مثل هذه المديونية المالية(؛ و- 
ــة أي توزيــع ألصــول الضامــن فــي أي تصفيــة -  تصنيــف المديونيــة الماليــة فــي مرتبــة أدنــى أو مســاوية فــي حــق الســداد مــع التزامــات الدفــع فــي حال

للضامــن؛

أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة، بإنشــاء أو الســماح بالبقــاء علــى أي مــن الضمانــات، بخــالف الضمانــات المســموح بهــا، علــى، . 4
أو فيمــا يتعلــق، بكاملهــا أو أي جــزء منهــا. أو التعهــدات أو األصــول أو اإليــرادات المســتقبلية )بمــا فــي ذلــك أي رأس مــال غيــر مبــرر( لضمــان المديونيــة 
المعنيــة، أو أي ضمــان أو تعويــض فيمــا يتعلــق بــأي مديونيــة معنيــة، دون ضمــان الصكــوك فــي نفــس الوقــت أو قبــل ذلــك بالتســاوي والتناســب مــع نفــس 
الضمانــات كمــا تــم إنشــاؤها أو اســتمرارها لضمــان أي مديونيــة أو ضمــان أو تعويــض ذي صلــة أو أي ضمانــات أخــرى تتــم الموافقــة عليهــا بموجــب قــرار 

غيــر عــادي صــادر مــن حملــة الصكــوك.
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ملخص المعلومات المالية 

إن ملخــص المعلومــات الماليــة الــوارد فــي نشــرة اإلصــدار مبنيــاً علــى القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م والقوائــم الماليــة المفحوصــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا.
تــم إعــداد القوائــم الموحــدة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م والفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
مــارس ٢0٢٢م واإليضاحــات المرفقــة بهــا، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 

 .)SOCPA( التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين

وقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م مــن قبــل مكتــب وليــد الشــبانات محاســبون ومراجعــون قانونيــون، 
وبالنســبة للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر 

المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م، فقــد تمــت مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونّيــون.

قائمة المركز المالي: 

)ريال سعودي(
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م 

السنة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر2021م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022م

مجموع 
الموجودات غير 

المتداولة 
5٢٫837٫57590٫191٫٢78151٫587٫776107٫356٫095156٫131٫549

مجموع 
الموجودات 

المتداولة
57٫446٫03876٫٢88٫110٢9٫6٢8٫51663٫904٫97036٫731٫٢51

مجموع 
110٫٢83٫613166٫479٫388181٫٢16٫٢9٢171٫٢61٫06519٢٫86٢٫800الموجودات 

مجموع المطلوبات 
4٫84٢٫٢٢85٫374٫6507٫٢81٫8867٫509٫1٢5٢9٫851٫395غير المتداولة

مجموع المطلوبات 
34٫٢44٫47535٫604٫49639٫999٫18834٫053٫٢9831٫148٫٢71المتداولة 

39٫086٫70340٫979٫14647٫٢81٫07441٫56٢٫4٢360٫999٫666مجموع المطلوبات

مجموع حقوق 
71٫196٫9101٢5٫500٫٢4٢133٫935٫٢181٢9٫698٫64٢131٫863٫134المساهمين

مجموع 
المطلوبات وحقوق 

المساهمين
110٫٢83٫613166٫479٫388181٫٢16٫٢9٢171٫٢61٫06519٢٫86٢٫800

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م والفتــرة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢٢م
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قائمة الدخل:

)ريال سعودي(
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م 

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر2021م 

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022م

89٫465٫8٢0104٫438٫8551٢8٫777٫19435٫٢09٫641٢5٫٢74٫٢٢3المبيعات 

61٫565٫55477٫47٢٫44888٫560٫636٢5٫314٫141٢0٫954٫601تكلفة المبيعات 

ربح )خسارة( 
)1٫600٫064(17٫849٫٢3410٫358٫٢6911٫698٫1034٫495٫959التشغيل

صافي دخل 
)خسارة( قبل 

الزكاة
16٫476٫34810٫485٫50٢9٫705٫7554٫404٫838)1٫8٢9٫848(

460٫3738٢5٫750968٫944٢06٫438٢4٢٫٢36الزكاة

صافي الربح 
)٢٫07٢٫084(16٫015٫7979٫545٫91٢8٫736٫8114٫198٫400)الخسارة( للفترة

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م والفتــرة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢٢م

قائمة التدفقات النقدية الموحدة:

)ريال سعودي(
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م 

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر2021م 

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022م

صافي النقد 
الناتج من/ 

)المستخدم في( 
األنشطة التشغيلية

13٫415٫4137٫٢49٫64151٫٢3٢٫5931٢٫518٫70٢)4٫101٫643(

صافي النقد الناتج 
من/ )المستخدم 

في( األنشطة 
االستثمارية

)7٫140٫419()41٫560٫583()69٫467٫901()18٫675٫953()7٫761٫750(

صافي النقد 
الناتج من/ 

)المستخدم في( 
األنشطة التمويلية

)٢٫3٢6٫117(5٢٫339٫3865٫068٫0401٫٢٢4٫05٢10٫85٢٫951

صافي التغير في 
النقد وما في 
حكمه للسنة/

الفترة

3٫948٫87718٫0٢8٫444)13٫167٫٢68()4٫933٫199()1٫010٫44٢(
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)ريال سعودي(
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م 

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر2021م 

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022م

النقد وما في 
حكمه في بداية 

السنة/الفترة
874٫1644٫8٢3٫041٢٢٫851٫485٢٢٫851٫4859٫684٫٢17

النقد وما في 
حكمه في نهاية 

السنة/الفترة
4٫8٢3٫041٢٢٫851٫4859٫684٫٢1717٫918٫٢868٫673٫775

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م والفتــرة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢٢م

مؤشرات األداء الرئيسية

النسبة )٪(
السنة المالية 

المنتهية في 31 
ديسمبر ٢019م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر ٢0٢0م 

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر٢0٢1م 

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس ٢0٢1م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

مارس ٢0٢٢م

هامش الربح 
17٪٢8٪31٪٢6٪31٪التشغيلي 

-8٪1٢٪7٪9٪18٪هامش الربح 

العائد على 
الموجودات

٪15٪6٪5٪٢٪1-

العائد على حقوق 
-٢ ٪3٪7٪8٪٢٢٪الملكية 

نسبة الدين إلى 
46٪3٢٪35٪37٪45٪حقوق الملكية 

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م والفتــرة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢٢م
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ملخص عوامل المخاطرة

عوامل المخاطر المتعلقة بنشاط شركة الكثيري القابضة وعملياتها:. 1

المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة. 	
المخاطر المتعلقة بعدم نجاح استراتيجية التوسع. 	
المخاطر المتعلقة بالتأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية. 	
المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة. 	
المخاطر المتعلقة بالمعدات واآلالت المستخدمة. 	
المخاطر المتعلقة بالتركز الجغرافي لالستثمارات واألصول العقارية والمشاريع. 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء. 	
المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع المجموعة. 	
المخاطر المتعلقة بالموردين. 	
المخاطر المتعلقة باألسمنت والمواد الخام.  	
المخاطر المتعلقة بتقادم أسطول النقل. 	
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات. 	
المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة. 	
المخاطر المتعلقة بوجود بعض أصول الشركة على أراٍض مستأجرة. 	
ــا  	 ــة أو غيرهــا ممــا يهــدد الصحــة العامــة بمــا فــي ذلــك االنتشــار العالمــي المســتمر لجائحــة فيــروس كورون المخاطــر المتعلقــة بتفشــي األمــراض المعدي

.)COVID-19(
المخاطر المتعلقة باالعتماد على العناصر البشرية المهمة. 	
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم. 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين. 	
المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف »السعودة«. 	
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات. 	
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1-  التعريفات والمصطلحات

يكون للعبارات التالية في هذه النشرة المعاني المبينة في الجدول أدناه:

جدول رقم )1( التعريفات والمصطلحات 

التعريفالمصطلح

»الكثيري القابضة« أو 
»الراعي« أو »الشركة األم« 

أو »الشركة«
شركة الكثيري القابضة، وهي شركة مساهمة عامة سعودية.

»المجموعة« أو »مجموعة 
الكثيري« 

شركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين شركة إليان للصناعة وشركة مساندة اإلمداد المحدودة.

»صكوك الكثيري« أو 
»الُمصدر« أو »المنشأة ذات 

األغراض الخاصة«
صكوك الكثيري، وهي منشأة ذات أغراض خاصة.

إدارة الكثيري القابضة أو 
فريق إدارة شركة الكثيري القابضة.إدارة الراعي 

إدارة صكوك الكثيري أو 
إدارة الُمصدر أو إدارة 
المنشأة ذات األغراض 

الخاصة

فريق إدارة صكوك الكثيري.

اتفاقية إدارة الدفعات
يُقصــد بهــا اتفاقيــة الدفعــات المبرمــة بيــن شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )بصفتــه وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض( 
ــي أو  ــات( والمؤرخــة ف ــر الدفع ــه مدي ــال الســعودية )بصفت ــر كابيت ــه الُمصــدر( وشــركة الخي ــري )بصفت وصكــوك الكثي

قريبــاً مــن تاريــخ اإلقفــال.

ــال أو اتفاقية التسجيل ــخ اإلقف ــي تاري ــوك ف ــن الُمصــدر والمســجل بخصــوص الصك ــي ســتبرم بي ــداول الت ــة التســجيل والت ــي اتفاقي تعن
ــه. ــا من قريًب

يقصــد بهــا كل اتفاقيــة مرابحــة يتــم عقدهــا بيــن كّل مــن البائــع والمشــتري بموجــب اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية ويُقصــد اتفاقيات المرابحة
بعبــارة »اتفاقيــة المرابحــة« أي مــن هــذه االتفاقيــات وفًقــا لمــا يقتضيــه الســياق.

ــة اتفاقية المرابحة الرئيسية ــه المشــتري( وبيــن وكيــل حمل ــه البائــع( والراعــي )بصفت اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية المبرمــة بيــن الُمصــدر )بصفت
ــا منــه. الصكــوك المفــوض )بصفتــه وكيــل الشــراء( المؤرخــة فــي تاريــخ اإلقفــال أو قريًب

يُقصــد بهــا اتفاقيــة المضاربــة المؤرخــة بتاريــخ اإلقفــال بيــن الُمصــدر )بصفتــه رب المــال( والراعــي )بصفتــه مضارًبــا( اتفاقية المضاربة
وبيــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض.

تعنــي إجمالــي خصــوم المجموعــة كمــا تــرد فــي أحــدث القوائــم الماليــة الموحــدة المنشــورة للمجموعــة والمعــدة وفقــاً إجمالي الخصوم الموحدة
للمعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

)1٪( من أي دخل مضاربة.أرباح المضارب

)99٪( من أي دخل مضاربة.أرباح المضاربة
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التعريفالمصطلح

تعنــي إشــعاًرا صــادًرا مــن البائــع لمديــر الدفعــات والُمصــدر يخطــر بموجبــه الراعــي ومديــر الدفعــات بمســاهمة رأس إشعار مساهمة رأس المال
المــال المطلوبــة.

إشعار ممارسة حالة 
اإلخالل

وهــو اإلشــعار الــذي يســلمه وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض إلــى الُمصــدر، مــع نســخة إلــى حملــة الصكــوك، إلخطــاره عــن 
حالــة إخــالل تلقاهــا بموجــب إشــعار بحالــة إخــالل تلقاهــا مــن حملــة الصكــوك )الذيــن يحققــون النصــاب المطلــوب(. 

وهو اإلشعار الذي يبلغ بموجبه وكيل حملة الصكوك المفوض إلى حملة الصكوك بحدوث حالة إخالل.إشعار وقوع حالة إخالل

تعنــي )أ( انضمــام أو إعــادة تنظيــم أو اندمــاج أو اتحــاد بشــروط يوافــق عليهــا وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أو يوافــق إعادة هيكلة مسموح بها
عليهــا بموجــب قــرار غيــر عــادي أو )ب( أي إعــادة هيكلــة علــى أســاس ملــيء.

ــا منــه بيــن الُمصــدر )بصفتــه الوكيــل( إعالن الوكالة تعنــي اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية الــذي يــؤرخ فــي تاريــخ اإلقفــال أو قريًب
ــة الصكــوك المفــوض. ــل حمل ــه الضامــن( ووكي والراعــي )بصفت

التزامات الدفع
تعنــي جميــع التزامــات الُمصــدر لتســديد الدفعــات لحاملــي الصكــوك عــن مبالــغ التوزيــع الــدوري وأي مبلــغ مقســط وأي 
مبلــغ توزيــع دوري جزئــي مســتحق وواجــب تســديده. وإذا تــم الســداد فــي تاريــخ الحــل، فــإن مبلــغ توزيــع الحــل، فــي كل 

حالــة وفًقــا للشــروط وكل مبلــغ آخــر مســتحق الدفــع لحملــة الصكــوك بموجــب أي مســتند مــن وثائــق الصكــوك.

تعنــي أي تعهــد أو التــزام بدفــع مــال يتــم تقديمــه فيمــا يتعلــق بإصــدار شــهادات أو أوراق ماليــة أخــرى، ســواء كان ذلــك التزامات صكوك
عــوض مــن أي نــوع أم ال.

االلتزامات

ــب  ــي أو طل ــة أو نفقــات أو حكــم ُقضائ ــن أو دعــوى أو مطالب ــا أي خســارة أو ضــرر أو تكلفــة أو رســوم أو دي يقصــد به
ــب والرســوم  ــق بالضرائ ــا يتعل ــال ال الحصــر، م ــى ســبيل المث ــوع )ويشــتمل هــذا عل ــن أي ن ــزام آخــر م أو إجــراء أو الت
الجمركيــة والجبايــات وضرائــب الســلع والرســوم األخــرى(، وبمــا فيهــا أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو أي ضريبــة مفروضــة 

أو مســتحقة مشــابهة فــي هــذا الشــأن والرســوم القضائيــة والنفقــات، كل ذلــك علــى أســاس التعويــض الكامــل.

البرنامج
البرنامــج الــذي بموجبــه يقــوم الُمصــدر بإصــدار عــدد مــن الصكــوك مــن حيــن آلخــر فــي المســتقبل مــن خــالل سلســلة 
إصــدارات الصكــوك )يشــار إلــى كٍل علــى حــدة بـــ »سلســلة«( بالقيمــة االســمية اإلجماليــة القائمــة فــي أي وقــت والتــي 

يجــب أال تزيــد عــن المبلــغ األقصــى المصــرح بــه وفــق اتفاقيــة البرنامــج.

يعني البنك العربي الوطني والذي سيكون لديه حساب الصكوك.بنك الحساب

يُقصد به )بالنسبة لكل سلسلة( آخر يوم من فترة الطرح المتعلقة بالسلسلة المعنية. تاريخ اإلقفال

يُحدد تاريخ انتهاء الصالحية في الشروط النهائية ذات الصلة.تاريخ انتهاء الصالحية

يُحدد تاريخ التحديد الدوري في الشروط النهائية ذات الصلة.تاريخ التحديد الدوري

تاريخ التصفية

يعنــي )بحســب مــا يكــون عليــه الحــال(: )أ( تاريــخ انتهــاء الصالحيــة )علــى النحــو المحــدد فــي الشــروط النهائيــة 
المطبقــة(؛ )ب( بعــد وقــوع حالــة إخــالل )أو حــادث تقصيــري( )كمــا هــو محــدد فــي الشــرط )14( حــاالت )حالــة( 
ــاً ألحــكام الشــرط )14(؛ )ج(  ــه اســترداد الصكــوك وفق ــم في ــذي يت ــخ ال ــر(، التاري اإلخــالل/ حــوادث )حــادث( التقصي
التاريــخ الــذي يتــم فيــه اســترداد الصكــوك وفــق أحــكام الشــرط )13( )د( )االســترداد؛ تصفيــة  الصكــوك – التصفيــة 
المبكــرة ألســباب تتعلــق بالضريبــة(؛ أو )د( تاريــخ التصفيــة االختياريــة وفقــاً ألحــكام الشــروط )13( )ج( )االســترداد؛ 

ــار الُمصــدر(. ــى خي ــاًء عل ــة بن ــة الصكــوك – التصفي تصفي

يُقصد به المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.تاريخ التوزيع الدوري

تاريخ التوزيع الدوري 
يُقصد به أي تاريخ يقوم فيه الُمصدر باسترداد الصكوك عقب حدوث حالة إخالل )حادث تقصيري(.الجزئي
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يُقصــد بــه تاريــخ اســتالم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض اإلشــعار )إشــعارات( بخصــوص حــاالت اإلخــالل المرســل مــن تاريخ حالة اإلخالل
حملــة الصكــوك.

تاريخ دفع السعر المؤجل

يعنــي، بالنســبة ألي عقــد مرابحــة، التاريخ/التواريــخ المشــار إليهــا فــي تأكيــد الشــروط وإشــعار عــرض الشــراء، شــرط 
أن يقــع كل تاريــخ دفــع الســعر المؤجــل فــي يومــي )٢( عمــل قبــل تاريــخ التوزيــع الــدوري المعنــي المتعلــق بسلســلة إصــدار 
الصكــوك ذي العالقــة، وأال يمتــد تاريــخ دفــع الســعر المؤجــل األخيــر لمــدة تتجــاوز يومــي عمــل )٢( قبــل تاريــخ التصفيــة 
لسلســلة إصــدار الصكــوك المعنيــة )وقــد تــم االتفــاق واإلقــرار بأنــه إذا لــم يكــن تاريــخ التوزيــع الــدوري هــو يــوم عمــل، يتــم 
تأجيــل تاريــخ التوزيــع الــدوري إلــى اليــوم الــذي يلــي الــذي يكــون فــي بدايــة يــوم العمــل التالــي مــا لــم يكــن مــن شــأنه أن 
يقــع فــي الشــهر التقويمــي التالــي ، وفــي هــذه الحالــة يتــم تقديــم تاريــخ التوزيــع الــدوري إلــى يــوم العمــل الســابق مباشــرة.

تاريخ قيد التحويل

يعنــي التاريــخ الــذي يبــدأ مــن بدايــة يــوم العمــل الــذي يســبق بســبعة )7( أيــام عمــل علــى األقــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع 
المقــرر ألي مبلــغ توزيــع دوري، أو أي مبلــغ توزيــع دوري جزئــي أو أي أصــل أو توزيــع آخــر يتعلــق بالصكــوك، مــا لــم تنــص 
الشــروط واإلجــراءات والقواعــد المتبعــة لــدى المســجل علــى غيــر ذلــك، حيــث يتــم اعتمــاد المــدد والفتــرات المعتمــدة 
لــدى المســجل وتكــون هــي المرجحــة والمتفــق عليهــا مــع المســجل، أو فــي كلتــا الحالتيــن، وإذا لــم يكــن ذلــك اليــوم يــوم 
عمــل، فــي بدايــة يــوم العمــل التالــي؛ مــا لــم يكــن مــن شــأنه أن يقــع فــي الشــهر التقويمــي التالــي، وفــي هــذه الحالــة يتــم 

تقديمــه إلــى يــوم العمــل الســابق مباشــرة.

تأكيد الشروط وإشعار 
عرض الشراء

تعنــي اإلشــعار الــذي يرســله المشــتري إلــى البائــع: )أ( مقترحــاً األحــكام المطبقــة علــى عقــد المرابحــة ذات العالقــة 
المبــرم بيــن البائــع والمشــتري فيمــا يخــص الســلع؛ و)ب( عارضــاً شــراء الســلع مــن البائــع بنــاًء علــى األحــكام المشــار 
إليهــا بالعقــد، علــى أن يكــون شــكل اإلشــعار وفــق النمــوذج المرفــق فــي اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية )القســم )1( مــن 
الملحــق رقــم )٢( مــن اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية )نمــوذج تأكيــد الشــروط وإشــعار عــرض الشــراء(( أو وفــق أي شــكل 

آخــر يتفــق عليــه المشــتري والبائــع.

تعني شركة تداول السعودية، وتشمل النظام اإللكتروني لتداول األوراق المالية في السوق.تداول

وكالــة ســمة للتصنيــف االئتمانــي هــي أول وكالــة تصنيــف ســعودية مرخصــة لتقديــم أعمــال التصنيــف االئتمانــي، وتمــت تصنيف
الموافقــة علــى إنشــائها مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بالرقــم )08-15001( فــي 17 ينايــر عــام ٢016م.

الجمعيــة العامــة التــي تنعقــد بحضــور المســاهمين فــي شــركة الكثيــري القابضــة بموجــب أحــكام نظــام الشــركات والنظــام الجمعية العامة
األساســي للشــركة، وهــي قــد تكــون عاديــة أو غيــر عاديــة. 

الجمعية العامة العادية للمساهمين في شركة الكثيري القابضة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة الكثيري القابضة.الجمعية العامة غير العادية

حالة اإلخالل

يشكل حالة إخالل حدوث أي من األحداث والظروف اآلتية واستمرارها:

عدم السداد أ. 
اإلخالل بااللتزامات األخرىب. 
التعهدات الماليةج. 
عدم اتخاذ إجراء د. 

هـ. عدم القانونية 
و. الرفض/ التنصل

ز. اإلعسار وإجراءاته
ح. اإلخالل المقابل )المتبادل(

ط. حكم غير مرضي

ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الحــاالت، الرجــاء االطــالع على الفقــرة )15-3( »الشــرط 14: حــاالت )حالــة( اإلخالل/ 
حــوادث )حــادث( التقصيــر« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« من هذه النشــرة.
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يقصــد بــه الشــخص الــذي تكــون الصكــوك مســجلة باســمه فــي الســجل فــي ذلــك الوقــت )أو فــي حالــة تعــدد الحامليــن، حامل الصكوك
المذكــور اســمه أوالً(.

يعني حساب قيد دفتري يحتفظ بها المضارب لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم.حساب التحصيل

يقصــد بــه الحســاب الــذي ســيتم إيــداع متحصــالت االكتتــاب فــي الصكــوك فيــه، فــي تاريــخ اإلقفــال، ويُحتفــظ بــه باســم حساب الصفقة 
الُمصــدر ويديــره مديــر الدفعــات )نيابــًة عــن الُمصــدر(.

يقصد به حساب يملكه الُمصدر مع بنك الحساب )بالنيابة عن حملة الصكوك( ويديره مدير الدفعات.حساب الصكوك

جميع مدفوعات السعر المؤجل من قبل المشتري تشكل دخل المرابحة ويجب دفعها في حساب الصفقة.دخل المرابحة

يعني إجمالي الدخل التشغيلي من موجودات المضاربة دون مراعاة تكلفة مصادر التمويل.دخل المضاربة

يقصد به القيمة االسمية اإلجمالية للصكوك القائمة بعد خصم أية خسارة تتعلق بموجودات الصكوك.رأس مال الصكوك

مبلــغ ال يقــل عــن واحــد وخمســين فــي المائــة )51٪( مــن المبالــغ القائمــة يقدمــه مديــر الدفعــات فــي رصيــد حســاب رأس مال المضاربة
الصفقــة للمضــارب لتســتخدم كــرأس مــال.

يعني، بالنسبة ألي عقد مرابحة، القيمة المبينة في خطاب )تأكيد الشروط وإشعار عرض الشراء(.ربح المرابحة

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفًقا لذلك.الحكومة

المملكة العربية السعودية.المملكة

البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة البتروكيماويــات رؤية ٢030
وتنويــع االقتصــاد الســعودي وتطويــر الخدمــات.

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

تعنــي، فيمــا يتعلــق بــأي عقــد مرابحــة، المبلــغ اإلجمالــي الــذي يتــم ســداده مــن قبــل البائــع )أو بالنيابــة عنــه( بعملــة الريــال سعر التكلفة 
الســعودي للُمــورد ذات العالقــة لغــرض شــراء الســلع مــن الُمــورد ذات العالقــة.

السنة المالية / السنوات 
المالية

هــي الفتــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط المنشــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســيس أو النظــام األساســي 
للشــركة المعنيــة. علمــاً أن الســنة الماليــة لشــركة الكثيــري القابضــة تنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة ميالديــة.

السلع 
تعنــي بالنســبة ألي عقــد مرابحــة، الســلع المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية – واحــد أو مجموعــة مــن العناصــر 
التاليــة: )زيــت النخيــل – النحــاس – البالديــوم – الزنــك – الرصــاص – األلمنيــوم – ســبائك األلومنيــوم – اإليريديــوم 

– النيــكل – البالتيــن – الروديــوم( – علــى أن يســتثنى مــن الســلع الذهــب والفضــة.

السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو سوق 

األسهم أو السوق
السوق المالية السعودية لتداول األوراق المالية.

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص 

ــواردة فــي القســم رقــم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن نشــرة اإلصــدار شرط ــي أحــد شــروط وأحــكام الصكــوك ال يعن
هــذه.
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الشروط
ــم )15(  ــي القســم رق ــواردة ف ــوك ال ــوك، شــروط وأحــكام الصك ــن إصــدارات الصك ــأي سلســلة م ــق ب ــا يتعل ــي، فيم تعن
ــل فــي الرقــم  ــي الشــرط المقاب ــى »شــرط« تعن ــة إشــارة إل »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه وإن أي

ــك اإلشــارة. المحــدد فــي تل

أي شركة تسيطر عليها شركة الكثيري القابضة، وهما: شركة اليان للصناعة وشركة مساندة اإلمداد.الشركة التابعة 

شركة مركز إيداع األوراق 
المالية

هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تابعــة لمجموعــة تــداول الســعودية )تــداول(، تأسســت فــي عــام ٢016م بموجــب نظــام 
الشــركات الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 بتاريــخ 1437/01/٢8هـــ )الموافــق ٢015/11/11م(.

هــي متحصــالت طــرح كل سلســلة إصــدار مــن الصكــوك بعــد خصــم تكاليــف ومصاريــف الطــرح )لمزيــد مــن المعلومــات، صافي متحصالت الطرح 
الرجــاء االطــالع علــى القســم رقــم )8( »هيــكل التمويــل واســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن هــذه النشــرة(.

يقصد بها المعنى المحدد لهذا المصطلح في الشرط )6( )ج(.صفقة المرابحة 

يعني الصك الشامل المسجل والذي يمثل كافة الصكوك في أي إصدار من اإلصدارات.الصك الشامل 

ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1438/05/0٢هـــ )الموافــق ٢017/01/30م( الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة 
القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن 1 ينايــر ٢018م، كضريبــة 
جديــدة تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة، وفــي 
ــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا  دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي. مقــدار هــذه الضريبــة )5٪(، وقــد ت

)كاألغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(.

قــرر مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبة والجمــارك رقم )٢0-3-٢( وتاريخ 1441/10/17هـ )الموافق ٢0٢0/06/09م( 
تعديــل نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة لكــي تصبــح 15٪ ابتــداًء مــن تاريــخ ٢0٢0/07/01م، وذلــك بمــا لــه مــن صالحيــات 
بنــاًء علــى المــادة الخامســة مــن تنظيــم هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )465( 
وتاريــخ  )أ/638(  رقــم  الملكــي  األمــر  علــى  االطــالع  وبعــد  ٢017/04/17م(  )الموافــق  1438/07/٢0هـــ  وتاريــخ 
1441/10/15هـــ )الموافــق ٢0٢0/06/07م( الصــادر بشــأن تعديــل نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة للســماح بزيــادة 

نســبة الضريبــة األساســية إلــى 15٪ بدايــة مــن تاريــخ 1 يوليــو ٢0٢0م.

تعني أي ضمانات منشأة بموجب اتفاقية تسهيالت المرابحة أو تضمن أي التزام بموجب هذه االتفاقية.ضمانات تسهيالت المرابحة 

عرض استثمار مع وعد 
بالشراء

يعنــي اإلشــعار الــذي يتــم إرســاله مــن قبــل المشــتري إلــى البائــع والــذي بموجبــه يتعهــد المشــتري بشــراء الســلع مــن البائــع 
علــى أســاس الدفــع المؤجــل باإلضافــة إلــى عنصــر الربــح، علــى أن تكــون صيغــة اإلشــعار مماثلــة بشــكل جوهــري لنــص 
النمــوذج المرفــق فــي الملحــق رقــم )1( مــن اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية )نمــوذج عــرض اســتثماري مــع وعــد بالشــراء( أو 

وفــق أي صيغــة أخــرى يتــم االتفــاق عليهــا كتابــة بيــن البائــع والمشــتري.

عقد تأسيس الراعي أو 
عقد تأسيس شركة الكثيري 

القابضة

عقــد تأســيس شــركة الكثيــري القابضــة المثبــت لــدى كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة التجــارة والصناعــة بالريــاض 
بالعــدد )3573455٢( وتاريــخ 1435/06/08هـــ )الموافــق ٢014/04/08م(، والمعــدل بموجــب قــرار الشــركاء بتحويــل 
الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة والمثبــت لــدى كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة التجــارة 
بالرقــم )38895739( وتاريــخ 1438/06/08هـــ )الموافــق ٢017/03/07م( حيــث يــودع هــذا العقــد وينشــر طبقــاً لنظــام 

الشــركات.

ــة المرابحــة الرئيســية و »عقــد المرابحــة« عقود المرابحة ــع والمشــتري بموجــب اتفاقي ــن البائ ــرم بي ــد مرابحــة مب ــا كل عق يقصــد به
ــه الســياق. ــا لمــا يقتضي ــه أي مــن هــذه العقــود وفًق يقصــد ب

تعني مبلغ )مبالغ( التوزيع الدوري غير المسددة.العجز
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الفئات المشاركة

شخص طبيعي مقيم في المملكة بموجب نظام ضريبة الدخل؛ أو. 1
ــة ويحمــل رقــم ســجل . ٢ ــة الســعودية ألغــراض الضريب ــر مقيمــاً فــي المملكــة العربي ــذي يعتب ــاري ال الشــخص االعتب

تجــاري حالــي صــادر عــن وزارة التجــارة. ومــع ذلــك، فــإن شــرط أن يكــون لــدى هــذا الشــخص االعتبــاري رقــم ســجل 
تجــاري حالــي صــادر عــن وزارة التجــارة لــن ينطبــق علــى الكيانــات الحكوميــة الســعودية والصناديــق المشــتركة 
المنشــأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخصــة مــن قبــل الهيئــة أو أي كيــان 
آخــر تــم إنشــاؤه فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفًقــا للقوانيــن أو اللوائــح التــي ال تتطلــب مــن هــذا الكيــان االحتفــاظ 
بســجل تجــاري، ومــن لديــه، فــي كل حالــة، حســاب مصرفــي مــع بنــك محلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحســاب 

لــدى إيــداع؛ و
المستثمر األجنبي المؤهل.. 3

فترة التوزيع الدوري
ــى أال  ــع دوري )عل ــخ توزي ــى أول تاري ــخ( وتســتمر حت ــك التاري ــخ اإلصــدار )وتشــمل ذل ــدأ مــن تاري ــي تب ــرة الت ــي الفت تعن
تشــمل ذلــك التاريــخ(، وكل فتــرة الحقــة تبــدأ مــن أي تاريــخ توزيــع دوري )وتشــمله( وتســتمر حتــى تاريــخ التوزيــع الــدوري 

التالــي )علــى أال تشــمله(. 

يقصــد بهــا الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ التوزيــع الــدوري الســابق مباشــرة لتاريــخ التوزيــع الــدوري الجزئــي وتنتهــي فــي فترة التوزيع الدوري الجزئي
تاريــخ التوزيــع الــدوري الجزئــي.

فترة الطرح

ســيتم تحديــد كل فتــرة طــرح لشــريحة الصكــوك ذات الصلــة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة )ويُشــار إلــى كل منهــا باســم 
»فتــرة الطــرح«( وســيتم تخصيــص شــريحة الصكــوك ذات الصلــة بعــد نهايــة فتــرة الطــرح المطبقــة وإصدارهــا فــي تاريــخ 
معيــن )يُشــار إلــى كل منــه بـــ »تاريــخ اإلصــدار«( ويتــم إخطــاره مــن قبــل الُمصــدر ومديــر الترتيــب الرئيســي والمتعامليــن 
إلــى المســتثمرين المحتمليــن المعنييــن بعــد نهايــة فتــرة الطــرح ذات الصلــة )ولمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االطــالع 

علــى القســم )19( »التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب«(.

يقصد بها الفترة الممنوحة لحملة الصكوك لممارسة حقوقهم في حالة حدوث حالة تقصير.فترة الممارسة

ــة فترة معدل الربح ــخ ســداد الســعر المؤجــل لعملي ــة مرابحــة الحقــة وتنتهــي فــي تاري ــخ التســوية لعملي ــدأ مــن تاري ــي تب ــي المــدة الت تعن
ــك. ــة تل المرابحــة الالحق

فترة مقفلة
تعنــي الفتــرة التــي تبــدأ مــن افتتــاح العمــل فــي تاريــخ ســجل التحويــل، وتنتهــي فــي )وتشــمل( تاريــخ االســتحقاق المعمــول 
بــه )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )هـــ( )تواريــخ قيــد التحويــل والفتــرات المقفلــة( مــن الشــرط 

)3( )التســجيل والملكيــة والنقــل )التنــازل(((.

قائمة المصطلحات 
المستخدمة في لوائح هيئة 

السوق المالية وقواعدها

قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا صــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
بموجــب القــرار رقــم )4-11-٢004( وتاريــخ 14٢5/08/٢0هـــ )الموافــق ٢004/10/04م( والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة رقــم )4-77-٢0٢٢( وتاريــخ 1443/11/٢3هـــ )الموافــق ٢0٢٢/06/٢٢م(.

قرار غير عادي
يعنــي قــراًرا تــم تمريــره بأغلبيــة ال تقــل عــن نســبة ثلثــي )3/٢( )66٫67٪( مــن القيمــة اإلســمية اإلجماليــة للصكــوك التــي 
تــم تمثيلهــا والتصويــت عليهــا فــي اجتمــاع يُعقــد علــى النحــو الواجــب ووفًقــا لملحــق أحــكام اجتماعــات حملــة الصكــوك، 

والــذي يجــب أال يتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية والنظــام الســعودي المعمــول بــه.

قواعد اإلدراج 

ــة الســوق  ــداول( والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئ ــة الســعودية )ت قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة الســوق المالي
 الماليــة رقــم )3-1٢3-٢017( وتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق ٢017/1٢/٢7م( والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم 
-٢٢-1( رقــم  قــراره  بموجــب  والمعدلــة  ٢019/09/30م(  )الموافــق  1441/0٢/01هـــ  بتاريــخ   )٢019-104-1(

٢0٢1( بتاريــخ 144٢/07/1٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/0٢/٢4م(، والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم )1-19-٢0٢٢( وتاريــخ 
ــخ 1443/09/1٢هـــ  ــم )1-5٢-٢0٢٢( بتاري ــراره رق ــة بموجــب ق ــق ٢0٢٢/0٢/13م( والمعدل 1443/07/1٢هـــ )المواف

٢0٢٢/04/13م(. )الموافــق 
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قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

 قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 
)3-1٢3-٢017( وتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق ٢017/1٢/٢7م(. بنــاًء على نظام الســوق المالية الصادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 14٢4/06/0٢هـــ، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )5-5-٢0٢٢( وتاريــخ 

1443/06/0٢هـــ )الموافق ٢0٢٢/01/05م(.

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

ــن خــارج المملكــة،  ــر ســعوديين مقيمي ــل أشــخاص غي ــة مــن قب ــاألوراق المالي ــم االســتثمار ب هــي قواعــد خاصــة بتنظي
)الموافــق  1436/07/15هـــ  وتاريــخ   )1-4٢-٢015( القــرار  بموجــب  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  عــن  الصــادرة 
٢015/05/04م( والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-65-٢019( وتاريــخ 1440/10/14هـــ )الموافــق 

٢019/06/17م(.

القواعد المنظمة للمنشآت 
ذات األغراض الخاصة 

ــم المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة بمــا فــي ذلــك تأسيســها، والترخيــص لهــا، وتســجيلها  هــي قواعــد خاصــة بتنظي
وإدارتهــا والنشــاطات المرتبطــة بهــا التــي تزاولهــا. صــدرت هــذه القواعــد عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار )٢017-1٢3-4( وتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق ٢017/1٢/٢7م( والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق 

الماليــة رقــم )٢0٢1-7-1( وتاريــخ 144٢/06/01هـــ )الموافــق ٢0٢1/01/14م(.

القوائم المالية
القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر 
٢0٢0م و31 ديســمبر ٢0٢1م والقوائــم الماليــة األوليــة الموحــدة المختصــرة غيــر مراجعــة لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة 

فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

يقصد بها القيمة االسمية لكل صك وقدرها ألف )1٫000( ريال سعودي.القيمة االسمية

القيمة االسمية اإلجمالية
يعنــي، فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة، المبلــغ المحــدد علــى هــذا النحــو فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة. علمــاً أنــه فــي أي 
وقــت مجمــوع القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك القائمــة ال يمكــن أن تتخطــى خمســمائة مليــون )500٫000٫000( 

ريــال ســعودي.

الئحة حوكمة الشركات

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار 
رقــم )16-8-٢017( وتاريــخ 1438/05/16هـــ )الموافــق ٢017/0٢/13م(. بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/٢8هـــ والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-57-٢019( وتاريــخ 
وتاريــخ   )٢0٢1-7-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  لهــا  تعديــل  وآخــر  ٢019/05/٢0م(  )الموافــق  1440/09/15هـــ 

144٢/06/01هـــ )الموافــق ٢0٢1/01/14م(.

مبلغ التوزيع الدوري 

يقصــد بــه، لــكل فتــرة توزيــع دوري، ويخضــع للبنــد 4-5 مــن اتفاقيــة المضاربــة، المبلــغ المتوقــع المحســوب علــى النحــو 
التالــي:

D x (Px S)
   

360 

حيث
P= القيمــة االســمية اإلجماليــة للسلســلة كمــا هــو الحــال فــي تاريــخ ســجل التحويــل الــذي يســبق مباشــرة اليــوم األخيــر 

مــن فتــرة التوزيــع الــدوري هــذه؛ و
D= العدد الفعلي لأيام في فترة التوزيع الدوري هذه؛ و

S = معدل الربح المتوقع.

مدير الترتيب
تــم االتفــاق مــع شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية للعمــل كمديــر إصــدار الصكــوك لتقديــم أشــخاص فيمــا يتعلــق بطــرح 
الصكــوك عــن طريــق برنامــج إصــدار، وكمديــر الســتقبال العــروض، وكمتعامــل رئيســي، وتقديــم االستشــارات فــي كل مــا 

يتعلــق بذلــك. 

مجلس إدارة الكثيري 
القابضة أو مجلس إدارة 

الراعي
مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ح(.
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مجلس إدارة صكوك 
الكثيري أو مجلس إدارة 
الُمصدر أو مجلس إدارة 
المنشأة ذات األغراض 

الخاصة

مجلس إدارة صكوك الكثيري والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )و(.

كامل األنشطة التجارية للمضارب من وقت آلخر.محفظة األعمال

شركة الخير كابيتال السعودية.مدير الدفعات

مديونية

يقصد بها أي مديونية تخص ما يلي أو تتعلق به:

األموال المقترضة واألرصدة المدينة في البنوك أو المؤسسات المالية األخرى؛أ. 
أي مبالــغ يتــم الحصــول عليهــا بالقبــول بموجــب أيــة تســهيالت اعتمــاد قبــول أو تســهيالت خصــم الفواتيــر أو مــا ب. 

يكــون فــي حكمهــا بصيغــة ورقيــة؛
أي مبالــغ يتــم الحصــول عليهــا بموجــب تســهيالت شــراء أو إصــدار لســندات ديــن أو أوراق أو ديــون أو أســهم قــرض ج. 

أو صكــوك أو أي أدوات ديــن أو أدوات مشــابهة أخــرى؛
أي مبلــغ متحصــل عليــه مــن خــالل إصــدار أســهم قابلــة لالســترداد )بخــالف اختيــار المصــدر( قبــل تاريــخ انتهــاء د. 

الصالحيــة المعنيــة أو تلــك التــي يتــم تصنيفهــا بطريقــة أخــرى علــى أنهــا قــروض بموجــب مبــادئ المحاســبة المقبولــة 
عمومــا أو المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة فــي الســعودية؛

هـ.  أي تأجير تمويلي؛
و.  أي ذمم دائنة مباعة أو مخفضة )بخالف أي ذمم دائنة مباعة بدون حّق الرجوع(؛

ز.  أي مبالــغ يتحصــل عليهــا بموجــب صفقــات أخــرى )بمــا فــي ذلــك أي اتفاقيــة بيــع أو شــراء آجــل )مســتقبلي(، والبيــع 
مــع إعــادة البيــع أو البيــع مــع إعــادة التأجيــر( لهــا نفــس األثــر التجــاري لالقتــراض أو يتــم تصنيفهــا بطريقــة أخــرى 

علــى أنهــا قــروض وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المعمــول بهــا فــي الســعودية أو معاييــر المحاســبة الدوليــة؛
ح.  أي عمليــة مشــتقات يتــم إبرامهــا لغــرض الحمايــة مــن التقلبــات فــي أي معــدل أو ســعر )ويؤخــذ فــي االعتبــار عنــد 
حســاب القيمــة ألي عمليــة مشــتقات القيمــة الســوقية آنــذاك فقــط( )أو هــذا المبلــغ، إذا كان هنــاك أي مبلــغ فعلــي 

مســتحق نتيجــة إلنهــاء أو إغــالق تلــك المعاملــة(؛
ط. أي التــزام بالتعويــض المقابــل عــن ضمــان أو تعويــض أو كفالــة أو صكــوك أو خطــاب اعتمــاد احتياطــي أو مســتند أو 

أي أداة أخــرى ممــا يكــون صــادراً مــن بنــك أو مؤسســة ماليــة؛ و
ي.  أي مبلــغ مــن أي التــزام بموجــب اتفاقيــة شــراء مســبقة أو مؤجلــة إذا )أ( كان أحــد األســباب الرئيســية وراء الدخــول 
فــي االتفاقيــة هــو زيــادة التمويــل أو تمويــل شــراء أو بنــاء األصــل أو الخدمــة المعنيــة أو )ب( كانــت االتفاقيــة فيمــا 

يتعلــق بتوريــد األصــول أو الخدمــات وكان الدفــع مســتحقا بعــد أكثــر مــن ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ التوريــد؛
ك. أي التزام يتعلق بأي ضمان أو تعويض بخصوص أي من البنود المشار إليها في الفقرات )أ( إلى )ك( أعاله؛

المديونية المعنية

يقصــد بهــا أي مديونيــة حاليــة أو مســتقبلية تكــون علــى شــكل ســندات أو أوراق أو ديــون أو ســندات ديــن أو أســهم ديــن أو 
أســهم قــرض أو التزامــات صكــوك بموجــب شــهادات أو أي أوراق ماليــة أخــرى أو تكــون ممثلهــا بــأي ممــا ســبق أو يــدل 
أي مــن ذلــك عليهــا، والتــي تكــون فــي كل حالــة مــن الحــاالت الســابقة مســّعرة أو مدرجــة أو يتعامــل بهــا أو متداولــة فــي 

أي بورصــة أو ســوق خــارج البورصــة أو فــي أي ســوق مــن أســواق األوراق الماليــة األخــرى.

المركز الرئيسي للكثيري 
القابضة أو المركز الرئيسي 

للراعي

3158 – طــرق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – وحــدة رقــم 13 و19 – الريــاض 135٢3 
.6695 –
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المركز الرئيسي لصكوك 
الكثيري أو المركز الرئيسي 
للُمصدر أو المركز الرئيسي 

للمنشأة ذات األغراض 
الخاصة

3158 طريق األمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن – حي الملقا – الرياض.

المساهمون الكبار لدى 
الكثيري القابضة أو 

المساهمون الكبار لدى 
الراعي

ــدى شــركة  ــخ إعــداد هــذه النشــرة، ل ــا بتاري ــر مــن أســهم الشــركة. وكم ــون نســبة )5٪( أو أكث ــن يملك المســاهمون الذي
الكثيــري القابضــة مســاهم واحــد ممــن يملكــون نســبة )5٪( أو أكثــر مــن رأس المــال وهــو: مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري 

)يملــك عــدد 4٫909٫953 ســهم أي مــا نســبته حوالــي 43٫44٪ مــن إجمالــي أســهم شــركة الكثيــري القابضــة(.

يقصد بهذا المصطلح أي شخص يحتمل أن يستثمر في الصكوك.المستثمرون المحتملون

مستشارو الُمصدر والراعي فيما يخص عملية الطرح الموضحة أسماؤهم على الصفحتين )ي( و)ك(.المستشارون

يقصــد بــه شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع( التابعــة لمجموعــة تــداول الســعودية )ويشــمل أي مســجل يعيــن المسّجل
خلًفــا لــه وفًقــا ألحــكام اتفاقيــة التســجيل(.

يقصد به الراعي بصفته المشتري بموجب عقود المرابحة.المشتري

يقصد به الكثيري القابضة بصفته مضارًبا لصالح رب المال.المضارب

يقصــد بــه المعــدل الــذي يحــدده البائــع للتأكــد مــن أن عنصــر الربــح للســعر المؤجــل مســاٍو علــى األقــل لمبلــغ التوزيــع معدل المرابحة األساسي
الــدوري المســتحق فــي اليــوم الــذي يلــي تاريــخ دفــع الســعر المؤجــل.

المعايير المحاسبية الدولية 
إلعداد

)IFRS( التقارير المالية

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، والتــي تضــم المعاييــر 
الدوليــة باإلضافــة إلــى المتطلبــات واالفصاحــات اإلضافيــة المطلوبــة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين 
ــر  ــي تشــمل المعايي ــن والمحاســبين، والت ــة الســعودية للمراجعي ــي أقرتهــا الهيئ ــر والتصريحــات الت وغيرهــا مــن المعايي

ــزكاة. ــل مســألة ال ــة، مث ــر الدولي ــا المعايي ــي ال تغطيه ــة بالمســائل الت ــة المتعلق واإلصــدارات الفني
.)International Financial Reporting Standards(

يقصد به وكيل حملة الصكوك المفوض ومدير الدفعات والبائع ووكيل البيع والمسجل.مقدم خدمات

أي شخص يكتتب في الصكوك المطروحة لالكتتاب.المكتتب 

منشأة ذات أغراض خاصة
هــي منشــأة مؤسســة ومرخــص لهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض 
الخاصــة إلصــدار أدوات ديــن أو وحــدات اســتثمارية، وتتمتــع بالذمــة الماليــة والشــخصية االعتباريــة المســتقلة، وتنتهــي 

المنشــأة بانتهــاء الغــرض الــذي أسســت مــن أجلــه، وذلــك وفقــاً للقواعــد واألحــكام التــي تصدرهــا الهيئــة.

يقصد بها حقوق البائع بموجب أحكام اتفاقية المرابحة الرئيسية.موجودات المرابحة

ــا موجودات المضاربة ــم حســابها وفًق ــا يت ــة الصكــوك( فــي محفظــة األعمــال، كم ــا حصــة المضــارب )لمصلحــة الُمصــدر وحمل يقصــد به
للشــرط )6( )ب( »محفظــة األعمــال«.

يقصد به المعنى المحدد له في اتفاقية المرابحة الرئيسية.المورد

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

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة والخدمــات الناتج المحلي 
المعتــرف بهــا بشــكل محلــي.
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يعنــي، فــي أي تاريــخ، حملــة الصكــوك الذيــن يمثلــون مــا يزيــد عــن )50٪( مــن إجمالــي القيمــة االســمية للصكــوك القائمــة نصاب حملة الصكوك
فــي ذلــك التاريخ.

هذه الوثيقة المعدة من قبل الُمصدر فيما يتعلق بطرح الصكوك.نشرة اإلصدار 

نطاقات

تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة )نطاقــات( بموجــب قــرار معالــي وزيــر العمل رقــم )4040( وتاريــخ 143٢/10/1٢هـ )الموافق 
٢011/09/10م( المبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )50( بتاريــخ 1415/04/٢1هـــ )الموافــق 1994/09/٢7م(، وقد 
أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمملكــة البرنامــج لتقديــم حوافــز للمنشــآت كــي تقــوم بتوظيــف 
الســعوديين، ويقيــم البرنامــج أداء المنشــأة علــى أســاس نطاقــات محــددة )البالتينــي واألخضــر واألحمــر( وفــق النشــاط 
والقطــاع اللــذان تنــدرج تحتهمــا الشــركة. وبتاريــخ 1441/03/٢9هـــ )الموافــق ٢019/11/16م( صــدر القــرار الــوزاري 

رقــم 63717 والــذي قضــى بإلغــاء النطــاق األصفــر فــي برنامــج نطاقــات.

بتاريــخ 144٢/10/11هـــ )الموافــق ٢0٢1/05/٢3م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برنامــج 
«نطاقــات« المطــور الــذي يقــدم ثــالث مزايــا رئيســة: األولــى: خطــة توطيــن واضحــة الــرؤى وشــفافة لمــدة ثــالث ســنوات 
قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي لــدى منشــآت القطــاع الخــاص، الثانيــة: تعتمــد العالقــة الطرديــة بيــن عــدد 
العامليــن ونســب التوطيــن المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــالل معادلــة خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن لدى 
المنشــأة، بــدالً مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى أحجــام محــددة وثابتــة، والثالثــة: 
تبســيط تصميــم البرنامــج وتحســين تجربــة العميــل مــن خــالل دمــج تصنيفــات األنشــطة ذات الصفــات المشــتركة لتكــون 
بعــدد 3٢ نشــاًطا بــدلًا مــن 85 نشــاًطا فــي »نطاقــات«. كمــا سيســهم هــذا البرنامــج فــي توفيــر أكثــر مــن 340 ألــف وظيفــة 

حتــى عــام ٢0٢4م.

النظام األساسي للراعي 
أو النظام األساسي لشركة 

الكثيري القابضة

ــإدارة الشــركة  ــح الخاصــة ب ــى القواعــد واللوائ ــوي عل ــذي يحت النظــام األساســي للشــركات المســاهمة هــو المســتند ال
والــذي ينبغــي أن يصــدر وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات الســعودي واعتمــاده مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين. بالنســبة 
لشــركة الكثيــري القابضــة تمــت الموافقــة علــى نصــوص النظــام األساســي مــن قبــل المســاهمين وقــد تــم آخــر تعديــل 
ــق  ــخ 144٢/11/13هـــ )المواف ــة( بتاري ــر العادي ــة )غي ــة العام ــرار الجمعي ــى ق ــاًء عل ــى النظــام األساســي للشــركة بن عل
٢0٢1/06/٢3م(، وتــم تدقيــق النظــام األساســي واعتمــاده مــن قبــل وزارة التجــارة )إدارة حوكمــة الشــركات( بتاريــخ 
144٢/11/٢1هـــ )الموافــق ٢0٢1/07/01م( ويمكــن معاينتــه فــي المقــر الرئيســي للشــركة أو عبــر صفحــة الشــركة فــي 

 (1441_ByLaw1.pdf (saudiexchange.sa)) تــداول  موقــع 

نظام الســجل التجاري الصادر بموجب المرســوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1416/0٢/٢1هـ )الموافق 1995/07/19م( نظام السجل التجاري
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزاري رقم )1003( وتاريخ 1416/09/٢1هـ )الموافق 1996/0٢/11م(. 

نظام السوق المالية

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 14٢4/06/0٢هـــ )الموافــق ٢003/07/31م(، 
والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-45-٢018( وتاريــخ 1439/08/07هـــ )الموافــق ٢018/04/٢3م(، 
ــى  ــاًء عل ــة رقــم )٢019-104-1( وتاريــخ 1441/0٢/01هـــ )الموافــق ٢019/09/30م( بن ــة بقــرار مجلــس الهيئ والمعدل

المرســوم الملكــي رقــم )م/16( وتاريــخ 1441/01/19هـــ )الموافــق ٢019/09/18م(.

نظام الشركات 
نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 1437/01/٢8هـــ 
)الموافــق ٢015/11/10م( والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/٢5هـــ )الموافــق ٢016/05/0٢م( والمعــدل 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 1439/07/٢5هـــ )الموافــق ٢018/04/11م( ومــا قــد يــرد عليــه مــن تعديــالت.

نظام العالمات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٢1( وتاريخ 14٢3/05/٢8هـ )الموافق ٢00٢/08/07م(.نظام العالمات التجارية 

نظام العمل 
نظــام العمــل الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 14٢6/08/٢3هـــ الموافــق ٢005/09/٢7م 
والتعديــالت التــي طــرأت عليــه وإن آخــر تعديــل لــه صــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/5( بتاريــخ 144٢/01/07هـــ 

)الموافــق ٢0٢0/08/٢6م(.

نموذج طلب شراء المستثمر
النمــوذج الــذي يجــب علــى األشــخاص الراغبيــن فــي شــراء الصكــوك تعبئتــه علــى الوجــه المطلــوب وتقديمــه إلــى مديــر 
الترتيــب )بصفتــه المتعامــل الرئيســي( و/أو المتعامليــن أو الجهــة )الجهــات( المســتلمة، حســب الحالــة، قبــل نهايــة فتــرة 

الطــرح.

https://www.saudiexchange.sa/Resources/pdfs/1441_ByLaw1.pdf
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التعريفالمصطلح

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي. م 

يعني، فيما يتعلق بكل سلسلة، النسبة المئوية السنوية المحددة على هذا النحو في الشروط النهائية المعمول بها.الهامش

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. *

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ســابقاً )مصلحــة الــزكاة والدخــل ســابقاً(، وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط 
تنظيميــاً بوزيــر الماليــة، وهــي الجهــة الموكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الضرائــب.

*  بتاريــخ 144٢/09/٢٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/05/04م(، أقر مجلــس الوزراء دمــج الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والهيئــة 

العامــة للجمــارك، فــي هيئــة واحــدة باســم »هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك«.

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية 

)ُمدن(

تهتــم الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )ُمــدن( بتطويــر األراضــي الصناعيــة والبنــى التحتيــة المتكاملة. 
كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، تشــرف ُمــدن علــى 36 مدينــة صناعيــة قائمــة وتحــت التطويــر فــي مختلــف أنحــاء 

المملكــة، باإلضافــة إلــى إشــرافها علــى المجمعــات والمــدن الصناعيــة الخاصــة.

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.
)الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقاً(.

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

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة
)وزارة التجارة واالستثمار سابقاً(.

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.وزارة الداخلية

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان* في المملكة العربية السعودية.

*  بتاريــخ 144٢/06/11هـــ )الموافــق ٢0٢1/01/٢4م(، صــدر األمــر الملكــي رقــم )أ/3٢٢( والــذي قضــى بضــم وزارة 

»اإلســكان« إلــى وزارة »الشــؤون البلديــة والقرويــة«، وتعديــل اســمها ليكــون »وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان«.

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
)وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً(.

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.
)وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً(.

يقصد به المعنى المحدد له في القسم رقم )15( »شروط وأحكام الصكوك«.وكيل حملة الصكوك

يوم عمل
يعنــي اليــوم الــذي يعمــل فيــه المســجل فــي مدينــة الريــاض، والــذي يُمكــن فيــه كذلــك أداء الدفعــات عبــر النظــام الســعودي 
للتحويــالت الماليــة الســريعة )ســريع( وذلــك وفقــاً لجــدول أيــام العمــل الــذي ينشــره البنــك المركــزي الســعودي )»ســاما«( 

مــن حيــن آلخــر.
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2-  عوامل المخاطرة

يتعيــن علــى كل مــن يرغــب االســتثمار فــي الصكــوك المطروحــة لالكتتــاب دراســة كافــة المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة 
المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قــرار االكتتــاب، علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل كافــة المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا المجموعــة. ومــن الممكــن 
وجــود عوامــل مخاطــرة إضافيــة ليســت معلومــة مــن الراعــي فــي الوقــت الحالــي والتــي قــد يكــون مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتــه. وال يعلــم أعضــاء مجلــس 

إدارة الراعــي بــأي مخاطــر جوهريــة أخــرى قــد تؤثــر ســلباً علــى نشــاط الشــركة وأدائهــا المالــي خــالف المخاطــر المبينــة أدنــاه كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. 

إن االســتثمار فــي الصكــوك ال يعــد مناســباً إال للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار ومــن لديهــم مــوارد كافيــة لتحمــل أي خســارة 
قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار، وينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن الذيــن لديهــم أي شــكوك بشــأن قــرار االســتثمار فــي الشــركة أن يســتعينوا بمستشــار مالــي 

مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة للحصــول علــى المشــورة المالئمــة بشــأن االســتثمار فــي الصكــوك المطروحــة.

ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الراعــي بأنــه حســب علمهــم واعتقادهــم، ال توجــد أي مخاطــر أخــرى، غيــر المذكــورة فــي هــذا القســم، يمكــن أن يؤثــر عــدم ذكرهــا 
ــى قــرار المســتثمرين كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. وفــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الراعــي )»اإلدارة«( فــي الوقــت  عل
الحالــي أنهــا مهمــة، أو أي مخاطــر أخــرى لــم يتســنى لــإلدارة أن تحددهــا أو التــي تعتقــد أنهــا غيــر جوهريــة، فــي حــال حدثــت أو أصبحــت جوهريــة، فــإن نشــاط 

المجموعــة ومركزهــا المالــي ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية قــد تتأثــر بشــكل ســلبي وجوهــري. 

إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا. كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة بمــا فــي ذلــك المخاطــر والشــكوك غيــر 
المعلومــة حاليــاً أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة فــي الوقــت الراهــن قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاله.

2-1  عوامل المخاطر المتعلقة بنشاط رشكة الكثريي القابضة وعملياتها

2-1-1  المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة

تعتمــد نتائــج أعمــال المجموعــة بشــكل رئيســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وبأنشــطتها. وفــي حــال 
قامــت إدارة المجموعــة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا، فســوف ينعكــس ذلــك ســلباً علــى أداء المجموعــة ونتائــج عملياتهــا وربحيتهــا.

2-1-2  المخاطر المتعلقة بعدم نجاح استراتيجية التوسع

يعتمــد النمــو المســتقبلي المتوقــع لشــركة الكثيــري القابضــة علــى نجــاح اســتراتيجيتها التوســعية وتحديــث األنشــطة القائمــة والتوســع فيهــا، حيــث تنــوي الشــركة 
اســتخدام متحصــالت إصــدار الصكــوك، ألغراضهــا العامــة بمــا فــي ذلــك تلبيــة احتياجــات رأس المــال العامــل، وإعــادة تمويــل التزاماتهــا الماليــة، والنفقــات 
الرأســمالية وإجــراء اســتثمارات أخــرى )فضــاًل راجــع القســم رقــم )8( »هيــكل التمويــل واســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن هــذه النشــرة(. إن عــدم قــدرة الشــركة 
علــى تنفيــذ خططهــا التوســعية المرســومة أو فشــل تلــك الخطــط التوســعية، ســيؤثر علــى فــرص النمــو المســتقبلية بشــكل ســلبي ممــا يؤثــر علــى الوضــع المالــي 
للمجموعــة، وبالتالــي نتائــج عملياتهــا. كمــا أنــه فــي حــال تــم تنفيــذ هــذه الخطــط التوســعية، فإنــه ال يمكــن إعطــاء تأكيــد علــى تحقــق النتائــج المرجــوة مــن عمليــة 
التوســع هــذه كونهــا مرتبطــة بتوقعــات مســتقبلية. وبالتالــي فــي حــال عــدم تحقــق النتائــج المرجــوة كليــاً أو جزئيــاً، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى األداء المالــي للمجموعــة 

ونتائــج عملياتهــا بشــكل ســلبي جوهــري.

2-1-3  المخاطر المتعلقة بالتأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية

تعتمــد شــركة الكثيــري القابضــة مــن خــالل إصــدار الصكــوك موضــوع هــذه النشــرة إلــى تلبيــة األغــراض التجاريــة لهــا وتلبيــة أهدافهــا الماليــة واالســتراتيجية. 
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد أعــدت خطــة عمــل لتنفيــذ هــذه المشــاريع وفقــاً لجــدول زمنــي معيــن، إال أن هنــاك عــدة عوامــل خارجــة عــن ســيطرتها والتــي 
يمكــن أن تــؤدي فــي حــال حدوثهــا إلــى التأخــر فــي تنفيــذ المشــاريع أو التوقــف عــن تنفيذهــا بشــكل مؤقــت أو دائــم. وتشــمل هــذه العوامــل علــى ســبيل المثــال: 
الحصــول علــى الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة، والتــزام المقاوليــن، وكذلــك التوصــل إلــى اتفاقيــات مــع األطــراف األخــرى، وتوافــر األيــدي العاملــة وغيرهــا 
مــن العوامــل المؤديــة إلــى توقــف العمــل بشــكل مؤقــت أو دائــم، وبالتالــي فــإن حــدوث أي مــن العوامــل المذكــورة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى إمكانيــة تحقيــق الفائــدة 

المرجــوة مــن هــذه المشــاريع كمــا هــو مخطــط لهــا، ممــا ســينعكس بشــكل ســلبي علــى عمليــات المجموعــة ومركزهــا المالــي.
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2-1-4  المخاطــر المتعلقــة بزيــادة التكاليــف الرأســمالية لتنفيــذ المشــاريع المســتقبلية عــن 
القيمــة المتوقعــة

قــد تواجــه الشــركة عوامــل وظــروف خارجــة عــن إرادتهــا يمكــن أن تــؤدي الرتفــاع التكاليــف الرأســمالية للمشــاريع المســتقبلية عــن القيمــة المتوقعــة ممــا قــد 
يؤثــر علــى الجــدوى الماليــة لتلــك المشــاريع، كمــا أن الشــركة ســتكون مضطــرة إلــى البحــث عــن مصــادر تمويليــة جديــدة لتغطيــة هــذه الزيــادة، وبالتالــي ســتتأثر 
ربحيــة هــذه المشــاريع بشــكل ســلبي ممــا ســينعكس ســلباً علــى ربحيــة الشــركة وبالتالــي المجموعــة ومركزهــا المالــي. إن عــدم تحقيــق المشــاريع الحاليــة أو التــي 
تنــوي الشــركة الدخــول فيهــا مســتقباًل، للنتائــج المرجــوة واألربــاح المتوقعــة أو فــي حالــة تعرضهــا لخســائر، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى نتائــج عمليــات 

المجموعــة ووضعهــا المالــي.

2-1-5  المخاطر المتعلقة بالمعدات واآلالت المستخدمة 

لدى المجموعة آالت ومعــــدات متخصصــــة تســــتخدمها فــــي إنتــــاج منتجاتهــــا تبلغ معدالت إهالكها )6٫6٪( إلى )10٪( بشكل سنوي، كما بلغت نسبة اإلهالك 
المجمــع مــن إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة لــآلالت والمعــدات )3٢٪( و)38٪( و)31٪( كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م علــى التوالــي و)40٫0٪( كمــا 

فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. 

وتُعــد المعــدات واآلالت المســتخدمة فــي عمليــة التصنيــع واإلنتــاج مهمــــة للغايــــة لنجــــاح عمليــات المجموعــة. لذلـــك تعتمـــد المجموعــة علـــى التشـــغيل الموثــوق 
والمتسق لهـــذه المعدات مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافهـــا وتوقعاتهـــا المالية. وإن أي عطـــل غيـــر متوقـــع يطـــرأ علـــى اآلالت أو المعدات أو أي صيانـــة مطولـــة لهـــا مـــن 
شـــأنه أن يعطـــل نشاط الشركة المنتجة أو المصنعة ويضعـــف قدرتهـــا علـــى إنتـــاج كميـــات كافيـــة مـــن المنتجات بصـــورة مســـتمرة أو علـى تأميـن جـودة المنتجات 
بالشـــكل الــــذي يلبــــي مطالــــب عمالئها أو االلتزام بمتطلباتها التعاقدية. وفي حال وجود أي إخفاق ســيؤثر ذلك بشــكل ســــلبي وجوهري علــــى أعمــــال الشــركة 

المنتجــة أو المصنعــة بشــكل خــاص وعلــى المجموعــة بشــكل عــام وتوقعاتهــــا ونتائــــج عملياتهــا.

2-1-6  المخاطر المتعلقة بالتركز الجغرافي لاستثمارات واألصول العقارية والمشاريع

تتركــز اســتثمارات المجموعــة وأصولهــا العقاريــة والمشــاريع فــي المنطقــة الوســطى بنســبة )70٪(. وبالتالــي فــإن أي ركــود فــي النشــاط االقتصــادي أو العقــاري 
أو الصناعــي فــي هــذه المنطقــة، ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى إيــرادات المجموعــة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــل  ــن قب ــة م ــات المطلوب ــودة والمواصف ــر الج ــزام بمعايي ــدم االلت ــة بع ــر المتعلق 2-1-٧  المخاط
ــاء العم

تســـعى شركة الكثيري القابضة وشركتاها التابعتان إلـــى المحافظة علـــى رضـــى عمالئها مـــن خـــالل االستمرار فـــي تقديـــم نفـــس مســـتوى جـــودة منتجاتهـا، ولكـن 
فـــي حـــال عـــدم قـــدرة المجموعة علـــى االستمرار بتقديـــم منتجاتهـــا بنفـــس مســـتوى الجـــودة، فـــإن ذلـــك ســـوف يؤثـــر ســـلباً علـــى سـمعتها لـــدى عمالئها وبالتالـي 

العـــزوف عـــن التعامـــل معهـــا، ممـــا يؤثـــر بشـكل سـلبي علـــى مبيعـاتها وبالتالـي علـى نتائـج العمليـات التشـغيلية والمالية.

2-1-٨  المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع المجموعة

تعتمـــد المجموعة فـــي اســـتمرار عملياتهـــا علـــى ســـير وفاعليـــة خطـــوط اإلنتاج وأنظمـــة العمـــل فيهـا. وإذ تعتبـر المنشآت الصناعيـــة، في جميع األحوال، عرضـة 
ــا فـــي ذلـــك عــدم التــزام الشــركة بالقيــام بالصيانــة الدوريــة، أو تقــادم قطــع الغيــار، أو الحرائــق والكـــوارث  ــة لعـــدة عوامـــل بمـ لمخاطــر تشـــغيلية كبيـــرة نتيجـ
الطبيعيـــة، أو توقـــف خطـــوط اإلنتاج وأجهـــزة الحاســـب اآللي، أو توقـــف إمـــداد الطاقـــة والكهربـــاء، وقـــد تتســـبب تلـــك المخاطر فـــي إلحـــاق ضـــرر كبيـر بمرافـق 
المنشآت الصناعيـــة أو القـــوة العاملـــة بهـــا، أو تتســـبب فـــي تعطـــل عمليـــة اإلنتاج وقـــدرة الشـــركة علـى تســـليم منتجاتها، مما يترتب عليها تكبد الشـركة لخسـائر، 
ــي  ــات المجموعــة ووضعهــا المال ــى نتائــج عملي ــركة المنتجــة أو المصنعــة ســينعكس ســلباً عل ــى أعمــال الشـ ــلبي وجوهــري عل ــكل سـ ــر بشـ ــي فــإن التأثي وبالتال

وتوقعاتهــا المســتقبلية. 
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2-1-٩  المخاطر المتعلقة بالموردين 

تعتمـد المجموعة فـي توريـد األسمنت والمواد الخـام علـى مجموعـة مـن الموردين بلغـت نسـبة التعامالت مع أكبـر خمسـة منهـم حوالـي )45٪( و)٢9٪( و)٢5٪( 
ــي و )٢8٪( كمــا فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. وتكمــن مخاطــر تركــز تعامــالت  ــى التوال ــي المشــتريات كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م عل مــن إجمال
المجموعــة مــع عــدد مــن المورديــن الرئيســيين إلــى إمكانيــة حــدوث أي خلـــل أو عطـــل أو انقطـــاع مفاجـــئ فـــي عمـــل المورديــن، أو إيقـــاف العالقــة مـــع أحـــدهم أو 

تغيـــر أحـــد الشـــروط أو االلتزامات مما قد يؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال المجموعة وبالتالـــي علـــى نتائـــج عملياتهـــا وأدائهـــا المالي.

2-1-10  المخاطر المتعلقة بتوفر األسمنت والمواد الخام

تعتمد المجموعة في استمرار نشاطها على توفر اإلمدادات مـــن األسمنت والمواد الخـــام المستخدمة فـــي العمليـــة اإلنتاجية، والتـــي يعتبـــر توفيرهـــا وتكاليفهـــا 
عرضـة للتفـاوت. فـإذا أصبحـت المجموعة غيـر قـادرة علـى الحصـول علـى هـذه اإلمدادات بشـكل كاٍف وفـي الوقـت المناسب أو بشـروط مقبولـة، أو كان هنـاك 

زيـادة فـي تكلفـة هـذه اإلمدادات، فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى التأثيـر بشـكل سـلبي علـى أعمـال المجموعة ونتائجهـا المالية.

2-1-11  المخاطر المتعلقة بتقادم أسطول النقل

تمتلــك الشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة أســطول نقــل مؤلــف مــن ثالثــة وعشــرين )٢3( بلكــر إســمنت. وبلغــت إيــرادات المجموعــة مــن نشــاط 
النقــل أربعــة وســتين مليــون وســتمائة وســبعة وخمســين ألــف وتســعة وخمســين )64٫657٫059( ريــال ســعودي أي مــا نســبته )58٪( مــن إجمالــي إيــرادات 
المجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م. يتــراوح العمــر االفتراضــي لهــذا األســطول مــن خمســة )5( إلــى عشــر )10( ســنوات وتبلــغ صافــي القيمــة الدفتريــة 

لأســطول مبلغــاً وقــدره ثالثــة مالييــن وخمســمائة وأربعــة وســبعون ألــف وثمانمائــة وثالثــون )3٫574٫830( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م.

ــاء اســتثمارية لغــرض  ــدة باإلضافــة ألعب ــة متزاي ــاء صيان ــل المجموعــة ألعب ــى تحمي ــإن تقادمــه ســيؤدي إل ــذا األســطول عمــر اقتصــادي محــدد، ف وبمــا أن له
اســتبداله، كمــا قــد يــؤدي فــي آخــر المطــاف إلــى خــروج بعــض أو كل شــاحنات أو ســيارات األســطول عــن الخدمــة، وبالتالــي خســارة المجموعــة إليراداتهــا مــن 

أســطول النقــل كليــاً أو جزئيــاً، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي جوهــري علــى دخــل المجموعــة ومركزهــا المالــي.

2-1-12  المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات

ــق بأنشــطتها والمحافظــة عليهــا.  ــة المختلفــة فيمــا يتعل ــى التصاريــح والتراخيــص والموافقــات النظامي ــى الشــركة وشــركتيها التابعتيــن الحصــول عل يتعيــن عل
ــزكاة والدخــل  ــة، شــهادة الســعودة وشــهادة ال ــة التجاري ــة الغرف وتشــمل هــذه التراخيــص: شــهادة تســجيل الشــركة الصــادرة مــن وزارة التجــارة، شــهادة عضوي
وشــهادة تســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة والتأمينــات االجتماعيــة، ورخصــة البلديــة وتصريــح الدفــاع المدنــي. باإلضافــة إلــى أنشــطة متخصصــة تقــوم 
بهــا الشــركات التابعــة وتســتوجب الحصــول علــى موافقــات مــن الهيئــة العامــة للنقــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان )ولمزيــد مــن المعلومــات حــول 
التراخيــص والشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــركة، فضــاًل راجــع الفقــرة رقــم )11-4( »التراخيــص والتصاريــح التــي حصــل عليهــا الراعــي وشــركتاه التابعتــان« 

مــن القســم رقــم )11( »المعلومــات القانونيــة«(. 

وعليــه، فــإن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد تراخيصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق 
أو انتهــاء أي مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة لهــا، أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى الرخــص 
والتصاريــح والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد تطلــب منهــا فــي المســتقبل، فــإن ذلــك يعــرض الشــركة للتوقــف والمنــع مــن القيــام بأعمالهــا ممــا ســينتج عنــه تعطيــل 
عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة، ممــا ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المستقبلية.

2-1-13  المخاطر المتعلقة بالتعامات مع األطراف ذات العاقة

ينــدرج ضمــن نطــاق المعامــالت مــع األطــراف ذات عالقــة التعامــالت مــع الشــركات الشــقيقة، أعضــاء مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب وموظفــي اإلدارة العليــا، 
علــى أن تتــم هــذه التعامــالت ضمــن إطــار ســياق العمــل االعتيــادي، ودون أن تقــدم الشــركة أيــة شــروط تفضيليــة أكثــر مــن المعامــالت المتوفــرة للعامــة فــي 
الســوق. وكمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، تبيــن أن لــدى الراعــي تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه التعامــالت، الرجــاء 
االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة رقــم )11-7-6( »تعامــالت األطــراف ذات العالقــة« مــن الفقــرة )11-7( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم رقــم )11( 

القانونيــة«(. »المعلومــات 
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ــداد  ــن شــركة مســاندة اإلم ــي ســتتم بي ــود الت ــال والعق ــى األعم ــة للمســاهمين عل ــة العام ــت الجمعي ــق ٢0٢٢/05/30م(، وافق ــخ 1443/10/٢9هـــ )المواف بتاري
المحــدودة التابعــة والمملوكــة للشــركة األم )شــركة الكثيــري القابضــة( وشــركة اليــان للصناعــة – والتــي لعضــوي مجلــس اإلدارة )األســتاذ مشــعل الكثيــري واألســتاذ 
عــادل الكثيــري( مصلحــة مباشــرة فيهــا حيــث أنهمــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــركة إليــان للصناعــة وشــركة الكثيــري القابضــة المالكــة لشــركة مســاندة اإلمــداد 
المحــدودة بنســبة )100٪( والمالكــة لشــركة إليــان للصناعــة بنســبة )99٪( – علمــا أن التعامــالت التــي تمــت خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي ٢0٢1/1٢/31م بلغــت 
)٢3٫643٫739( ريــال ســعودي – وهــي عبــارة عــن عقــد توريــد أســمنت ســائب لمصنــع الشــركة بملهــم، تتــم فــي ســياق األعمــال العاديــة ووفقــا للشــروط التجاريــة 

الســائدة ودون أي شــروط تفضيليــة.

كمــا وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة األعمــال والعقــود بيــن شــركة الكثيــري القابضــة وشــركة إليــان للصناعــة – والتــي لعضــوي مجلــس اإلدارة )األســتاذ مشــعل 
الكثيــري واألســتاذ عــادل الكثيــري( مصلحــة مباشــرة فيهــا حيــث أنهمــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــركة إليــان للصناعــة وشــركة الكثيــري القابضــة – علمــا أن 
التعامــالت خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي ٢0٢1/1٢/31م بقيمــة )٢5٫585٫9٢8( ريــال ســعودي وبلــغ رصيــد هــذه التعامــالت آخــر الفتــرة )47٫306٫1٢4( 

ريــال ســعودي وهــي عبــارة عــن تعامــالت اعتياديــة تتــم بيــن الشــركة وشــركتها التابعــة وفقــا لسياســات الشــركة وبــدون أي شــروط تفضيليــة.

ــع معامــالت  ــى جمي ــى الموافقــة أو المصادقــة عل ــى الحصــول عل ــى الشــركة أن تعتمــد بخصــوص التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة، سياســة تقــوم عل عل
األطــراف ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة، التزامــاً بكافــة األنظمــة واللوائــح المنظمــة لمعامــالت األطــراف ذات العالقــة بمــا فــي ذلــك 
اإلرشــادات والقواعــد واللوائــح التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ومعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين 

القانونييــن.

إن جميــع المعامــالت التجاريــة مــع األطــراف ذات العالقــة يجــب أن تخضــع لموافقــة الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة وفــي حــال عــدم موافقتهــم علــى هــذه 
التعامــالت، فســتضطر الشــركة للبحــث عــن أطــراف آخريــن مــن غيــر ذوي العالقــة للتعامــل معهــم، باإلضافــة إلــى أنــه وفــي حــال عــدم توثيــق العقــود والمعامــالت 
مــع األطــراف ذوي العالقــة بموجــب اتفاقيــات إطاريــة مســتقباًل، أو فــي حــال عــدم إبرامهــا علــى أســس تجاريــة أو عــدم حصولهــا علــى ترخيــص الجمعيــة العامــة 
أو عــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيــل هــذه المبالــغ، فمــن شــأن ذلــك أن يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الراعــي ووضعــه المالــي ونتائــج عملياتــه وتوقعاتــه 

المستقبلية.

2-1-14  المخاطر المتعلقة بوجود بعض أصول الشركة على أراٍض مستأجرة

إن مصنع الشركة التابعة شركة اليان للصناعة للخرســـانة الجاهـــزة مقـــام علـــى أرض تـــم اســـتئجارها بتاريـــخ 1437/03/04هـ )الموافق ٢015/1٢/15م( بحـــي 
الخيـــر بملهـــم مـــن أمانـــة منطقـــة الريـــاض لمدة عشـــر )10( ســـنوات هجريـــة. باإلضافة إلـــى ذلـــك، لدى هذه الشركة مصنـــع إلنتاج األلواح الخرســـانية ثالثية 
األبعــاد والـــذي يقـــام علـــى أرض تـــم اســتئجارها بتاريـــخ 1440/09/09هـــ )الموافــق ٢019/05/14م( بمدينـــة ســـدير للصناعـــة واألعمــال مـــن الهيئـــة الســـعودية 
للمـدن الصناعيـة ومناطـق التقنيـة «مـدن« لمدة عشـرين )٢0( سـنة. إن عـدم التـزام الشـركة بشـروط هـذه العقـود سـوف يـؤدي إلـى دخـول الشـركة فـي نزاعـات 
قضائيـــة قـــد تـــؤدي إلـــى ســـحب األراضي المستأجرة وبالتالـــي توقـــف أعمـــال الشـــركة، وفـــي حـــال حـــدوث هـــذا األمر أو فـــي حـــال عـــدم قـــدرة الشـــركة علـــى 
المحافظة علـــى اســـتمرارية هـــذه العقـــود أو تجديدهـــا بنفـــس الشـــروط الحاليـــة أو شـــروط تفضيليـــة، فـــإن ذلـــك ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال المجموعة 

ونتائـــج عملياتهـــا وأدائهـــا المالي وتوقعاتهـــا المستقبلية.

باإلضافــة إلـــى ذلـــك يحـــق ألمانــة منطقـــة الريـــاض وفقــاً لشــروط عقــد االســتئجار المبــرم، إلغـــاء العقـــد لدواعـــي التخطيـــط أو للمصلحـــة العامـــة أو ألي ســـبب 
خـــارج عـــن إرادتهـــا، وفـــي هـــذه الحالـــة تعـــوض الشـــركة حســـب األنظمة المتبعة إذا كانـــت تســـتحق التعويـــض. وعليـــه، فـــإن حـــدوث مثـل هـــذا األمر سـيؤدي إلـى 
توقـــف أعمـــال المصنـــع وفـــي حـــال اســـتحقت الشـــركة التعويـــض، قـــد ال يغطـــي كافـة الخسـائر الناجمـة عـن توقـــف األعمال، األمر الـذي مـن شـأنه التأثيـر سـلباً 

وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا وأدائهـا المالي وتوقعاتهـــا المستقبلية.

2-1-15  المخاطــر المتعلقــة بتفشــي األمــراض المعديــة أو غيرهــا ممــا يهــدد الصحــة العامــة بمــا 
)COVID-19( فــي ذلــك االنتشــار العالمــي المســتمر لجائحــة فيــروس كورونــا

نظــراً للتأثيــرات الســلبية علــى اقتصــاد المملكــة واالقتصــاد العالمــي ككل الناتجــة عــن تبعــات تفشــي جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( المســتجدة، والــذي بــدأ بالتفشــي 
منــذ أواخــر شــهر ديســمبر ٢019م بدايــة مــن الصيــن ومــن ثــم فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــا صاحــب ذلــك مــن القــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بالمملكة 
العربيــة الســعودية بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن انتشــار الجائحــة، والتــي تقتضــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: بحظــر 
ــض  ــل لبع ــص عــدد ســاعات العم ــة وتقلي ــع بالتجزئ ــارض البي ــز التســوق ومع ــة وإغــالق مراك ــدن ومحافظــات المملك ــي بعــض م ــل ف ــي أو الكام التجــول الجزئ
القطاعــات أو إلــزام بعضهــا بالعمــل عــن بعــد وغيــر ذلــك، وتعليــق جميــع رحــالت الطيــران الداخلــي والحافــالت وســيارات األجــرة والقطــارات، وتعليــق الدخــول 
ألغــراض العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي مــن خــارج المملكــة وفــرض قيــود مؤقتــة علــى جميــع الحجــاج والمعتمريــن المقيميــن فــي المملكــة لمنعهــم مــن زيــارة 
مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وإغــالق المجمعــات التجاريــة وجميــع األنشــطة داخلهــا باســتثناء محــال بيــع المــواد الغذائيــة والصيدليــات. وباإلضافــة 
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للتدابيــر الصحيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الحتــواء تفشــي هــذه الجائحــة، اتخــذت الحكومــة تدابيــر اقتصاديــة الحتــواء تبعــات الجائحــة مــن خــالل الدعــم المالــي 
للمواطنيــن والمتضرريــن مــن الجائحــة، واإلجــازات العائليــة والمرضيــة المدفوعــة مــن الدولــة، والتوســع فــي تعويضــات البطالــة، وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب، 
ــر المنشــآت  ــاج وأنظمــة العمــل فيهــا، تعتب ــة خطــوط اإلنت ــى ســير وفعالي ــر أخــرى لدعــم الشــركات. وإذ تعتمــد المجموعــة، فــي اســتمرار عملياتهــا، عل وتدابي
الصناعيــة عرضــة للمخاطــر التشــغيلية الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا )COVID-19(، حيــث اضطــرت المجموعــة إلــى تعليــق عملياتهــا التشــغيلية وقامــت 

بغلــق مكاتبهــا ومصانعهــا لفتــرة عشــرين )٢0( يومــاً. 

أمــا مــن ناحيــة اإليــرادات، فلــم تتأثــر أعمــال المجموعــة بشــكل ســلبي خــالل هــذه الجائحــة، بحيــث ازدادت اإليــرادات خــالل العــام ٢0٢0م مقارنــّة مــع العــام 
٢019م. واســتفادت الشــركة مــن مبــادرات الحكومــة الســعودية لدعــم وحمايــة القطــاع الخــاص مــن مخاطــر انخفــاض الســيولة النقديــة وعــدم القــدرة علــى ســداد 

االلتزامــات قصيــرة األجــل، والتــي شــملت تحمــل الحكومــة نســبة مــن رواتــب الموظفيــن الســعوديين والمتمثــل بدعــم ســاند للقطــاع الخــاص.

ومــع انتشــار طفــرات )كوفيــد 19( ال ســيما متحــور دلتــا وأوميكــرون، وفــي حــال تفشــي أي مــرض مــن األمــراض المعديــة – منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية »ميــرس« )MERS(، متالزمــة العــدوى التنفســية الحــادة »ســارس« )SARS( – فــي منطقــة الشــرق األوســط أو أي منطقــة 
أخــرى، ممــا قــد يســتدعي إعــادة فــرض اإلغــالق الكامــل أو الجزئــي فــي بعــض مــدن المملكــة وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام. وقــد 
يصعــب التنبــؤ بأثــر جائحــة كورونــا علــى نشــاط المجموعــة فــي حــال تمــت إعــادة فــرض الحظــر الكامــل أو الجزئــي فــي مــدن المملكــة ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر 

ســلبي علــى أعمــال المجموعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-16  لمخاطر المتعلقة باالعتماد على العناصر البشرية المهمة

تهــدف المجموعــة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة أعمالهــا مــن خــالل اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم، باعتبــار أن نجــاح 
المجموعــة يعتمــد علــى قدرتهــا علــى اســتقطاب الموظفيــن المؤهليــن واالحتفــاظ بهــم. إال أّنــه قــد تواجــه المجموعــة مــا يدفعهــا لالســتغناء عــن موظفيهــا وذلــك 

لتخفيــض حجــم اإلنفــاق والمصروفــات الشــهرية.

وعليــه فــإن فقــدان المجموعــة للعناصــر البشــرية المهمــة أو عــدم قدرتهــا علــى االحتفــاظ بهــا ســينعكس ســلباً علــى أعمالهــا، وقــد تتأثــر ربحيــة المجموعــة فــي 
حــال اضطــرت لدفــع رواتــب ومزايــا أعلــى مقابــل االحتفــاظ بهــم.

بلــغ إجمالــي عــدد العامليــن فــي شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن )٢43( موظــف كمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، مــن بينهــم )64( عامــل ســعودي 
و)179( عامــل غيــر ســعودي. ومــن ضمــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى قــدرة المجموعــة باالحتفــاظ علــى العناصــر المهمــة مــن العامليــن غيــر الســعوديين، فــرض 
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي ورســوم مقابــل مالــي علــى تابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين. وأمــام 
هــذا األمــر، قــد تضطــر المجموعــة إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر، أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق 
رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي ســيؤدي أيضــاً إلــى زيــادة فــي تكاليــف المجموعــة ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى نتائــج عملياتهــا.

2-1-1٧  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

تلتــزم شــركة الكثيــري القابضــة بإعــداد الئحــة لتنظيــم العمــل وفــق النمــوذج الُمعــّد مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة. ويجــوز للشــركة تضميــن 
الالئحــة بشــروط وأحــكام إضافيــة، بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام نظــام العمــل والئحتــه والقــرارات اإلداريــة الخاصــة بــه. ويجــب علــى الشــركة أن تعلــن الئحــة تنظيــم 
العمــل وأي تعديــل يطــرأ عليهــا فــي مــكان ظاهــر فــي المنشــأة أو أي وســيلة أخــرى تكفــل علــم الخاضعيــن لهــا بأحكامهــا. يوجــد لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل 
داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالرقــم )790046( وتاريــخ 1441/03/13هـــ )الموافــق ٢019/11/10م(. كمــا أن لــدى 
الشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالرقــم )890034( 
وتاريــخ 1441/03/13هـــ )الموافــق ٢019/11/10م(. كذلــك فــإن للشــركة التابعــة األخــرى شــركة اليــان للصناعــة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل 

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالرقــم )745٢06( وتاريــخ 1441/0٢/٢8هـــ )الموافــق ٢019/10/٢7م(.

وقــد تــم اطــالع جميــع عاملــي ومنســوبي المجموعــة عليهــا فــور التحاقهــم للعمــل لديهــا، وإن أي تعديــالت يتــم إرســالها عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة )البريــد 
اإللكترونــي( ويتــم وضعهــا فــي مكاتــب العامليــن.

ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن المجموعــة ال تســتطيع أن تضمــن تالفــي ســوء ســلوك العامليــن أو أخطائهــم كالغــش واألخطــاء المتعمــدة أو غيــر المتعمــدة 
واالختــالس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــًة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة المطلوبــة. وبالتالــي قــد 
يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا المجموعــة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة. لــذا فــإن المجموعــة ال تســتطيع أن تضمــن أن 

ســوء ســلوك العامليــن لديهــا لــن يــؤدي إلــى اإلضــرار بشــكل جوهــري بوضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا.
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2-1-1٨  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين

تشـــكل نســـبة العاملين غيـــر الســـعوديين كمـــا فـــي تاريـــخ هـــذه النشـــرة حوالـــي )6٢٪( إجمالـــي الموظفين فـــي شركة الكثيري القابضة، ممـــا قـــد يؤثـــر علـى نتائـج 
أعمـال الشـركة ووضعهـا المالي ونتائجهـا التشـغيلية بشـكل سـلبي إذا لـم تتمكـن مـن المحافظة علـى كوادرهـا مـن غيـر السـعوديين أو إيجـاد بدالء عنهـم بنفـس 
المهارات والخبـــرات المطلوبة أو حـــدث تغيـــر فـــي سياســـات ولوائـــح وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية نتـــج عنهـــا زيـــادة فـــي نســـبة ســـعودة القطـــاع. 
باإلضافة إلـــى أن اعتمـــاد الشـــركة علـــى نســـبة مرتفعـــة مـــن العاملين غيـــر الســـعوديين يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع الرســـوم الحكوميـــة التـــي تتحملهـــا الشـــركة مقابـــل كل 
موظـــف غيـــر ســـعودي مـــن رخـــص عمـــل وإقامـــات، األمر الـــذي يـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي تكاليـــف الشـــركة بشـــكل عـــام، وبالتالـــي يؤثـــر ســـلباً على أعمالهـــا وأدائهـــا 

المالي ونتائـــج عملياتهـــا.

2-1-1٩  المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف »السعودة«

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــاً نظاميــاً صــادر مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمملكــة، بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات 
العاملــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك الشــركة، بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة علــى تلــك النســبة. ووفقــاً 
لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، بلغــت نســبة التوطيــن فــي شــركة الكثيــري القابضــة )38٫89٪( وهــي مصنفــة ضمــن 

النطــاق األخضــر المنخفــض.

ــة برنامــج »نطاقــات« المطــور الــذي يقــدم  ــة االجتماعي ــه بتاريــخ 144٢/10/11هـــ )الموافــق ٢0٢1/05/٢3م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنمي علمــاً أن
ثــالث مزايــا رئيســة: األولــى: خطــة توطيــن واضحــة الــرؤى وشــفافة لمــدة ثــالث ســنوات قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي لــدى منشــآت القطــاع الخــاص، 
الثانيــة: تعتمــد العالقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســب التوطيــن المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــالل معادلــة خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن 
لــدى المنشــأة، بــدالً مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى أحجــام محــددة وثابتــة، والثالثــة: تبســيط تصميــم البرنامــج وتحســين 
تجربــة العميــل مــن خــالل دمــج تصنيفــات األنشــطة ذات الصفــات المشــتركة لتكــون بعــدد 3٢ نشــاًطا بــدلًا مــن 85 نشــاًطا فــي »نطاقــات«. كمــا سيســهم هــذا 
البرنامــج فــي توفيــر أكثــر مــن ثالثمائــة وأربعيــن ألــف )340٫000( وظيفــة حتــى عــام ٢0٢4م. إن برنامــج »نطاقــات« المطــور قــد يفــرض علــى الشــركة متطلبــات 
وقــد يصعــب عليهــا المحافظــة علــى النســبة ذاتهــا مــن المواطنيــن الســعوديين واالحتفــاظ بهــا فــي المســتقبل، ومــن ثــم ال تصبــح مســتوفية لمتطلبــات برنامــج 
»نطاقــات«. وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن التقيــد بمتطلبــات برنامــج »نطاقــات« وأصبــح تصنيفهــا ضمــن النطــاق األحمــر، فــي هــذه الحالــة قــد تتعــرض الشــركة 

لعــدد مــن العقوبــات مــن بينهــا:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة. 	
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل. 	
منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغيير مهنهم في تأشيرات العمل. 	
إمكانيــة قيــام عــدد مــن الموظفيــن غيــر الســعوديين العامليــن لديهــا بنقــل كفاالتهــم إلــى شــركات أخــرى تقــع ضمــن النطــاق األخضــر أو النطــاق )البالتينــي(  	

دون الحصــول علــى موافقتهــا.
استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية. 	

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحكومــة تتخــذ تدابيــر لتنظيــم توظيــف العمــال غيــر الســعوديين فــي المملكــة وفقــاً لقانــون العمــل وقوانيــن اإلقامــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وتشــمل هــذه التدابيــر اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد الموظفيــن غيــر الســعوديين الذيــن 1( ال يعملــون لــدى كفيلهــم و٢( ال تتطابــق طبيعــة عملهــم مــع 
متطلباتهــم الوظيفيــة )كمــا جــاء فــي تصريــح عملهــم( خاصــة بعــد إلغــاء نظــام كفيــل )ابتــداء مــن الربــع الثانــي ٢0٢1م( الــذي سيســمح للموظــف األجنبــي عنــد 
انتهــاء عقــد عملــه االنتقــال للعمــل مــن جهــة إلــى جهــة أخــرى مــن دون موافقــة صاحــب العمــل وذلــك ضمــن مبــادرة »تحســين العالقــة التعاقديــة« لعاملــي منشــآت 
القطــاع الخــاص. كمــا تحــد المبــادرة مــن آليــات االنتقــال خــالل ســريان العقــد شــريطة االلتــزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط المحــددة، وتســمح خدمــة الخــروج 
ــاً، فيمــا تُمكــن خدمــة الخــروج النهائــي العامــل  والعــودة للعامــل الوافــد بالســفر خــارج المملكــة وذلــك عنــد تقديــم الطلــب مــع إشــعار صاحــب العمــل إلكتروني
الوافــد مــن المغــادرة بعــد انتهــاء العقــد مباشــرة مــع إشــعار صاحــب العمــل إلكترونيــاً دون اشــتراط موافقتــه ، إضافــة إلــى إمكانيــة مغــادرة المملكــة مــع تحمــل 
العامــل جميــع مــا يترتــب مــن تبعــات فســخ العقــد، علمــاً بــأن جميــع هــذه الخدمــات ســتتاح عبــر منصــة »أبشــر« ومنصــة »قــوى« التابعــة لــوزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة.

هــذا وتواجــه الشــركة مخاطــر توفــر األيــدي العاملــة وصعوبــة ارتفــاع تكلفــة العمالــة مــن الخــارج، فتقــوم الشــركة بمواجهــة هــذه العوامــل عــن طريــق تجهيــز مراكــز 
تدريــب حديثــة لتدريــب كــوادر ســعودية بحيــث يتــم إحــالل العمالــة مــن الخــارج بعمالــة ســعودية مدربــة. كمــا تســتعين الشــركة، عنــد الضــرورة، بشــركات مرخصــة 

لتأجيــر العمالــة.

وال يوجــد أي ضمــان بــأن الشــركة ســوف تكــون قــادرة علــى تأميــن اليــد العاملــة الالزمــة أو توظيــف العــدد المطلــوب مــن العمالــة األجنبيــة وفقــاً لشــروط مواتيــة 
للشــركة. كمــا قــد تواجــه الشــركة تحديــات فــي الحفــاظ علــى موظفيهــا مــن المواطنيــن الســعوديين، وفــي حــال انخفــاض عــدد هــذه الفئــة مــن الموظفيــن فــإن 
ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة الســعودة اإلجماليــة لديهــا. إن وقــوع أو تحقــق أيــا مــن األحــداث المشــار إليهــا أعــاله ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري 

علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-20  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمــد المجموعــة فــي أعمالهــا وأنشــطتها علــى أنظمـــة تقنيـــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهـــا )كالنظـــام المحاســبي المتكامــل System ERP وأنظمـــة 
القيـــاس والمعاييــر الخاصـــة بالخرســانة الجاهــزة(. وســيكون ألي إخفــاق محتمــل فــي إدارة هــذه األنظمــة أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال المجموعــة ووضعهــا 

المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

قــد تتعــرض أنظمــة تقنيــة المعلومــات فــي المجموعــة للتلــف الناجــم عــن فيروســات الحاســوب والكــوارث الطبيعيــة وهجمــات المتســللين أو القراصنــة وتعطــل 
األجهــزة أو البرامــج وتذبــذب التيــار الكهربائــي واإلرهــاب اإللكترونــي وغيــر ذلــك مــن االضطرابــات المماثلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أيضــاً أن يــؤدي خــرق 
تدابيــر األمــن الســيبراني ألي شــركة مــن شــركات المجموعــة إلــى فقــدان البيانــات الســرية أو الخاصــة بالملكيــة أو إتالفهــا أو ســرقتها، ممــا قــد يعــرض الشــركة 
ــي  ــة الت ــق باألطــراف الخارجي ــا يتعل ــة فيم ــع الشــركة. وتوجــد مخاطــر مماثل ــن م ــن أو المتعاملي ــة تجــاه العمــالء أو الموردي ــد خســائر مادي للمســؤولية أو لتكب
قــد تمتلــك بيانــات ســرية خاصــة بالشــركة، وفــي حــال تعــرض الشــركة ألي مــن المخاطــر المذكــورة أعــاله فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال 

المجموعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-21  المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل 

أبرمــــت شركة الكثيري القابضة وشــــركتها التابعــــة شركة اليان للصناعة عــــدد مـــن اتفاقيـــات التمويـــل، وال يوجـــد ضمـــان علـــى قـــدرة الشـــركة المقترضة علـــى 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا فـــي مواعيـــد االستحقاق ممـــا يعد إخالالً باالتفاقيات المبرمة، وبالتالـــي يحـــق للجهـــات المقرضة إلغـــاء أو إنهـــاء اتفاقيـــات التمويـــل ومطالبـة 
الكثيــري القابضــة وشــــركتها التابعــــة شــركة اليــان للصناعــة بســـداد كامـــل المديونيــة فــوراً، ممــا يؤثــر ســلباً علــى أعمــال المجموعــة بشــكل عــام ووضعهـــا المالــي 

ونتائـــج عملياتهـــا وقدرتهـــا علـــى االقتراض والتمويـل وتنفيـــذ خططهـا المستقبلية.

إن اتفاقيـــات التمويـــل القائمـــة مضمونـــة بســـندات ألمر وكفالـــة غـــرم وأداء تضامنيـــة ورهـــن مبانـــي وإنشـــاءات )ولمزيد من التفاصيل حول الضمانات والتعهدات 
المقدمــة بموجــب اتفاقيــات التمويــل، فضــاًل االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة رقــم )11-7-7( »القــروض والتســهيالت« مــن الفقــرة رقــم )11-7( »ملخــص العقــود 
الجوهرية« من القسم رقم )11( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. وقـــد تطلـــب الجهـــات المقرضة ضمانـــات أخـــرى، وقد ال تتمكـــن الشـــركة المقترضة 
مـــن تقديمهـــا، األمــر الـــذي ســـيجعلها فـــي حالـــة إخـــالل لبنـــود االتفاقيــات. وإذا لـــم تتمكـــن الشـــركة المقترضــة مـــن الوفـــاء بالتزامـــات الســـداد المترتبــة عليهــا 
بموجـــب اتفاقيـــات التمويـــل، أو لـــم تتمكـــن مـــن تقديـــم أي ضمانـــات أخـــرى إضافية، أو أخلـــت فـــي المستقبل بـأي مـــن االلتزامات أو التعهـدات الخاصـة بالديـون 
المترتبة عليهـــا، فقـــد تطلـــب الجهـــات المقرضة ســـداد الديـــن علـــى الفـــور وتحصيـــل الضمانـــات المقدمة مـــن شركة الكثيري القابضة وشــــركتها التابعــــة شركة 
اليان للصناعة. وفـــي هـــذه الحالـــة، ال يوجـــد ضمـــان بـــأن الشـــركة وشـــركتها التابعـــة سـتتمكن مـن الحصـــول علـى مصـادر تمويـل بديلـة كافيـة للوفـاء بسـداد تلـك 

الديـــون. وســـيكون ألي مـــن هـــذه العوامـــل تأثيـــر ســـلبي جوهـــري علـى أعمـال المجموعة ووضعهـــا المالي وتوقعاتهـا المستقبلية. 

2-1-22  المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًا

قـــد تحتـــاج المجموعة إلـــى الحصـــول علـــى قـــروض وتسهيالت بنكيـــة لتمويـــل خطـــط التوســـع فـي المسـتقبل، ومـن الجديــر بالذكــــر، أن الحصــول علــى التمويــل 
يعتمــــد علــــى رأس مــــال الشــــركة ومركزهــــا المالــــي وتدفقاتهــــا النقديــــة والضمانـــات المقدمـــة وســـجلها االئتماني. وال تعطـــي المجموعة أي تأكيـــد أو ضمـــان 
بشـــأن حصولهـــا علـــى التمويـــل المناســــب إذا اســــتدعت الحاجــــة، لذلــــك وإن عــــدم قــــدرة المجموعة علــــى الحصــول علــى التمويــل الــــذي تحتاجــه مــن جهـات 

ممولـــة، أو تمويـــل بشـــروط تفضيليـــة مقبولـــة، ســـيكون لـــه أثـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أداء المجموعة وعملياتهـا التشـــغيلية وخططهـا المسـتقبلية.

2-1-23  المخاطر المتعلقة بالسيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها. وتكــون المطلوبــات للشــركة مــن قــروض 
وذمــم دائنــة متمثلــة فــي ذمــم تجاريــة والتزامــات عقــود اإليجــار للمؤجريــن، ومصاريــف مســتحقة. قــد ال تكــون الشــركة قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة أو 
المســتقبلية فــي مواعيــد اســتحقاقها ال ســيما القصيــرة األجــل منهــا. هــذا وبلغــت نســبة الســيولة الســريعة لــدى المجموعــة )1٫4( مــرة و )1٫7( مــرة و )0٫65( 

مــرة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م مقابــل )1٫04( مــرة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

وفــي حــال لــم تتمكــن المجموعــة مــن إدارة الذمــم الدائنــة بشــكل فعــال وســدادها فــي الوقــت المحــدد، فقــد يلجــأ أصحــاب الذمــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
إلــى وقــف التعامــل مــع المجموعــة. وبالتالــي قــد تواجــه المجموعــة صعوبــات فــي توفيــر اإليــرادات الالزمــة لتســيير أعمالهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تكــون 
المجموعــة عرضــة للقضايــا القانونيــة التــي قــد ينتــج عنهــا خســائر ماليــة وإضــرار بســمعتها، وعليــه فــإن هــذه المخاطــر ســتؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى 

أعمــال المجموعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-24  المخاطر المتعلقة باالئتمان والتحصيل

تنشــأ مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر. وقــد تواجــه المجموعــة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت 
مؤقتــة أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــالء، وفشــل أطــراف أخــرى دائنــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجاههــا. علمــاً بأنــه قــد بلــغ صافــي الذمــم المدينــة 
للمجموعــة تســعة وعشــرين مليــون ومائــة وثالثــة وتســعين ألــف ومائــة وســبعة وســتين )٢9٫193٫167( ريــال ســعودي وثالثيــن مليــون وأربعمائــة وواحــد وســتين 
ألــف وســتمائة واثنيــن وســبعين )30٫461٫67٢( ريــال ســعودي وثمانيــة مالييــن وأربعمائــة وخمســة وتســعين ألــف وثمانمائــة وواحــد وســبعين )8٫495٫871( 

ريــال ســعودي كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م، علــى التوالــي.

وعليــه، ال تســتطيع المجموعــة ضمــان عــدم فشــل األطــراف التــي تتعامــل معهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــم، وهــي ال تســتطيع أيضــاً توقــع القــدرة المســتقبلية لتلــك 
األطــراف علــى االلتــزام بشــكل دقيــق. وفــي حالــة عــدم الوفــاء بااللتــزام مــن قبــل تلــك األطــراف، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى المجموعــة وعلــى وضعهــا المالــي 
ونتائــج عملياتهــا. باإلضافــة إلــى أن عــدم التــزام تلــك األطــراف قــد يكــون نتيجــة لعــدم قــدرة المجموعــة علــى تحصيــل مســتحقاتها لــدى الغيــر، األمــر الــذي يؤثــر 

ســلباً علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-25  المخاطــر المتعلقــة بتطبيــق تطــورات المعاييــر المحاســبية الدوليــة أو بتطبيــق معاييــر 
محاســبية دوليــة جديــدة )IFRS( فــي المســتقبل

قــد يــؤدي تغييــر المعاييــر المحاســبية الدوليــة )IFRS( المتعــارف عليهــا إلــى معاييــر محاســبية دوليــة معدلــة أو جديــدة إلــى عــدم إمكانيــة مقارنــة قوائــم الشــركة 
الماليــة الســابقة بســهولة. وعلــى وجــه الخصــوص، قــد ال تكــون قوائــم المجموعــة الماليــة عــن الســنوات الماليــة والفتــرات التــي تبــدأ بعــد 31 ديســمبر ٢0٢0م 
والتــي قــد يتــم إعدادهــا وتقديمهــا بموجــب معاييــر محاســبية دوليــة معدلــة أو جديــدة قابلــة للمقارنــة بســهولة مــع تلــك الخاصــة بالفتــرات الماليــة الســابقة الــواردة 
فــي هــذه النشــرة والتــي تــم إعدادهــا وتقديمهــا بموجــب المعاييــر المحاســبية الدوليــة )IFRS( المتعــارف عليهــا حاليــاً. ويؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى 

مســتوى نتائــج عمليــات المجموعــة ووضعهــا المالــي.

2-1-26  المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 

التزمــت شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتاها التابعتــان بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة حتــى العــام المالــي المنتهــي فــي ٢0٢1/1٢/31م، وحصلــت كل منهــا علــى شــهادة 
زكاة نهائيــة صالحــة حتــى تاريخ 1444/10/10هـــ )الموافق ٢0٢3/04/30م(.

شركة الكثيري القابضة 	

قــد قدمــت الشــركة إقراراهــا الزكــوي عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م وحصلــت علــى شــهادة زكاة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
بالرقــم )1110177996( وتاريــخ 1443/09/05هـــ )الموافــق ٢0٢٢/04/06م( وهــي صالحــة حتــى تاريــخ 1444/10/10هـــ )الموافــق ٢0٢3/04/30م(. 

ــزكاة والضريبــة والجمــارك بإعــادة الربــط لعــام ٢018م  ــة ال ــاً مــن هيئ ــه بتاريــخ 1439/1٢/٢9هـــ )الموافــق ٢018/09/09م(، اســتلمت الشــركة خطاب علمــاً أن
وتعديــل بنــود اإلقــرار. وقــد نتــج عــن ذلــك بــروز فروقــات بلغــت قيمتهــا ثالثمائــة وثالثــة وســبعين ألــف وخمســمائة وخمســة وثمانيــن )373٫585( ريــال ســعودي 

وقــد قامــت الشــركة بســداد هــذا المبلــغ بتاريــخ 1441/01/10هـــ )الموافــق ٢019/09/09م(.

ــة  ــل بســبب حال ــد التعدي ــارك يفي ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــن هيئ ــل م ــق ٢0٢1/10/13م(، اســتلمت الشــركة خطــاب تعدي ــخ 144٢/0٢/٢6هـــ )المواف وبتاري
الفحــص حيــث تــم تعديــل صافــي الربــح بإضافــة مخالفــات مروريــة غيــر مرتبطــة بالنشــاط بمبلــغ خمســمائة وإحــدى عشــر ألــف وثمانمائــة وســبعة وخمســين 
)511٫857( ريــال ســعودي وفروقــات بالرواتــب بمبلــغ مليــون وســبعمائة وثالثــة آالف وأربعمائــة واثنيــن وعشــرين )1٫703٫4٢٢( ريــال ســعودي ورد المخصــوم 
مــن فروقــات زكويــة بمبلــغ أربعمائــة وثمانيــة وثمانيــن ألــف وثالثمائــة وســبعة وثمانيــن )488٫387( ريــال ســعودي، وقــد تــم تعديــل الوعــاء الزكــوي بإضافــة زيــادة 

رأس المــال مولــت بأصــول بمبلــغ تســعة عشــر مليــون وأربعمائــة واثنيــن وتســعين ألــف وســبعة وتســعين )19٫49٢٫097( ريــال ســعودي.

كمــا ورد إلــى الشــركة مــن الهيئــة ربــوط زكويــة إضافيــة عــن العاميــن ٢019م و٢0٢0م بمبلــغ )654٫080( ريــال ومبلــغ )583٫6٢٢( ريــال وقامــت الشــركة بســداد 
المبالــغ المســتحقة عليهــا.
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شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد 	

قامــت الشــركة بخصــم الــزكاة الواجــب ســدادها بموجــب شــهادة مقيــدة بالرقــم )10٢0134040( وتاريــخ 1443/08/10هـــ )الموافــق ٢0٢٢/03/13م( والتــي تفيــد 
بأنهــا قــد قدمــت إقرارهــا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي ٢0٢1/1٢/31م، وهــي ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 1444/10/10هـــ )الموافــق ٢0٢3/04/30م(.

شركة اليان للصناعة شركة مساهمة مقفلة 	

قامــت الشــركة بخصــم الــزكاة الواجــب ســدادها بموجــب شــهادة مقيــدة بالرقــم )3104918٢3( وتاريــخ 1443/08/10هـــ )الموافــق ٢0٢٢/03/13م( والتــي تفيــد 
بأنهــا قــد قدمــت إقرارهــا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي ٢0٢1/1٢/31م، وهــي ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 1444/10/10هـــ )الموافــق ٢0٢3/04/30م(.

علمــاً أن شــركة الكثيــري القابضــة قــد قامــت بســداد مبلــغ وقــدره تســعمائة وثمانيــة وســتون ألــف وتســعمائة وأربعــة وأربعيــن )968٫944( ريــال ســعودي خــالل 
العــام ٢0٢٢م بــدل قيمــة الــزكاة المســتحقة عنهــا وشــركتيها التابعتيــن، ولــم تحصــل علــى أي ربــوط زكويــة عــن العــام ٢0٢1م. إال أن شـــركة الكثيــري القابضــة ال 
تســـتطيع التنبـــؤ مـــا إذا كانـــت هيئـــة الـــزكاة والضريبة والجمارك ســـتقبل تقديراتهـــا الزكويـــة عـن السـنوات المالية السابقة أو سـتطالبها بدفـع أي فروقـات زكويـة 

مســـتقباًل عــن هـــذه الســنوات عنهــا أو عــن شــركتيها التابعـــتين. 

وإذا مـــا قامـــت هيئـــة الـــزكاة والضريبــة والدخــل بمطالبــة شــركة الكثيــري القابضــة أو أي مــن شــركتيها التابعتيــن بدفـــع مثـــل هـــذه الفروقـــات، فـــإن ذلـــك ســـيؤثر 
ســـلباً علــى أربــاح المجموعــة ونتائـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المالــي وتوقعاتهـــا المســتقبلية.

2-1-2٧  المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 

كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، قامــت شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتاها التابعتــان بالحصــول علــى عــدد مــن وثائــق التأميــن لــدرء بعــض المخاطــر وحفــظ أصولهــا 
وممتلكاتهــا وهــي تشــمل: التأميــن الصحــي للعامليــن، التأميــن علــى المركبــات والتأميــن ضــد جميــع المخاطــر باإلضافــة للتأميــن علــى اآلالت. وفــي حــال لــم 
تقــم المجموعــة بتجديــد الوثائــق المنتهيــة أو إبــرام وثائــق جديــدة لتوفيــر التغطيــة التأمينيــة لكافــة المواقــع التــي تشــغلها واآلالت والمعــدات التــي تســتخدمها، 
فإنــه وعنــد حصــول أي حــادث، قــد تفقــد المجموعــة رأس المــال المســتثمر فــي أي مــن هــذه الممتلــكات التــي تضــررت أو دمــرت وقــد تخســر كذلــك اإليــرادات 
المســتقبلية المتوقعــة منهــا، ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى نتائجهــا الماليــة وأرباحهــا. )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغطيــة التأمينيــة التــي تتمتــع بهــا المجموعــة، 

الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة رقــم )11-1٢( »وثائــق التأميــن« مــن القســم رقــم )11( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

باإلضافــة إلــى أن عقــود التأميــن المبرمــة تتضمــن مبالــغ مقتطعــة وعوامــل مســتثناة مــن التغطيــة التأمينيــة، باإلضافــة إلــى قيــود أخــرى تتعلــق بالغطــاء التأمينــي 
يتــم التفــاوض عليــه مــع شــركات التأميــن، كمــا تعتمــد إمكانيــة حصــول الشــركة علــى التعويــض المســتحق لهــا مــن قبــل شــركة التأميــن ذات العالقــة علــى مالءتهــا 
الماليــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بقيمــة هــذا التعويــض، لــذا قــد ال يغطــي التأميــن جميــع الخســائر التــي تكبدتهــا المجموعــة وال يتــم إعطــاء أي ضمــان بــأن لــن تتكبــد 
المجموعــة خســائر تتجــاوز حــدود وثائــق التأميــن أو خــارج نطــاق التغطيــة الــواردة فــي هــذه الوثائــق. ومــن الممكــن أن تنشــأ حــاالت تتجــاوز فيهــا قيمــة المطالبــة 
قيمــة التأميــن الــذي تحتفــظ بــه المجموعــة أو أن يتــم رفــض مطالبــة التعويــض المقدمــة مــن قبــل المجموعــة لشــركة التأميــن ذات العالقــة أو أن تطــول فتــرة 

المطالبــة والتعويــض، ممــا ســيؤثر ســلبياً علــى أعمــال المجموعــة وتوقعاتهــا المســتقبلية ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-2٨  المخاطر المتعلقة بحماية العامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية

لــدى المجموعــة عــدد ثــالث )3( عالمــات تجاريــة مســجلة لــدى الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة، هــذا وقــد قامــت شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتاها التابعتــان 
بتســجيل نطاقهــا اإللكترونــي لــدى المركــز الســعودي لمعلومــات الشــبكة. )ولمزيــد مــن التفاصيــل، فضــاًل االطــالع علــى الفقــرة رقــم )11-10( »العالمــات 

التجاريــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة« مــن القســم رقــم )11( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. 

وتعتمــد المجموعــة علــى عالمتهــا التجاريــة فــي أعمالهــا وعلــى قدرتهــا فــي االســتمرار باســتخدامها وحمايــة حقوقهــا فيمــا يخــص تلــك العالمــة فــي مواجهــة أي 
اســتخدام غيــر مشــروع لهــا، وبالتالــي فــإن عــدم تمكــن المجموعــة مــن المحافظــة علــى حمايــة عالماتهــا التجاريــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة ســيعّرض ذلــك 

مصالــح المجموعــة المرتبطــة بــه للمخاطــر، ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

علمــاً بأنــه قــد تضطــر المجموعــة للدفــاع عــن عالمتهــا التجاريــة إلــى الدخــول فــي إجــراءات قضائيــة مكلفــة. وقــد يتســبب ذلــك فــي إلحــاق أضــرار جوهريــة 
بســمعة العالمــة التجاريــة ممــا يترتــب عليــه أثــر ســلبي علــى قــدرة المجموعــة علــى جــذب عمــالء جــدد وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تراجــع إيــرادات المجموعــة، والــذي 

ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-2٩  المخاطر المتعلقة بالتقاضي والدعاوى القانونية

كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، فــإن أي مــن شــركة الكثيــري القابضــة أو شــركتيها التابعتيــن طرفــاً فــي أي دعــوى أو مطالبــة أو نــزاع قضائــي، إال أن المجموعــة تبقــى 
معرضــة إلجــراءات التقاضــي بحكــم طبيعــة أنشــطتها ومعامالتهــا مــع الغيــر فــي إطــار قطاعــات األعمــال التــي تعمــل فيهــا، وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى – علــى 
ــا العماليــة واألضــرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو  ســبيل المثــال ال الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة والقضاي
مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة المجموعــة. وتكــون شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن عرضــة ألن تُتخــذ إجــراءات قانونيــة ضدهــا 

أو أن تكــون طرفــاً مدعيــاً فــي أي مــن الدعــاوى أو اإلجــراءات.

لــذا ال تســتطيع المجموعــة أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا أو النتائــج النهائيــة لتلــك 
الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجــزاءات. وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا قــد تؤثــر ســلباً علــى الوضــع 

المالــي للمجموعــة ونتائــج عملياتهــا.

2-1-30  المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات

يفــرض نظـــام الشـــركات بعـــض المتطلبــات النظاميـــة التـــي يتوجـــب علـــى شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن االلتــزام بهـــا. وسيســـتلزم ذلـــك قيـــام 
المجموعة باتخـــاذ اإلجراءات والتدابيـــر لاللتزام بمثـــل هـــذه المتطلبات والتـــي مـــن الممكن أن تؤثـــر علـــى خطـــة أعمالهـــا أو تســـتغرق وقـــت طويـــل. كمـــا فـــرض 
نظـــام الشـــركات الحالـــي عقوبـــات أشـــد صرامـــة علـــى مخالفـــة أحكامـــه وقواعـــده اإللزامية حيـــث تصـــل حســـب المادة )٢13( من نظـــام الشـــركات الحالـــي إلى 
خمسمائة ألف )500٫000( ريـــال سعودي، كمـــا نصـــت المادة )٢14( مـــن نظـــام الشـــركات علـــى تضاعـــف العقوبـــات فـــي حـــال تكـــرار المخالفات. وبالتالـــي فـــإن 
المجموعة ســـتكون عرضـــة إلـــى مثـــل هـــذه العقوبـــات فـــي حـــال عـــدم التزامهـــا بتلـــك القواعـــد واألحكام، والـــذي مـــن شـــأنه التأثيـــر ســـلباً وبشكل جوهـــري علـــى 

أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالي ونتائـــج عملياتهـــا.

ــة  ــة بحوكم ــات ذات الصل ــح والسياس ــد واللوائ ــزام بالقواع ــدم االلت ــة بع ــر المتعلق 2-1-31  المخاط
الشــركة

لــدى الشــركة الئحــة حوكمــة تــم إعدادهــا وفقــاً لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )٢017-8-16( 
ــة  ــخ 1437/01/٢8هـــ المعدل ــى نظــام الشــركات الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاري ــاًء عل ــخ 1438/015/16هـــ )الموافــق ٢017/0٢/13م( بن وتاري
 بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-5-٢019( وتاريــخ 1440/09/15هـــ )الموافــق ٢019/05/٢0م( وكان آخــر تعديــل لهــا بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 
ــة فــي  ــك المضمن ــاًل مــن تل ــر تفصي ــة وأحــكام أكث ــود إلزامي ــة بن )1-7-٢0٢1( وتاريــخ 144٢/06/01هـــ )الموافــق ٢0٢1/01/14م(، وتتضمــن الالئحــة المعدل
ــود إلزاميــة حــول تشــكيل مجالــس اإلدارة ولجانهــا، واختصاصاتهــا، ومســؤولياتها، واجتماعاتهــا، وحقــوق أعضائهــا وواجباتهــم  الالئحــة الســابقة، وتتضمــن بن
وأحــكام تعالــج حــاالت تعــارض المصالــح بيــن أعضائهــا والشــركة ولضمــان وضــوح العالقــة بيــن المســاهمين ومجلــس إدارة الشــركة مــن جهــة، ومجلــس اإلدارة 
وفريــق اإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى، واهتمــت كذلــك بحقــوق المســاهمين فــي تلــك الشــركات، كالحــق فــي المعاملــة العادلــة دون تمييــز، والحصــول علــى 

المعلومــات بشــفافية بمــا يمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم النظاميــة علــى أكمــل وجــه. 

إن إخفــاق شــركة الكثيــري القابضــة فــي تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة قــد يعرضهــا لغرامــات تفرضهــا الهيئــة، ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر 
ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتطلعاتهــا المســتقبلية.
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2-2  عوامــل المخاطــرة المتعلقــة بالســوق والقطــاع الــذي تعمــل فيــه رشكــة 
ــة ــريي القابض الكث

ــاط  ــى نش ــي ترع ــح الت ــة واللوائ ــب األنظم ــددة بموج ــر المح ــة بالمعايي ــر المتعلق 2-2-1  المخاط
المجموعــة

تمــارس شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن أنشــطتها فــي قطاعــات مختلفــة وبموجــب تراخيــص متخصصــة لــكل نشــاط تكــون قــد اســتحصلت عليهــا كل 
شــركة مــن جهــات االختصــاص. وإذ أن لــكل نشــاط أنظمــة ولوائــح ترعــاه، باإلضافــة لتراخيــص وشــهادات يتوجــب علــى أي شــركة اســتصدارها لممارســة نشــاط 
معيــن، تكــون المجموعــة خاضعــة لأنظمــة واللوائــح التاليــة بمــا أنهــا تمــارس أنشــطتها بموجــب تراخيــص صــادرة عــن الجهــات المخولــة والمختصــة )ولمزيــد 
مــن التفاصيــل، فضــاًل مراجعــة الفقــرة رقــم )11-4( »التراخيــص والتصاريــح التــي حصــل عليهــا الراعــي وشــركتاه التابعتــان« مــن القســم رقــم )11( »المعلومــات 
القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. كمــا تفــرض الجهــات المختصــة علــى المجموعــة االلتــزام بمعاييــر ومتطلبــات محــددة تحــت طائلــة فــرض العقوبــات أو الغرامــات 
أو ســحب التراخيــص الممنوحــة أو عــدم تجديدهــا )ولمزيــد مــن التفاصيــل، فضــاًل مراجعــة الفقــرة رقــم )11-5( »االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات 

الحكوميــة علــى الراعــي بصفتــه صاحــب الترخيــص« مــن المقســم رقــم )11( »المعلومــات القانونيــة«(.

وتكــون المجموعــة إذاً عرضــة لعقوبــات قــد ًتفــرض عليهــا عنــد مخالفتهــا لأنظمــة واللوائــح وشــروط التراخيــص التــي تعمــل بموجبهــا. وإن مــن شــأن تحّمــل 
شــركة الكثيــري القابضــة أو أي مــن شــركتيها التابعتيــن ألي عقوبــة ماديــة و/أو عقوبــة، أن يــؤدي ذلــك لعــدم تمكــن الشــركة المخالفــة مــن ممارســة نشــاطها بشــكل 

مؤقــت أو كلــي، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أدائهــا وبالتالــي علــى أداء المجموعــة بشــكل عــام ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-2  المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص الصناعية 

تمــارس الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة نشــاطها الصناعــي بموجــب ترخيــص صناعــي )عــدد ٢(، األول يحمــل الرقــم )43110٢116835( وتاريــخ 
1443/06/٢3هـــ )الموافــق ٢0٢٢/01/٢6م( وصالــح حتــى تاريــخ 1448/08/11هـــ )الموافــق ٢0٢7/01/19م( لممارســة نشــاط صناعــة بولســترين عازلــة 
الرقــم )431110117094( وتاريــخ 1443/07/09هـــ )الموافــق ٢0٢٢/0٢/10م( وصالــح حتــى تاريــخ  الثانــي فيحمــل  الترخيــص الصناعــي  للجــدران أمــا 

1448/09/03هـــ )الموافــق ٢0٢7/0٢/10م( لممارســة نشــاط صناعــة الخرســانات الجاهــزة.

يجــب علــى هــذه الشــركة التابعــة االلتــزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة علــى الشــركات التــي حصلــت علــى تراخيــص 
صناعيــة، وعلــى كافــة الشــركات الصناعيــة المرخصــة مــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة التقــدم بطلــب تعديــل ترخيصهــا تبعــاً ألي تعديــالت فــي بياناتهــا 
الصناعيــة كإجمالــي التمويــل والطاقــة اإلنتاجيــة والمــواد واآلالت والعمالــة المطلوبــة ليتســنى للــوزارة ضبــط أي تعديــل أو توســعة فــي المشــاريع الصناعيــة وذلــك 

حســب شــروط الرخصــة.

إذا لــم تلتــزم شــركة اليــان للصناعــة بشــروط وتعليمــات وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، ومــن هــذه الشــروط علــى ســبيل المثــال: االلتـــزام بمطابقـــة المنتجـــات 
للمواصفـــات والمقاييس المعتمـــدة أو المواصفـــات المتبنـــاة مـــن الهيئـــة السعودية للمواصفات والمقاييس، وااللتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية 
للمحافظــة علــى البيئــة مــن التلــوث، وااللتــزام باألنظمــة والتعليمــات ولوائــح الســالمة واألمــن الصناعــي والصحــة العامــة وغيرهــا، فإنهــا ســتكون معرضــة لســحب 
ــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة  ــن يك ــه ل ــان للصناعــة فإن ــص مــن شــركة الي ــي حــال ســحب الترخي ــا، وف ــص الصناعــي الخــاص به ــق الترخي أو تعلي
نشــاطها. وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة التابعــة بشــكل خــاص وعلــى أعمــال المجموعــة بشــكل عــام، ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى 

توقعاتهــا المســتقبلية وســعر أســهمها فــي الســوق.

2-2-3  المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

اســـتفادت الشـــركة وشركتاها التابعـــتان مـــن الحوافـــز التـــي تقدمهـــا الحكومـــة للمســـتثمرين مـــن أجـــل دعـــم التصنيـــع فـــي المملكة، ودعـم البنيـــة التحتيـة وتوفيـر 
األراضي والطاقـة والمياه بأسـعار مخفضـة فـي المدن الصناعيـة، وتوفيـر التمويـل مـن خالل صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي الـذي يقـدم قـروض ميسـرة 
لدعـــم القطـــاع الصناعـــي. وكان لهـــذه الحوافـــز دور هـــام فـــي نجـــاح أعمـــال المجموعة، وســـيؤدي أي وقـــف أو تعليـق لهـذه الحوافـز إلـى تأثيـر سـلبي علـى أعمـال 

المجموعة ووضعهـــا المالي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المستقبلية.
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2-2-4  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للمجموعــة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل، علــى ســبيل المثــال، 
عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك. ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات 
النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا 
أثرهــا المباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي، والتــي مــن شــأنها التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة 

المالــي، نظــراً لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد المملكــة وتأثرهــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.

2-2-5  المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة

تعانــي بعــض دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار االقتصــادي أو السياســي أو األمنــي فــي الوقــت الراهــن. وال توجــد ضمانــات بــأن تلــك الظــروف 
االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة فــي تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال المجموعــة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-6  المخاطر المتعلقة بتأثير قطاع التشييد والبناء على إيرادات الشركة

تعتمـــد إيـــرادات المجموعــة بشـــكل أساســـي علـــى أداء قطـــاع التشـــييد والبنـــاء، الـــذي يرتبـــط أداؤه ارتباطــاً وثيقــاً بأســعار النفــط واإلنفــاق الحكومــي، لذلـــك، 
فـــإن التقلبـــات االقتصادية الســـلبية ســـتؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى قطـــاع التشـــييد والبنـــاء وبالتالـــي تؤثـــر سلباً على مبيعات المجموعة ونتائـــج عملياتهـا التشـغيلية 

والماليــة.

2-2-٧  المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة

تعتمـــد عمليـــات المجموعة التشـــغيلية علـــى توفـــر منتجـــات الطاقـــة والكهربـــاء، لـــذا فـــإن أي انقطـــاع أو تقليـــص فـي اإلمدادات مـن هـــذه المنتجات أو أي ارتفـاع 
فـــي أســـعارها مـــن شـــأنه أن يؤثـــر بشـــكل كبيـــر علـــى حجـــم اإلنتاج ودرجـــة الربحيـــة مـــن عمليـات تشـــغيل المجموعة، ممـا سـيؤدي إلـى تقليـــص هوامـش أرباحهـا 

وبالتالـــي التأثيـــر ســـلباً علـــى أعمالهـــا ووضعهـــا المالي ونتائـج عملياتهـــا وتوقعاتهـا المستقبلية.

2-2-٨  المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

قــد يــؤدي أي ضــرر ناتــج عــن الكــوارث الطبيعيــة الخارجــة عــن ســيطرة المجموعــة، والــذي قــد يصيــب مرافــق شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن، أو 
يصيــب العمــال، مثــل الفيضانــات والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى، إلــى تكبــد المجموعــة تكاليــف كبيــرة وطائلــة. كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة المجموعــة 
علــى أداء ممارســة عملياتهــا وبالتالــي التقليــل مــن نتائجهــا التشــغيلية. وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة وإضرارهــا بمرافــق شــركة الكثيــري القابضــة أو أي 
مــن شــركتيها التابعتيــن، فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة المتضــررة بشــكل خــاص وعلــى أعمــال المجموعــة ككل بشــكل عــام، ونتائــج 

عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-٩  المخاطر المتعلقة بالمنافسة 

تعمـــل شـــركة الكثيري القابضة وشـــركتاها التابعـــتان فـــي بيئـــة تنافســـية قويـــة، حيـــث يقـــدر عـــدد المصانع العاملـــة فـي نشـاط الخرســـانة الجاهـزة علـى مسـتوى 
المملكة كمـــا فـــي عـــام ٢017م بأكثـــر من أربعمائة )400( مصنع، بحجـــم إنتـــاج ســـنوي يصـــل إلـــى خمسة وسبعين مليون )75٫000٫000( متـــر مكعـــب تقريباً، 
ويعتمــد الوضـــع التنافســـي للشـــركة علـــى العديـــد مـــن العوامـــل التـــي تشـــمل قـــوة مركزهـــا المالــي والنطــاق الجغرافــي ألعمالهــا والعالقــة مــع العمــالء وســـمعة 
الشـــركة. وال يوجــد ضمــان باســـتمرار قــدرة المجموعــة علــى المنافســة بشـــكل فّعــال مــع الشــركات فــي الســوق، كمـــا تؤثـــر سياســـات تســـعير منافســـي شــركة 
الكثيري القابضة وشـــركتاها التابعـــتان بشـــكل كبيـــر علـــى األداء المالي للمجموعة، وال يوجـــد ضمـــان بـــأن المجموعة ســـتكون قـــادرة باســـتمرار على منافسة تلك 

الشركات، ممـــا يـــؤدي إلـــى خفـــض حصـــة الشـــركة فـــي الســـوق وبالتالـــي التأثيـــر سـلباً علـــى أربـاح الشـــركة ونتائجهـا المالية.
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2-2-10  المخاطر المتعلقة بفرص النمو

تعتمــد قــدرة المجموعــة فــي تطويــر أعمالهــا علــى مســتوى المنافســة فــي الســوق، وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية، وقــدرة فريــق إدارتهــا، واألنظمــة القانونيــة، 
وغيرهــا. وليــس هنالــك ضمــان بالمحافظــة علــى مســتوى مــن النمــو المتواصــل، حيــث أن المجموعــة قــد تواجــه صعوبــات فــي توســعة نشــاطها وتنميــة حصتهــا 
الســوقية وزيــادة مبيعاتهــا. وعليــه، فإنــه وفــي حــال لــم تتمكــن المجموعــة مــن إدارة نموهــا بشــكل إيجابــي، قــد تتأثــر قدرتهــا فــي تطويــر أنشــطتها وزيــادة حصتهــا 

الســوقية أو الحفــاظ عليهــا وزيــادة أربــاح أعمالهــا وتعزيــز العوائــد لمســاهميها، ممــا يعنــي تأثــر الوضــع المالــي للمجموعــة بشــكل ســلبي. 

2-2-11  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في األنظمة والقوانين ذات العاقة

ــن كنظــام  ــان لعــدد مــن األنظمــة والقواني ــري القابضــة وشــركتاها التابعت ــة الســعودية، تخضــع شــركة الكثي ــة فــي المملكــة العربي كغيرهــا مــن الشــركات العامل
الشــركات، ونظــام العمــل وأنظمــة البلديــات والدفــاع المدنــي واألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وغيرهــا، والتــي قــد تتغيــر أو يتــم تحديثهــا 
مــن قبــل الجهــات المختصــة، كمــا قــد تصــدر قوانيــن وأنظمــة جديــدة مــن الجهــات الرســمية ذات العالقــة مــن حيــن إلــى آخــر. وعليــه فــإن أعمــال المجموعــة قــد 
تتأثــر بشــكل ســلبي فــي حــال حــدوث أي تغيــر جوهــري ألي مــن األنظمــة ذات العالقــة أو اســتحداث أنظمــة إضافيــة لهــا تأثيــر مباشــر علــى أداء وربحيــة الشــركة.

2-2-12  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

تواجــه المجموعــة هــذه المخاطــر بشــكل جوهــري فــي حــال اســتقطابها ألعــداد إضافيــة مــن الموظفيــن غيــر الســعوديين. فقــد أقــرت الحكومــة خــالل عــام ٢016م 
عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي مــن ضمنهــا إقــرار فــرض رســوم إضافيــة مقابــل 
كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراً مــن 1439/04/14هـــ )الموافــق ٢018/01/01م( بواقــع أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً عــن 
كل موظــف غيــر ســعودي لعــام ٢018م، تزيــد إلــى ســتمائة )600( ريــال ســعودي شــهرياً لعــام ٢019م ثــم إلــى ثمانمائــة )800( ريــال ســعودي شــهرياً لعــام ٢0٢0م. 

وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة فــي تكاليــف المجموعــة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

علمــاً أن الرســوم الحكوميــة التــي دفعتهــا شــركة الكثيــري القابضــة عــن العامليــن غيــر الســعوديين مبلغــاً وقــدره مليــون وأربعمائــة وســبعة وســبعون ألــف وســتمائة 
وثمانيــة وثمانــون )1٫477٫688( ريــال ســعودي ومائتــان وأربعــة عشــر ألــف وتســعمائة وخمســة ريــال وتســعة وأربعــون )٢14٫905٫49( ريــال ســعودي ومليــون 
وســتة وأربعيــن ألــف وأربعــة وثالثيــن )1٫046٫034( ريــال ســعودي وثالثمائــة وواحــد وســتون ألــف ومائــة وســتة عشــر )361٫116( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢0م و31 ديســمبر ٢0٢1م و31 مــارس ٢0٢٢م، علــى التوالــي.

ــاراً مــن 1438/10/07هـــ )الموافــق  ــر الســعوديين اعتب ــن غي ــى تابعــي ومرافقــي الموظفي ــي عل ــل مال ــك فقــد فرضــت الحكومــة رســوم مقاب ــى ذل ــة إل باإلضاف
٢017/07/01م(، بواقــع مائــة )100( ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل تابــع فــي عــام ٢017م، وترتفــع ســنوياً لتصــل إلــى أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً لــكل 
تابــع فــي عــام ٢0٢0م، وعليــه فــإن رســوم المقابــل المالــي التــي ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه ســتؤدي إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه، األمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة المعيشــة فيهــا أقــل، وإذا مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي 
المحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر، 
أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي ســيؤدي أيضــاً إلــى زيــادة فــي تكاليــف المجموعــة ممــا ســيؤثر 

بشــكل ســلبي علــى نتائــج عملياتهــا.

ــة  ــة فــي المملكــة العربي ــة االجتماعي ــخ 144٢/03/18هـــ )الموافــق ٢0٢0/11/04م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــه بتاري ــر بالذكــر أيضــاً أن والجدي
الســعودية، مبــادرة تحســين العالقــة التعاقديــة، التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ ٢0٢1/03/14م، وتســتهدف دعــم رؤيــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة فــي بنــاء ســوق عمــل جــاذب وتمكيــن وتنميــة الكفــاءات البشــرية وتطويــر بيئــة العمــل وإلغــاء نظــام الكفيــل، حيــث تقــدم المبــادرة ثــالث خدمــات رئيســة، 
ــن فــي منشــآت القطــاع  ــع العامليــن الوافدي ــادرة جمي ــر آليــات الخــروج والعــودة والخــروج النهائــي، وتشــمل خدمــات المب هــي: خدمــة التنقــل الوظيفــي، وتطوي
الخــاص ضمــن ضوابــط محــددة تراعــي حقــوق طرفــي العالقــة التعاقديــة وشــروط التعاقــد بيــن صاحــب العمــل والعامــل الوافــد. وتتيــح خدمــة التنقــل الوظيفــي 
للعامــل الوافــد االنتقــال لعمــل آخــر عنــد انتهــاء عقــد عملــه دون الحاجــة لموافقــة صاحــب العمــل، كمــا تحــدد المبــادرة آليــات االنتقــال خــالل ســريان العقــد 
شــريطة االلتــزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط المحــددة.  وبنــاء عليــه، عنــد دخــول هــذه المبــادرة حيــز التنفيــذ، ال تضمــن الشــركة أن تحافــظ علــى كوادرهــا مــن 
العمالــة غيــر الســعودية وتجديــد عقودهــم بشــروط مرضيــة لهــم، األمــر الــذي ســيدفعهم إلــى االنتقــال إلــى عمــل آخــر وفــق اآلليــات المشــار إليهــا أعــاله، وإذا لــم 
تتمكــن المجموعــة مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى 

زيــادة التكلفــة الماليــة علــى المجموعــة والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-2-13  المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب

تتأثر القطـاعات التي تعمل فيها المجموعة بتقلبـات العـرض والطلـب فـي السـوق. لذلـك، فـإن عـدم تكيـف مسـتويات اإلنتاج مـع الهبـوط الحـاد للطلـب، سـيؤثر 
علـــى إنتاجيـــة الشـــركات ومســـتويات البيـــع لديهـــا، والـــذي ســـيؤثر بدوره علـــى أداء أي قطـــاع بشـــكل عـــام، وبالتالـــي ســـيؤثر علـــى أداء الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا 

ومركزهـــا المالي وتوقعاتهـــا المســتقبلية.

2-2-14  المخاطر المتعلقة في أسعار الصرف

ال تخضـــع معامالت شركة الكثيري القابضة والشركتين التابعتين لعمالت غيـــر الريـــال الســـعودي كمـــا فـــي تاريـــخ هـــذه النشـــرة، إال أنـــه فـــي حـــال قامـــت أي من 
شركات المجموعة بتعامالت بعمالت غيـــر الريـــال الســـعودي فـــي المستقبل، فســـتصبح معرضـــة للتقلبـــات فـــي أســـعار صـــرف العمالت األخرى مقابـــل الريـــال 
السـعودي، وبالتالـي إلـى زيـادة فـي النفقـات، ممـا سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالي وتوقعاتهـا المستقبلية.

)VAT( 2-2-15  المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة

قــرر مجلــس الــوزراء الســعودي فــي 1438/05/0٢هـــ )الموافــق ٢017/01/30م(، الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي بــدأ العمــل بهــا اعتبــاراً مــن األول مــن ينايــر ٢018م، كضريبــة جديــدة تبلــغ )5٪( مــن ســعر البيــع، تضــاف لبقيــة الضرائــب 
والرســوم األخــرى علــى قطاعــات محــددة بالمملكــة، بمــا فــي ذلــك القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الشــركة. وبتاريــخ 1441/10/17هـــ )الموافــق ٢0٢0/06/09م( 
صــدر قــرار مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك رقــم )٢0-3-٢( بزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة لكــي تصبــح )15٪( مــن ســعر البيــع ابتــداء 
مــن تاريــخ 1441/11/10هـــ )الموافــق ٢0٢0/07/01م(. وتقــوم الشــركة وشــركتاها التابعتــان بــإدراج الضريبــة علــى عمالئهــا مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا وفقــاً 

للنســبة المقــررة مــن الدولــة.

2-2-16  المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة

بالرغــم مــن أن المجموعــة ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب، بخــالف الــزكاة الشــرعية وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة )15٪( مــن رســوم 
الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، إال أنــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى الشــركات مــن قبــل الحكومــة فــي المســتقبل. وعليــه فــي حــال تــم 

فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــالف المطبقــة حاليــاً، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أربــاح المجموعــة الصافيــة.
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2-3  عوامل المخاطر المتعلقة بصكوك الكثريي

2-3-1  المخاطر المتعلقة بإعسار أو إفاس الُمصدر أو الراعي 

قــد يصبــح الُمصــدر أو الراعــي غيــر قادريــن أو يعترفــا بعــدم قدرتهمــا علــى ســداد الديــون عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها، أو يعلــق أي منهمــا ســداد أي مــن 
ديونهمــا بســبب صعوبــات ماليــة فعليــة أو متوقعــة، أو بســبب فعليــة الصعوبــات الماليــة المتوقعــة يبــدأ أي منهمــا فــي المفاوضــات مــع واحــد أو أكثــر مــن دائنيهمــا 
بهــدف إعــادة جدولــة أي مــن مديونيتهمــا، بحيــث يعتبــر ذلــك حالــة إعســار التــي تشــكل إحــدى حــاالت اإلخــالل المنصــوص عليهــا فــي الشــرط )14( مــن اتفاقيــة 
إعــالن الوكالــة الرئيســية )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-13( »الشــرط 14: حــاالت )حالــة( اإلخــالل/ حــوادث )حــادث( التقصيــر« 
مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة(. ويترتــب علــى وقــوع حالــة اإلخــالل هــذه التزامــات علــى عاتــق وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض 
بإخطــار حملــة الصكــوك بحــدوث حالــة اإلعســار، ويكــون لــه فــي أي وقــت، وهــو مفــوض بشــكل غيــر قابــل للنقــض نيابــة عــن حملــة الصكــوك، وذلــك مــن أجــل: 

تنفيذ الحقوق التي قد تكون لها بموجب وثائق الصكوك بعد حدوث حالة إخالل )حادث تقصيري(؛ - 
المطالبــة واالدعــاء والتنفيــذ واإلثبــات بدفــع مبلــغ توزيــع التصفيــة المطبــق علــى الصكــوك اعتبــاًرا مــن تاريــخ اســتالم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض اإلشــعار - 

بخصــوص حــاالت اإلخــالل المرســل مــن حملــة الصكــوك؛ و
ــة الصكــوك المفــوض مناســبة -  ــل حمل ــي يراهــا وكي ــكل األشــياء الت ــام ب ــع اإلجــراءات والقي ــات وإعطــاء اإليصــاالت واتخــاذ جمي ــات واإلثبات ــم المطالب تقدي

ــة مــن الُمصــدر. ــع التصفي ــغ توزي الســترداد مبل

ووفقــاً للقواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة، يجــب علــى الُمصــدر بصفتــه المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة االلتــزام باألحــكام الــواردة فــي نظــام 
اإلفــالس والئحتــه التنفيذيــة وعليــه إشــعار الهيئــة كتابيــاً بنتيجــة أي إجــراء تــم اتخــاذه مــن إجــراءات نظــام اإلفــالس وذلــك خــالل )14( يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء 
اإلجــراء. ويتعيــن علــى أعضــاء مجلــس إدارة المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة إشــعار الهيئــة فوريــاً ســواء عــن تاريــخ إفــالس الراعــي ووقتــه أو إفــالس المنشــأة 

ووقتــه. علمــاً أنــه فــي حالــة إفــالس الراعــي، يتــم تغييــر راعــي المنشــأة بعــد موافقــة الهيئــة علــى ذلــك. 

كمــا تفــرض الهيئــة – ســواء علــى الُمصــدر أو الراعــي بصفتهمــا يملــكان أوراق ماليــة مدرجــة فــي الســوق – إجــراءات ومتطلبــات عنــد التقــدم بطلــب افتتــاح إجــراء 
إعــادة التنظيــم المالــي وفقــاً لنظــام اإلفــالس وفــق اآلتــي:

يجــب علــى الُمصــدر المدرجــة أوراقــه الماليــة فــي الســوق أن يفصــح للهيئــة والجمهــور فــوراً ومــن دون تأخيــر بإعــالن مســتقل عــن أي مــن التطــورات اآلتيــة أ. 
– مــع بيــان أثرهــا فــي الوضــع المالــي للُمصــدر أو المســار العــام ألعمالــه –:

صدور قرار صاحب الصالحية لدى الُمصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس.. 1
تلقي الُمصدر تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس.. ٢
قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.. 3
صدور حكم المحكمة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس، مع إيضاح أسباب رفض افتتاح اإلجراء.. 4
صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.. 5
صــدور حكــم المحكمــة بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للُمصــدر بموجــب نظــام اإلفــالس، أو إنهائــه وافتتــاح إجــراء التصفيــة أو التصفيــة اإلداريــة . 6

للُمصــدر بموجــب نظــام اإلفــالس.

ب.  يلتــزم الُمصــدر باإلفصــاح عــن أي تطــورات جوهريــة تتضمنهــا التقاريــر التــي يقّدمهــا فــي إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي المفتتــح للُمصــدر بموجــب نظــام 
اإلفــالس مــا لــم يقــرر األميــن أو لجنــة اإلفــالس أو الجهــة المختصــة أنهــا ســرية بنــاًء علــى الفقــرة )1( مــن المــادة العاشــرة مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام 

اإلفــالس الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )6٢٢( وتاريــخ 1439/1٢/٢4هـــ )الموافــق ٢018/09/04م(.
ج.  يعلـَـق تــداول األوراق الماليــة المدرجــة للُمصــدر الــذي بلغــت خســائره المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس مالــه عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم 

المالــي للُمصــدر لــدى المحكمــة بموجــب نظــام اإلفــالس.
د.  يُرفــع تعليــق التــداول المفــروض بموجــب الفقــرة )ج( عنــد صــدور قــرار المحكمــة بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للُمصــدر بموجــب نظــام اإلفــالس مــا 

لــم يكــن ُموقفــاً عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العالقــة.
هـــ. يســتمر تعليــق التــداول المفــروض بموجــب الفقــرة )ج( عنــد رفــض المحكمــة افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للُمصــدر بموجــب نظــام اإلفــالس، وذلــك 
إلــى حيــن انتهــاء المــدد النظاميــة الــواردة فــي المــادة الخمســين بعــد المئــة مــن نظــام الشــركات أو انخفــاض نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال 

المدفــوع قبــل ذلــك. 
و.   يُلغــى إدراج األوراق الماليــة المدرجــة للُمصــدر فــي حــال صــدور حكــم المحكمــة بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي وافتتــاح إجــراء التصفيــة أو التصفيــة 

اإلداريــة للُمصــدر بموجــب نظــام اإلفــالس.

وفــي حــال اســتمرار تعليــق التــداول فــي األوراق الماليــة للُمصــدر أو الراعــي أو فــي حالــة إلغــاء األوراق الماليــة المدرجــة، ســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري 
علــى الوضــع القانونــي للُمصــدر أو الراعــي كمــا يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى مصالــح حملــة الصكــوك ومســاهمي الراعــي. 
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2-3-2  المخاطر المتعلقة بإدراج صكوك الُمصدر في السوق 

بعــد إدراج الصكــوك وطرحهــا فــي الســوق، ســتصبح صكــوك الكثيــري منشــأة لهــا أوراق ماليــة مدرجــة مــا يترتــب عليــه خضــوع المنشــأة لقواعــد طــرح األوراق 
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن الهيئــة وقواعــد اإلدراج الصــادرة عــن تــداول الســعودية، ال ســيما اإلفصــاح للمســتثمرين عــن 
اإلجــراءات التــي قــد تؤثــر فــي ســعر الصكــوك. وفــي حــال عــدم مقــدرة الُمصــدر علــى التقيــد بــأي مــن األنظمــة واللوائــح التــي تخضــع لهــا المنشــآت التــي لديهــا 
أوراق ماليــة مدرجــة فــي الســوق، قــد يتحمــل عقوبــات مثــل إيقــاف تــداول الصكــوك مؤقتــاً أو إلغــاء إدراجهــا ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى مصالــح 

حملــة الصكــوك.

2-3-3  المخاطر المتعلقة بإدارة الُمصدر 

وفقــاً ألحــكام النظــام األساســي الخــاص بالُمصــدر والقواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة، يقــوم الوصــي بتعييــن أعضــاء مجلــس إدارة المنشــأة 
ذات األغــراض الخاصــة. وقــد قامــت شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية بصفتهــا الوصــي علــى صكــوك الكثيــري بتعييــن مجلــس اإلدارة، وبمــا أن هــذه المنشــأة 
حديثــة التأســيس، لــن يتمكــن حملــة الصكــوك المحتملــون مــن تــدارك اإلدارات التاريخيــة للمنشــأة ودراســتها لمــا لذلــك مــن أثــر علــى فعاليــة القــرار االســتثماري. 

وفــي حــال عــدم نجــاح اإلدارة فــي وضــع الخطــط واألهــداف التــي تخــدم حســن ســير عمــل المنشــأة، ســوف يكــون لذلــك أثــر ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا.

2-3-4  المخاطر المتعلقة بالموارد المحدودة للُمصدر

كمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، ال يمتلــك الُمصــدر أي أصــول وتفــرض القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة عــدم جــواز تحويــل أي أصــول 
للمنشــأة ذات األغــراض الخاصــة ألي غــرض ســوى إصــدار أدوات الديــن أو إصــدار وحــدات اســتثمارية أو للنشــاطات المســاندة الالزمــة لتحقيــق

أغراضها. 

2-3-5  المخاطر المتعلقة بأغراض الُمصدر المحدودة

تــم تحديــد الغــرض مــن المنشــأة بموجــب نظامهــا األساســي، وهــو الحصــول علــى تمويــل عــن طريــق إصــدار أدوات ديــن مبنيــة علــى ديــون.  وطبقــاً للقواعــد 
ــي:  المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة، ال تمــارس المنشــأة أي نشــاطات عــدا اآلت

إصدار أدوات الدين من أجل الحصول على تمويل.. 1
إصدار أسهم ألغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة.. ٢
النشاطات المساندة الالزمة لتحقيق أغراضها.. 3

وال يكــون الُمصــدر قــادراً بموجــب األنظمــة المفروضــة علــى ممارســة أي نشــاط تجــاري أو تشــغيلي لتعزيــز إيراداتــه، علــى أن تنتهــي هــذه المنشــأة بانتهــاء الغــرض 
ســت مــن أجلــه، ويجــب علــى المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة إشــعار الهيئــة كتابيــاً بذلــك قبــل أربعــة عشــر )14( يومــاً مــن تاريــخ انتهائهــا. الــذي أُِسّ

ــة ومــا  ــا بممارســتها، تكــون مخالفــة لنظــام الســوق ولوائحــه التنفيذي ــر مرخــص له ــا بممارســة أنشــطة غي ــوح له وفــي حــال خالفــت المنشــأة الترخيــص الممن
ســيترتب علــى ذلــك مــن إمكانيــة تعرضهــا للمســاءلة مــن قبــل الهيئــة ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى وضعهــا القانونــي واســتمراريتهما كمنشــأة ذات 

أغــراض خاصــة مرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة.
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2-3-6  المخاطر المتعلقة بااللتزام بالقواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة

وفــق القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة، يتوجــب علــى الُمصــدر، بصفتــه المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة، أن يكــون مرخصــاً لــه فــي جميــع 
األوقــات وأن يكــون مســتوفياً للشــروط اآلتيــة فــي جميــع األوقــات:

أن تكون مؤسسة وفقاً لهذه القواعد وملتزمة بجميع أحكامها ذات العالقة.. 1
أن ال تشترك في أي نشاط عدا اآلتي:. ٢

أ. إصدار أدوات الدين.
ب. إصدار أسهم ألغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة.

ج. النشاطات المساندة الالزمة لتحقيق أغراضها.

أن يكون للمنشأة ذات األغراض الخاصة نظام أساسي مستوٍف لمتطلبات هذه القواعد.. 3

وتحظــر هــذه القواعــد علــى الُمصــدر، بصفتــه المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة، االندمــاج مــع منشــأة أخــرى ذات أغــراض خاصــة أو شــخص اعتبــاري آخــر مــن 
أي نــوع أو التحــول إلــى شــخص اعتبــاري مــن أي شــكل آخــر. 

وتنــص المــادة السادســة واألربعــون مــن هــذه القواعــد، علــى أن يُعــد كل شــخٍص يتعامــل مــع المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة مطلعــاً علــى المحتويــات والقيــود 
الــواردة فــي هــذه القواعــد والنظــام األساســي للمنشــأة ذات األغــراض الخاصــة، إال أنــه ليــس ملزمــاً بتأكيــد صحــة اإلجــراءات الداخليــة لديهــا.

وفــي حــال خالفــت المنشــأة القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة والملحــق رقــم )1( المتعلــق بتنظيــم اإلشــعارات التــي يتوجــب علــى المنشــأة 
رفعهــا أمــام الهيئــة – كأن تقــوم علــى ســبيل المثــال بممارســة نشــاطها بعــد انتهــاء مــدة الترخيــص أو أن تخالــف مــدة اإلشــعارات التــي يتوجــب خاللهــا إبــالغ 
الهيئــة عــن أي حــدث مذكــور فــي الملحــق رقــم )1( وتقديــم المســتندات المطلوبــة – ، تكــون مخالفــة لنظــام الســوق ولوائحــه التنفيذيــة ومــا ســيرتب علــى ذلــك مــن 
إمكانيــة تعرضهــا للمســاءلة مــن قبــل الهيئــة ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى وضعهــا القانونــي واســتمراريتهما كمنشــأة ذات أغــراض خاصــة مرخــص 

لهــا مــن قبــل الهيئــة.
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2-4  عوامل المخاطر المتعلقة بالصكوك 

2-4-1  المخاطر المتعلقة بمدى ماءمة االستثمارات

قــد ال تكــون الصكــوك الصــادرة مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات بموجــب برنامــج أو أكثــر ينشــئه الُمصــدر مــن وقــت آلخــر، اســتثماًرا مناســًبا لجميــع 
المســتثمرين. يجــب علــى كل مســتثمر محتمــل فــي الصكــوك أن يقــرر مــدى مالءمــة هــذا الســتثمار فــي ضــوء الظــروف الخاصــة بــه. وعلــى وجــه الخصــوص، 

ــى كل مســتثمر محتمــل:  يجــب عل

أن يكــون لديــه مــا يكفــي مــن المعرفــة والخبــرة للقيــام بتقييــم فعلــي للصكــوك والمزايــا ومخاطــر االســتثمار فيهــا وللمعلومــات الــواردة أو المشــار إليهــا فــي  	
نشــرة اإلصــدار هــذه.

أن يكــون قــادًرا علــى االســتفادة مــن أدوات تحليليــة مالءمــة وملًمــا بهــا، وذلــك لتقييــم االســتثمار فــي الصكــوك واألثــر الــذي قــد يتركــه هــذا االســتثمار فــي  	
محفظــة اســتثماراته اإلجماليــة فــي ســياق وضعــه المالــي الخــاص بــه.

أن يكــون لديــه مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة والســيولة لتحمــل كافــة مخاطــر االســتثمار فــي الصكــوك، بمــا فــي ذلــك الحالــة التــي تكــون فيهــا عملــة الدفــع  	
مختلفــة عــن عملــة المســتثمر المحتمــل.

أن يفهم شروط الصكوك بشكل كامل، وأن يكون لديه دراية بسلوك أي مؤشرات وأسواق مالية ذات صلة. 	
أن يكــون قــادًرا )وحــده أو بمســاعدة مستشــار مالــي( علــى تقييــم ســيناريوهات محتملــة للعوامــل االقتصاديــة وغيرهــا ممــا قــد يؤثــر علــى اســتثماره وقدرتــه  	

علــى تحمــل المخاطــر ذات الصلــة.

إن عــدم توفــر العوامــل الــواردة أعــاله قــد يــؤدي إلــى دخــول المســتثمر فــي اســتثمار ال يالئــم أوضاعــه الماليــة أو أهدافــه االســتثمارية ممــا ســيؤدي إلــى تحقيــق 
نتائــج ســلبية أو مخالفــة لتوقعاتــه أو أهدافــه.

2-4-2  المخاطر المتعلقة بخضوع بعض االستثمارات العتبارات قانونية

تخضــع األنشــطة االســتثمارية لبعــض المســتثمرين إلــى قوانيــن وأنظمــة اســتثمارية، أو إلــى مراجعــة تلــك القوانيــن واألنظمــة مــن قبــل بعــض الجهــات الحكوميــة 
والتنظيميــة. يجــب علــى كل مســتثمر محتمــل أن يستشــير مستشــاريه القانونييــن لتحديــد: )أ( مــا إذا كانــت الصكــوك تشــكل اســتثمارات قانونيــة بالنســبة لــه، 
و)ب( إمكانيــة اســتخدام الصكــوك كضمــان ألنــواع االقتــراض المتعــددة، و)ج( وجــود أي قيــود أخــرى تنطبــق علــى شــراء أو رهــن الصكــوك مــن قبــل المســتثمر.

علــى المؤسســات الماليــة أو أي مســتثمر محتمــل أن تستشــير مستشــاريها القانونييــن أو الجهــات التنظيميــة المعنيــة، وذلــك لغــرض تحديــد المعاملــة المناســبة 
للصكــوك بموجــب قواعــد رأس المــال علــى أســاس المخاطــر وأي قواعــد وتنظيمــات مشــابهة، حتــى تتجنــب اإلخــالل بالقوانيــن واألنظمــة أو بأحــكام العقــود 

واالتفاقيــات التــي هــي طــرف بهــا.

2-4-3  المخاطــر المتعلقــة بإمكانيــة تعــرض بعــض حملــة الصكــوك إلــى مخاطــر تحويــل العملــة 
نتيجــة لكــون الصكــوك مقومــة بالريــال الســعودي

ــال الســعودي  ــم بشــكل أساســي بغيــر الري ــال الســعودي. فــي حــال كانــت األنشــطة الماليــة الخاصــة بالمســتثمر تت ــة الصكــوك بالري يتــم ســداد الدفعــات لحمل
فســوف يتعــرض المســتثمر لمخاطــر تتعلــق بتحويــل العملــة. يدخــل ضمــن تلــك المخاطــر مــا يلــي: )أ( خطــر حــدوث تغيــر كبيــر فــي أســعار الصــرف )بمــا فــي 
ذلــك التغيــرات التــي قــد تنشــأ عــن تخفيــض قيمــة الريــال الســعودي أو إعــادة تقييــم عملــة المســتثمر(، و)ب( خطــر قيــام الجهــات المختصــة المســؤولة عــن عملــة 

المســتثمر بفــرض أو تعديــل ضوابــط الصــرف، ممــا قــد يؤثــر ســلًبا علــى ســعر الصــرف ذي الصلــة. 

فــي الســنوات األخيــرة، عانــت أســعار الصــرف بيــن بعــض العمــالت مــن التقلــب وقــد يســتمر تقلــب العمــالت هــذا فــي المســتقبل. كمــا أن أي ارتفــاع لقيمــة عملــة 
المســتثمر بالنســبة إلــى الريــال الســعودي قــد تــؤدي إلــى انخفــاض القيمــة الموازيــة للعملــة لمبالــغ التوزيــع الــدوري أو أي مبالــغ توزيــع دوري جزئــي مســتحقة 
الدفــع والمتعلقــة بهــذه الصكــوك، أو القيمــة المعادلــة للمبالــغ الموزعــة عنــد التصفيــة والمتعلقــة بهــذه الصكــوك، وكذلــك للقيمــة الســوقية للصكــوك المعادلــة 
لعملــة المســتثمر. إضافــة إلــى ذلــك قــد تحــد ضوابــط الصــرف مــن توافــر عملــة أجنبيــة محــددة وقــت ســداد بعــض المبالــغ المســتحقة عــن الصكــوك. ونتيجــة 

لذلــك، قــد يتلقــى المســتثمرون أقــل مــن المبلــغ المتوقــع أو قــد ال يتلقــون أي مبلــغ علــى اإلطــالق.
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2-4-4  المخاطر المتعلقة بالتداول والتسوية واإلدراج

ســوف تــدرج الصكــوك التابعــة ألي سلســلة إصــدارات صكــوك فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( وتــودع فــي مركــز إيــداع األوراق الماليــة، وســوف يتــم تــداول 
الصكــوك ومقاصتهــا وتســويتها وفًقــا لإلجــراءات المتبعــة ألدوات الديــن المدرجــة. ومــع ذلــك، ال يمكــن ضمــان أنــه لــن يكــون هنــاك تعطــل أو أخطــاء فــي تــداول 
ومقاصــة وتســوية الصكــوك. وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن التــداول الثانــوي فــي أســواق الصكــوك محــدود وال يمكــن ضمــان أنــه ســيتمكن حملــة الصكــوك مــن بيــع 
الصكــوك بســهولة. كمــا إن القيمــة الســوقية للصكــوك هــي عرضــة للتقلــب وبالتالــي فإنــه قــد يتعــذر علــى حملــة الصكــوك بيــع صكوكهــم فــي إحــدى األســواق 
الثانويــة أو قــد يبيعــون الصكــوك بســعر أعلــى أو أقــل مــن ســعر الطــرح األولــي بنــاًء علــى عــدة عوامــل منهــا أســعار الفائــدة الســائدة وأداء الســوق لــأوراق الماليــة 

المشابهة.

إن مديــر الترتيــب والمتعامليــن غيــر ملزميــن بتقديــم أســعار للصكــوك التابعــة ألي سلســلة إصــدارات صكــوك أو صنــع ســوق لهــا. وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي 
ضمانــات بخصــوص مــدى ســيولة الصكــوك أو ســوق تداولهــا، وعلــى المســتثمر فــي الصكــوك أن يكــون مســتعًدا لالحتفــاظ بالصكــوك لفتــرة غيــر محــددة مــن 

الوقــت أو حتــى تاريــخ اســتحقاقها.

2-4-5  المخاطر المتعلقة باألشخاص المؤهلين

علــى حملــة الصكــوك المحتمليــن أن يعــوا بــأن الصكــوك تبــاع فقــط إلــى األشــخاص المؤهليــن وأن وحدهــم األشــخاص المؤهليــن يجــوز تســجيلهم كحملــة 
للصكــوك. لــن يدفــع الُمصــدر أي مبالــغ إضافيــة عوًضــا عــن أي ضريبــة اســتقطاع يفرضهــا أي نظــام أو قانــون ألّي شــخص يحمــل صكــوًكا دون أن يكــون شــخًصا 
مؤهــلًا. لذلــك، علــى المســتثمرين المهتميــن بالصكــوك أن يتأكــدوا مــن اســتيفائهم لشــروط الشــخص المؤهــل حتــى يتجنبــوا مثــل ذلــك االســتقطاع أو أي تبعــات 

قانونيــة أو تنظيميــة أخــرى.

2-4-6  المخاطر المتعلقة باتفاقية التسجيل

يتطلــب إكمــال تســجيل الصكــوك التابعــة ألي سلســلة إصــدارات صكــوك فــي تــداول وتداولهــا مــن قبــل المســتثمرين توقيــع اتفاقيــة التســجيل. إال أنــه قــد ال تكــون 
اتفاقيــة التســجيل قــد وقعــت عنــد تاريــخ اإلقفــال، وبالتالــي قــد ال تكــون الصكــوك قــد ســجلت فــي تــداول فــي ذلــك التاريــخ. لذلــك فــإن علــى المســتثمرين أن يعــوا 
بــأن تــداول الصكــوك فــي تــداول قــد يكــون متعــذًرا فــي تاريــخ اإلقفــال. وبموجــب اتفاقيــة وكالــة العــرض، فــإن الُمصــدر ملــزم بتوقيــع اتفاقيــة التســجيل وجعــل 

الصكــوك مســجلة فــي تــداول فــي أقــرب وقــت ممكــن وبموعــد ال يتجــاوز عشــرة )10( أيــام عمــل بعــد تاريــخ اإلقفــال.

2-4-٧  المخاطر المتعلقة بالسوق الثانوية بشكل عام

ــة نشــطة للصكــوك، بعــد إصدارهــا  ــة قائمــة ألي صكــوك تابعــة ألي سلســلة إصــدارات صكــوك وال يمكــن ضمــان نشــوء ســوق ثانوي ــاك ســوق ثانوي ليســت هن
وإدراجهــا فــي تــداول. كمــا إن أي بيــع للصكــوك مــن قبــل حملــة الصكــوك فــي أي ســوق ثانويــة قــد تنشــأ الحًقــا قــد يكــون بســعر أقــل مــن ســعر الشــراء األصلــي 
للصكــوك ألســباب مختلفــة بمــا فــي ذلــك إمكانيــة أن يكــون ذلــك الســوق غيــر نشــط لنقــص الســيولة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يجــوز بيــع الصكــوك إال لأشــخاص 
المؤهليــن )كمــا هــو محــدد فــي الشــروط(، وبالتالــي فــإن الدخــول فــي أي ســوق ثانويــة قــد تنشــأ ســيقتصر علــى األشــخاص المؤهليــن. ولذلــك قــد ال يســتطيع 
حملــة الصكــوك أن يبيعــوا صكوكهــم بســهولة أو بأســعار مــن شــأنها أن توفــر لهــم عائــًدا مماثــلًا لالســتثمارات المشــابهة التــي لهــا ســوق ثانويــة قائمــة. وقــد يكــون 

لنقــص الســيولة أثــر ســلبي جوهــري علــى القيمــة الســوقية للصكــوك.

2-4-٨  المخاطر المتعلقة بالمساواة

للُمصــدر التزامــات ماليــة مضمونــة وغيــر مضمونــة بأصــول وقــد يتكبــد المزيــد مــن االلتزامــات مســتقبلًا )ســواء مــن خــالل إصــدار أدوات ديــن أخــرى أو غيــر 
ذلــك(. وســوف تكــون الصكــوك التابعــة ألي سلســلة إصــدارات صكــوك علــى قــدم المســاواة مــع التزامــات الُمصــدر الماليــة غيــر المضمونــة. ســيحصل الدائنــون 
المضمونــون عنــد تحصيــل الديــون علــى األولويــة علــى الضمانــات المقدمــة لهــم. كمــا إن وجــود التزامــات ماليــة أخــرى علــى الُمصــدر قــد يقلــل مــن المبلــغ الــذي 
يمكــن لحملــة الصكــوك تحصيلــه فــي حــال عــدم وجــود أصــول كافيــة لــدى الُمصــدر للوفــاء بالتزاماتــه الماليــة أو عنــد حــدوث أي نــوع آخــر مــن اإلفــالس. وبنــاًء 
علــى ذلــك، عنــد وقــوع مثــل هــذه الظــروف قــد ال يكــون هنــاك مبالــغ كافيــة للوفــاء بالمبالــغ المســتحقة لحملــة الصكــوك ممــا ســيؤدي إلــى خســارة حملــة الصكــوك 

لكامــل اســتثماراتهم فــي الصكــوك أو جــزء منهــا.
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2-4-٩  المخاطر المتعلقة بكون الصكوك التزامات غير مضمونة على الُمصدر

إن الصكــوك التابعــة ألي سلســلة إصــدارات صكــوك ليســت التزامــات ديــن علــى الُمصــدر وتمثــل الصكــوك حصًصــا غيــر قابلــة للتجزئــة فــي موجــودات الصكــوك. 
كمــا إّن حــق الرجــوع علــى أي طــرف فيمــا يخــص الصكــوك مقتصــر علــى موجــودات الصكــوك، التــي مــن ضمنهــا التزامــات الدفــع الخاصــة بذلــك الطــرف، والتــي 
تشــكل إيراداتهــا الُمصــدر الوحيــد للدفعــات بموجــب الصكــوك. عنــد حــدوث تاريــخ تصفيــة، يكــون حــق الرجــوع لــكّل حامــل صكــوك علــى الُمصــدر مقتصــًرا علــى 
دفــع رأس مــال الصكــوك بموجــب الشــروط والقيــام بالتزاماتــه بموجــب وثائــق الصكــوك التــي يكــون هــو طرًفــا فيهــا. ليــس لحملــة الصكــوك فيمــا عــدا ذلــك، 
أي حــق للرجــوع علــى أي مــن أصــول الُمصــدر أو منســق اإلصــدار أو مديــر الدفعــات و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )إذا كانــت قــد اســتنفدت موجــودات 
الصكــوك( أو أي شــركات مرتبطــة بالكيانــات الســابقة فيمــا يتعلــق بــأي نقــص فــي المبالــغ المتوقعــة. ال يوجــد أي ضمــان بــأن العوائــد أو األربــاح أو المتحصــالت 
المتعلقــة بموجــودات الصكــوك أو الناشــئة عــن التنفيــذ عليهــا، وكذلــك التزامــات الدفــع، ســوف تكــون كافيــة لســداد جميــع الدفعــات المســتحقة بموجــب الصكوك.

2-4-10  المخاطر المتعلقة بعدم وجود ضمانات من أي أطراف أخرى

علــى المســتثمرين المحتمليــن أن يعــوا بأنــه لــم ولــن يتــم منــح أي ضمــان فيمــا يتعلــق بالصكــوك التابعــة ألي سلســلة إصــدارات صكــوك مــن قبــل الُمصــدر أو 
الراعــي أو الوصــي أو أي شــخص آخــر. لــذا يتعيــن علــى حملــة الصكــوك أن يدركــوا أنــه إذا لــم يســتلموا مبلــغ التوزيــع الــدوري كامــاًل فــي تاريــخ الدفــع، وذلــك بعــد 
وفــاء الراعــي والُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومديــر الدفعــات بجميــع التزاماتهــم المنصــوص عليهــا فــي مســتندات الصكــوك ذات العالقــة والتــي هــم 
أطــراف فيهــا، فلــن يكــون لهــم، أي لحملــة الصكــوك، حــق الرجــوع علــى الُمصــدر إال إذا كان العجــز ناجمــاً بصــورة مباشــرة عــن تقصيــر أو إهمــال مــن جانــب هــذه 

األطــراف فــي أداء التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي وثائــق الصكــوك.

2-4-11  المخاطر المتعلقة بتغّير النظام

تســتند شــروط وأحــكام إصــدار الصكــوك وفــق البرنامــج إلــى األنظمــة الســارية فــي المملكــة فــي تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، وال يمكــن إعطــاء أي تأكيــد بشــأن 
أثــر أي قــرار قضائــي أو تغييــر محتمــل فــي نظــام المملكــة أو فــي عمــل الجهــات اإلداريــة عقــب تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري 

علــى الوضــع النظامــي للصكــوك وبالتالــي علــى قــدرة الُمصــدر علــى دفــع المبالــغ المســتحقة بموجــب الصكــوك.

2-4-12  المخاطر المتعلقة بالتعديات، اإلعفاءات واالستبداالت 

تتضمــن الشــروط بنــود تتعلــق بدعــوة حملــة الصكــوك لالجتماعــات لبحــث المســائل التــي تؤثــر علــى مصالحهــم بشــكل عــام. تســمح هــذه البنــود لأغلبيــة المحــددة 
إلــزام باقــي حملــة الصكــوك، بمــن فيهــم حملــة الصكــوك الذيــن لــم يحضــروا لالجتمــاع ولــم يشــاركوا بالتصويــت وحملــة الصكــوك الذيــن حضــروا االجتمــاع وكان 
تصويتهــم معاكــس لتصويــت األغلبيــة. إن األحــكام المتعلقــة بــأي اجتمــاع والُمشــار إليهــا فــي الشــروط ووثائــق الصكــوك، هــي خاضعــة بمجملهــا ألحــكام نظــام 

الشــركات الــذي يســمو عليهــا. 

2-4-13  المخاطر المتعلقة بالوفاء بقيمة الصكوك قبل استحقاقها

ــة  ــق فــي الشــروط النهائي ــل للتطبي ــه قاب ــى أن ــاري )االســترداد( عل ــد الحــل االختي ــم تحدي ــة، قــد تخضــع الصكــوك لالســترداد المبكــر. إذا ت فــي ظــروف معين
ــا( فــي تاريــخ الحــل االختيــاري ذي الصلــة فــي مبلــغ توزيــع الحــل ذي الصلــة  ــا، ولكــن ليــس جزئًي المعمــول بهــا، فيجــب علــى الُمصــدر اســترداد الصكــوك )كلًي
كمــا هــو محــدد فــي الشــروط النهائيــة المعمــول بهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اســترداد الصكــوك قبــل تاريــخ اســتحقاقها المحــدد إذا كان الُمصــدر ملزًمــا أو 
ســيصبح ملزًمــا بدفــع مبالــغ إضافيــة لتمويــل كل مبلــغ توزيــع دوري، أو أي مبلــغ قســط، أو أي مبالــغ توزيــع دوري جزئــي أو مبلــغ توزيــع الحــل ذي الصلــة بحســب 
الشــرط )17( )الضرائــب( وهــذا االلتــزام ال يمكــن تجنبــه مــن خــالل اتخــاذ الُمصــدر التدابيــر المعقولــة المتاحــة لــه. فــي مثــل هــذه الظــروف، يمكــن للُمصــدر 
اســترداد الصكــوك قبــل اســتحقاقها المحــدد. قــد يــؤدي الحــل المبكــر فــي أي مــن الحالتيــن إلــى تقليــل العائــد الــذي كان ســيدركه حامــل الصكــوك لــو تــم اســترداد 

الصكــوك فــي تاريــخ انتهــاء الصالحيــة.

ــار فيهــا الُمصــدر اســترداد الصكــوك، فــإن القيمــة  مــن المرجــح أن تحــد ميــزة التصفيــة المبكــرة ألي صكــوك مــن قيمتهــا الســوقية. خــالل أي فتــرة قــد يخت
ــغ الحــل المســتحق الدفــع. قــد يكــون هــذا صحيًحــا أيًضــا قبــل أي فتــرة حــل. قــد يُتوقــع أن  ــا لــن ترتفــع بشــكل كبيــر عــن مبل الســوقية لتلــك الصكــوك عموًم
يســترد الُمصــدر الصكــوك عندمــا تكــون تكلفــة التمويــل أقــل مــن معــدل الربــح علــى الصكــوك. عندهــا، لــن يكــون المســتثمر قــادًرا بشــكل عــام علــى إعــادة اســتثمار 
متحصــالت االســترداد بمعــدل ربــح فعــال يصــل إلــى معــدل ربــح الصكــوك، وقــد يكــون قــادًرا علــى القيــام بذلــك فقــط بمعــدل أقــل بكثيــر. يجــب علــى المســتثمرين 

المحتمليــن النظــر فــي مخاطــر إعــادة االســتثمار فــي ضــوء االســتثمارات األخــرى المتاحــة فــي ذلــك الوقــت.
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2-4-14  المخاطــر المتعلقــة بتغطيــة صفقــة المرابحــة المتعلقــة بمجموعــة معينــة مــن الصكــوك 
فقــط جــزًءا مــن القيمــة األساســية لهــذه الصكــوك

ــا لشــروط وأحــكام الصكــوك وأحــكام وثائــق الصكــوك، مــا ال يقــل عــن )51٪( مــن متحصــالت كل مجموعــة مــن الصكــوك ســيتم اســتثمارها فــي اتفاقيــة  وفًق
المضاربــة )المضاربــة( حيــث يعمــل الُمصــدر بمثابــة رب المــال ويكــون الراعــي بمثابــة المضــارب. المبلــغ المتبقــي، الــذي ينبغــي أال يتجــاوز )49٪( مــن متحصــالت 
مجموعــة الصكــوك ذات الصلــة، ســيتم اســتخدامه كســعر التكلفــة فــي معاملــة المرابحــة، حيــث يقــوم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ببيــع الســلع إلــى الراعــي 

)بصفتــه مشــتًريا( بســعر مؤجــل يســاوي )99٪( مــن إجمالــي القيمــة األســمية للصكــوك كمــا فــي تاريــخ اإلصــدار ذي الصلــة )معاملــة المرابحــة(.

ــا لذلــك، يجــب علــى المســتثمرين مالحظــة أن إجمالــي القيمــة االســمية لــكل مجموعــة مــن الصكــوك ال يتــم تغطيتــه بالكامــل مــن خــالل الســعر المؤجــل  وفًق
بموجــب معاملــة المرابحــة )مثــل هــذا النقــص هــو القيمــة االســمية ذات الصلــة(.

فيمــا يتعلــق بهــذه القيمــة االســمية ذات الصلــة، ســوف يلجــأ المســتثمرون فقــط إلــى عوائــد اســتثمار رأس مــال المضاربــة فــي المضاربــة. إلــى الحــد الــذي تعانــي 
فيــه المضاربــة مــن خســائر، بحيــث تنخفــض قيمــة المضاربــة الرأســمالية إلــى أقــل مــن القيمــة االســمية ذات الصلــة، لــن يحــق لحملــة الصكــوك اســتالم القيــم 

االســمية اإلجماليــة الكاملــة لمجموعــة الصكــوك ذات الصلــة عنــد اســتحقاق الصكــوك أو اســتردادها.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يالحــظ المســتثمرون أن أي أربــاح ناتجــة عــن المضاربــة خــالل مــدة مجموعــة الصكــوك ذات الصلــة والتــي تزيــد عــن مبالــغ التوزيــع 
الــدوري، لــن يتــم توزيعهــا علــى حملــة الصكــوك أو االحتفــاظ بهــا كاحتياطــي لمصلحتهــم، ولكــن ســيتم إعــادة اســتثمارها بــدالً مــن ذلــك فــي المضاربــة. لذلــك، فــإن 

أربــاح المضاربــة الزائــدة ســتصبح جــزًءا مــن أصــول المضاربــة، وبالتالــي ســتخضع ألداء المضاربــة بنفــس طريقــة المضاربــة الرأســمالية المشــار إليهــا أعــاله.

2-4-15  المخاطر المتعلقة بالمدفوعات التي تتعلق بالصكوك

على حملة الصكوك المحتملين معرفة أنه سيتم دفع مبلغ التوزيع الدوري أو مبلغ التوزيع الدوري الجزئي في التاريخ المحدد من دخل المضاربة.

عنــد حــدوث تاريــخ التصفيــة، ســيقوم الُمصــدر فــي أقــرب وقــت ممكــن ومعقــول بإجــراء مراجعــة )مســتنًدا علــى حســابات اإلدارة( لموجــودات المضاربــة )كمــا 
هــي معرفــة فــي الشــروط( وذلــك عــن الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ اإلقفــال وحتــى تاريــخ التصفيــة.  وإذا توصــل الُمصــدر، بنــاًء علــى تلــك المراجعــة، إلــى أن 
أي أربــاح خاصــة بالمضاربــة تتعلــق بفتــرة التوزيــع الــدوري ذات الصلــة أو فتــرة التوزيــع الــدوري الجزئــي، كمــا يقتضــي الحــال، كانــت أكبــر مــن أربــاح المضاربــة 
الفعليــة عــن تلــك الفتــرة، فســيحق للُمصــدر حينهــا خصــم الفــارق )إن وجــد( مــن رصيــد االحتياطــي. وإذا كانــت المبالــغ القائمــة فــي رصيــد االحتياطــي )إن 
وجــدت( غيــر كافيــة لتغطيــة ذلــك الفــارق، يحــق للُمصــدر عمــل مقاصــة لذلــك المبلــغ مــن رأس مــال الصكــوك الــذي ســيدفع إليهــم مــن قبــل الُمصــدر بموجــب 

اتفاقيــة المضاربــة.

2-4-16  المخاطر المتعلقة بعقود المرابحة

المخاطر المتعلقة بالضرائبأ. 

يقــوم الراعــي )المشــتري( بموجــب البنــود الــواردة فــي اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية )وفــق تعريفهــا فــي الشــروط( باالســتحواذ مــن وقــت آلخــر علــى ســلع مــن البائــع 
)وفــق تعريــف كل مصطلــح فــي اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية( لغــرض بيــع الحــق لمشــترين مســتقلين فــي إحــدى أســواق الســلع، وعنــد الشــراء وقبــول عــرض أي 
مــن الســلع للبيــع الالحــق فــإن المشــتري ســيمتلك الســلع لفتــرة محــدودة تملــًكا قانونًيــا، وقــد يخضــع هــذا التملــك أو البيــع الالحــق، أو يصبــح بموجــب تغيــر فــي 
القانــون، لزيــادة فــي الضريبــة. وفــي حــال ارتفــاع تكاليــف الضرائــب علــى تملــك المشــتري أو بيعــه الســلع فــإن هــذا ســيؤثر تأثيــًرا ســلبًيا علــى قــدرة المشــتري 

علــى أداء التزاماتــه )ومنهــا التزامــات الســداد( بموجــب اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية بموجــب الصكــوك.

المخاطر المتعلقة بتقلب األسعارب. 

إن الســعر الــذي بموجبــه تتــداول الســلع يعتمــد علــى ســوق الســلعة بشــكل عــام، وإّن كلًا مــن العــرض الزائــد مــن الســلع أو المنخفــض لــه أثــره الكبيــر علــى ســعر 
تــداول هــذه الســلع، وإذا حــدث زيــادة أو إغــراق فــي عــرض الســلع فــي الســوق بعــد شــراء الُمصــدر للســلع فــإن الســعر الــذي قــد تبــاع أو تتــداول بــه الســلعة قــد 
يتأثــر بشــكل ســلبي، وكذلــك فلــو فرضــت تراخيــص إضافيــة لالســتيراد أو التصديــر وتراخيــص حكوميــة أخــرى فــي ســوق الســلع بعــد شــراء الُمصــدر للســلع، فقــد 
يتأثــر ســعر عــرض الســلع أو بيعهــا الحًقــا تأثــًرا ســلبًيا. إن لتقلبــات األســعار بهــذا الشــكل أثــر ســلبي علــى قــدرة الُمصــدر علــى الحصــول علــى أســعار مرضيــة 
لعــرض الســلع للبيــع وهــذا بــدوره ســيؤثر تأثيــًرا ســلبًيا علــى قــدرة الُمصــدر علــى أداء التزاماتــه )ومنهــا التزامــات الســداد( بموجــب عقــود المرابحــة وبالتالــي 

بموجــب الصكــوك.
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المخاطر المتعلقة بالسلعج. 

عنــد شــراء الســلع مــن البائــع وقبــل بيــع الســلع بيًعــا الحًقــا علــى مشــترين مســتقلين فــي إحــدى أســواق الســلع، يتحمــل الُمصــدر لمــدة محــدودة المخاطــر التشــغيلية 
المتعلقــة بتملــك الســلع، وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

تعرض السلع للضرر من النوع الذي يقلل قيمتها عند التخزين وأثناء النقل. 	
أن يتســبب تخزيــن الُمصــدر أو نقلــه للســلع بأضــرار بيئيــة مثــل التســريب والتلــوث ممــا قــد يخالــف األنظمــة واللوائــح البيئيــة ويعــرض الُمصــدر لحــق  	

ــا.  ــا وقانونًي الرجــوع عليــه مالًي
تعرض السلع للسرقة أو التخريب. 	
تلف السلع نتيجة لهجمات تخريبية وكوارث طبيعية وحريق وأحداث كارثية أخرى خارجة عن إرادة الُمصدر.  	

وفــي حــال عــدم القــدرة علــى خفــض هــذه المخاطــر أو تغطيتهــا بالكامــل مــن خــالل تأميــن علــى الســلع فــإن وقــوع أي منهــا قــد يخلــف أثــًرا ســلبًيا جوهرًيــا علــى 
قيمــة الســلع أو قــدرة الُمصــدر علــى عــرض الســلع للبيــع وهــذا بــدوره ســيؤثر تأثيــًرا ســلبًيا علــى قــدرة الُمصــدر علــى أداء التزاماتــه )ومنهــا التزامــات الســداد( 

بموجــب عقــود المرابحــة وبالتالــي بموجــب الصكــوك.

المخاطر المتعلقة بالموردد. 

ســيكون مــن الضــروري علــى المشــتري مــن حيــن آلخــر الحصــول علــى كميــات وأنــواع محــددة مــن الســلع وعرضهــا للبيــع بيًعــا الحًقــا )بأســعار معقولــة( مــن أجــل 
الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب عقــود المرابحــة وبالصكــوك. وهــذا بــدوره ســيؤثر تأثيــًرا ســلبًيا جوهرًيــا علــى قــدرة الُمصــدر علــى أداء التزاماتــه )ومنهــا التزامــات 

الســداد( فــي حــال عــدم قــدرة الُمصــدر علــى توفيــر مورديــن للكميــات أو األنــواع المطلوبــة مــن الســلع.

هـ.  المخاطر المتعلقة بموجودات المضاربة

بموجــب اتفاقيــة المضاربــة، ســيتم اســتثمار نســبة )51٪( علــى األقــل مــن متحصــالت كل مجموعــة مــن الصكــوك، ناقــص المبلــغ المتــاح، مباشــرة فــي أعمــال 
الراعــي بهــدف جنــي األربــاح، والتــي، فــي ظــروف معينــة مذكــورة فــي الشــروط، ســيتم تطبيقهــا بدورهــا علــى الدفعــات المســتحقة لحملــة الصكــوك فيمــا يتعلــق 
ــورة أعــاله )فضــاًل راجــع الفقــرة رقــم )٢-1( »عوامــل المخاطــرة المتعلقــة  ــة حــدوث أي مــن المخاطــر المتعلقــة بأعمــال الراعــي المذك بالصكــوك. فــي حال
بنشــاط شــركة الكثيــري القابضــة وعملياتهــا« مــن القســم رقــم )٢( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(، أو تحققهــا فعلًيــا وتأثيرهــا بطريقــة أخــرى علــى أعمــال 
الراعــي وقيمــة األربــاح المكتســبة مــن االســتثمار فــي أصــول المضاربــة، التــي قــد تتراجــع وتنخفــض تلقائيــاً، األمــر الــذي قــد يكــون لــه، بــدوره، تأثيــراً ســلبياً 

جوهريــاً علــى قــدرة الُمصــدر علــى الوفــاء بالتزامــات الســداد فيمــا يتعلــق بمجموعــة الصكــوك ذات الصلــة.

و.   المخاطر المتعلقة بعدم وجود ضمان بأن الصكوك تتوافق مع الشريعة

يتعيــن علــى حملــة الصكــوك المحتمليــن معرفــة أن اجتهــادات المستشــارين الشــرعيين والمحاكــم واللجــان القضائيــة الســعودية حــول بعــض المســائل المتطابقــة 
ــة برنامــج  ــوى منهــم بخصــوص هيكلي ــى فت ــن للحصــول عل ــة الصكــوك المحتمليــن فــي استشــارة مستشــارين شــرعيين آخري ــي قــد يرغــب حمل تختلــف، وبالتال
الصكــوك، وعلــى حملــة الصكــوك المحتمليــن معرفــة أنــه بالرغــم مــن أن المستشــار الشــرعي المســتقل الخــاص بشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية قــد أصــدر 
فتــوى تؤكــد فيهــا أن الصكــوك متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، إال أن ذلــك ليــس ملزًمــا ألي محكمــة أو لجنــة قضائيــة ســعودية، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق 
أي إجــراء قضائــي يتعلــق بإعســار الُمصــدر أو الراعــي أو إفالســهما، وســيكون ألي محكمــة أو لجنــة قضائيــة ســعودية حريــة اتخــاذ مــا تــراه مناســًبا مــن قــرارات 
ــة للتنفيــذ  بشــأن مــا إذا كانــت الصكــوك أو وثائــق الصكــوك واآلليــات ذات العالقــة )أو أي جــزء منهــا( متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية وبالتالــي قابل
القضائــي. وبنــاًء عليــه، ال يقــدم أي شــخص )بمــا فــي ذلــك، دون حصــر، الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومديــر الترتيــب( أي تأكيــدات بــأن الصكــوك 
أو الشــروط أو وثائــق الصكــوك األخــرى متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية وعلــى وجــه الخصــوص ليــس هنــاك تأكيــدات مقدمــة حيــال فتــوى المستشــار 
الشــرعي لشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، كمــا أن كل فتــوى منهمــا معرضــة للتغيــر أو لالختــالف مــن قبــل فقهــاء شــرعيين آخريــن. وبنــاًء عليــه، ليــس هنــاك أي 
تأكيــد بــأن الصكــوك ســتعتبر متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــن قبــل أي شــخص غيــر المستشــار الشــرعي المســتقل لشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية.

ز.   المخاطر المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

ســتخضع كل مجموعــة مــن الصكــوك الصــادرة بموجــب البرنامــج لقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تســتند إلــى القانــون اإلســالمي أو الشــريعة 
اإلســالمية، وســيتم تفســيرها وفًقــا لهمــا. يوجــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــدد مــن المحاكــم واللجــان القضائيــة التــي لهــا اختصــاص فيمــا يتعلــق بأنــواع 
معينــة مــن الدعــاوى. يتــم االســتماع إلــى المنازعــات بشــكل عــام أمــام المحاكــم العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــا لــم يتــم منــح االختصــاص القضائــي 
لنــوع معيــن مــن النزاعــات إلــى محكمــة أو لجنــة قضائيــة أخــرى. يتــم حــل النزاعــات ذات الطابــع التجــاري أمــام ديــوان المظالــم، والــذي يخضــع اختصاصــه فيمــا 
يتعلــق بالنزاعــات التجاريــة حالًيــا لإلصــالح )كمــا هــو موضــح بالتفصيــل أدنــاه(. أمــا المنازعــات الناشــئة بموجــب قانــون هيئــة الســوق الماليــة الســوق الماليــة 
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فــي المملكــة العربيــة الســعودية )الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/30( بتاريــخ 14٢4/06/0٢هـــ )الموافــق ٢003/08/01م(، والئحتــه التنفيذيــة )وهــي 
عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد والتعليمــات واإلجــراءات الصــادرة عــن الهيئــة لتطبيــق أحــكام نظــام الســوق( أمــام لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة 

وهيئــة االســتئناف للفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة )اللجــان(.

ــة  ــي الحصــري للنظــر فــي أي دعــوى أو إجــراءات قضائي ــع اللجــان باالختصــاص القضائ ــا للشــرط )19( »القانــون الحاكــم واالختصــاص القضائــي«، تتمت وفًق
والبــت فيهــا، وتســوية أي نزاعــات قــد تنشــأ عــن الصكــوك أو فيمــا يتعلــق بهــا. يجــب علــى حملــة الصكــوك المحتمليــن أن يتنبهــوا أنــه، وعلــى حــد علــم الُمصــدر، 

لــم تخضــع األوراق الماليــة ذات الطبيعــة المماثلــة للصكــوك للتفســير القضائــي أو التنفيــذ فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ومــع ذلــك، يجــب أن يــدرك المســتثمرون أيًضــا أنــه بشــكل عــام، تتمتــع المحاكــم واللجــان القضائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بمــا فــي ذلــك اللجــان، بســلطة 
تقديريــة واســعة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تطبيــق مبــادئ الشــريعة اإلســالمية علــى مجموعــة معينــة مــن الظــروف والقــرارات الســابقة. وال تعتبــر قــرارات هــذه المحاكــم 
واللجــان القضائيــة بمثابــة ســوابق ملزمــة للفصــل فــي المنازعــات الالحقــة. لــم يتــم فهرســة قــرارات مختلــف المحاكــم واللجــان القضائيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية والمراســيم الملكيــة والقــرارات الوزاريــة وتعاميــم الدوائــر وغيرهــا مــن بيانــات الهيئــات الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية النافــذة والتــي لهــا 

قــوة القانــون بشــكل عــام، ولــم يتــم جمعهــا فــي مــكان مركــزي أو إتاحتهــا للجمهــور.

وبنــاًء علــى ذلــك، فمــن غيــر المؤكــد بالضبــط كيــف وإلــى أي مــدى ســيتم تنفيــذ الصكــوك و/أو الشــروط و/أو وثائــق الصكــوك مــن قبــل اللجــان أو، إذا اقتضــت 
الظــروف أن يكــون لهــا اختصــاص، أو محكمــة ســعودية أو أي هيئــة قضائيــة ســعودية أخــرى. 

ح.  المخاطــر المتعلقــة بتأثيــر االمتثــال لقانــون اإلفــالس فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى قــدرة الُمصــدر علــى أداء التزاماتــه بموجــب الصكــوك ووثائــق 
الصكــوك

صــدر قانــون إفــالس جديــد ونشــر فــي المملكــة بتاريــخ ٢٢ فبرايــر ٢018م بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/50( بتاريــخ 1439/05/٢8هـــ )الموافــق 
٢018/08/18م. فــي  التنفيــذ  حيــز  دخــل  والــذي  اإلفــالس(،  )نظــام  ٢018/0٢/14م( 

فــي حالــة إفــالس الُمصــدر، قــد تؤثــر قوانيــن اإلفــالس فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســلًبا علــى قــدرة الُمصــدر علــى أداء التزاماتــه بموجــب مســتندات الصكــوك 
التــي هــو طــرف فيهــا. ال يمكــن التنبــؤ بكيفيــة تســوية المطالبــات مــن قبــل حملــة الصكــوك أو بالنيابــة عنهــم فــي حالــة إفــالس الُمصــدر، وبالتالــي فإنــه مــن غيــر 
المؤكــد بالضبــط كيــف وإلــى أي مــدى ســيتم تنفيــذ وثائــق الصكــوك مــن قبــل هيئــة قضائيــة ســعودية إذا كان هــذا هــو الحــال. كان علــى الهيئــة القضائيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية أن تبطــل أو تتســبب فــي أن تكــون هــذه الوثيقــة، أو أي جــزء منهــا، باطلــة أو غيــر نافــذة أو ســارية المفعــول، وبالتالــي ال يمكــن أن يكــون 

هنــاك ضمــان بــأن حملــة الصكــوك ســيحصلون علــى أمــوال الدعــاوي بالكامــل أو علــى اإلطــالق فــي هــذه الظــروف.

ينــص نظــام اإلفــالس علــى إجــراءات مختلفــة فيمــا يتعلــق بالتســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة الماليــة والتصفيــة اإلداريــة وينــص، مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى أن 
أحــكام إنهــاء العقــد، التــي تــم تفعيلهــا نتيجــة إلجــراءات إفــالس معينــة، باطلــة بشــكل عــام مــع االســتثناءات المنصــوص عليهــا فيمــا يتعلــق بالعقــود الحكوميــة. 
ســيتم تحديــد االســتثناءات اإلضافيــة المتعلقــة بمعامــالت التمويــل مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة بعــد االتصــال واالتفــاق مــع 
وزارة التجــارة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ينــص نظــام اإلفــالس أيًضــا علــى أنــه يجــوز لأميــن إنهــاء العقــد إذا كان هــذا اإلنهــاء: )أ( فــي مصلحــة غالبيــة 

الدائنيــن المعنييــن؛ )ب( لــن يضــر بالطــرف المقابــل؛ و )ج( ضــروري لتنفيــذ االقتــراح ذي الصلــة.

يخضــع نظــام اإلفــالس للوائــح التنفيذيــة ويلغــي المــواد 103-137 مــن نظــام المحاكــم التجاريــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )3٢( بتاريــخ 
1350/01/15هـــ )الموافــق 1931/06/01م( ونظــام التســوية الواقيــة مــن اإلفــالس الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/16( وتاريــخ 1416/09/04هـــ 

)الموافــق 1996/01/٢4م( وأي نــص آخــر يخالــف نظــام اإلفــالس. 

الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اإلفــالس الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )6٢٢( وتاريــخ 1439/1٢/٢4هـــ )الموافــق ٢018/09/04م( والمنشــورة فــي 
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 1439/1٢/30هـــ )الموافــق ٢018/09/10م( )الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اإلفــالس( تنــص كذلــك علــى قواعــد وإجــراءات اإلفــالس فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. تنــص الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اإلفــالس علــى أنــه يجــوز للمديــن )فيمــا يتعلــق بالتســوية الوقائيــة( أن يطلــب مــن المحكمــة إنهــاء 
أي عقــد يكــون هــذا المديــن طرًفــا فيــه مــن خــالل تقديــم تقريــر صــادر عــن أميــن حفــظ مســجل يثبــت أن هــذا اإلنهــاء: )أ( يكــون فــي مصلحــة غالبيــة الدائنيــن 
المعنييــن؛ )ب( لــن يضــر بالطــرف المقابــل؛ و )ج( ســيحمي أعمــال المديــن. يجــوز للمحكمــة، بعــد قبــول طلــب فتــح أي مــن إجــراءات التصفيــة المنصــوص عليهــا 
فــي نظــام اإلفــالس، أن تتخــذ بعــض اإلجــراءات االحترازيــة، حســب تقديرهــا أو بنــاًء علــى طلــب صاحــب المصلحــة، مثــل الحجــز علــى أمــوال المديــن ســواء كانــت 

هــذه األصــول محتفــظ بهــا مــن قبــل المديــن أو مــن قبــل أطــراف ثالثــة.
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ط.  المخاطر المتعلقة بحاالت اإلخالل

مــن المخاطــر المتعلقــة بحــاالت اإلخــالل أن المحاكــم واللجــان القضائيــة قــد ال تنفــذ أًيــا مــن حــاالت اإلخــالل باســتثناء حــاالت اإلخــالل المتعلقــة بعــدم ســداد 
مبالــغ مســتحقة.

ي.  المخاطر المتعلقة بالغرامات والتعويضات

هنــاك خطــر يتمثــل فــي أنــه فــي حالــة تفســير أي حكــم مــن وثائــق الصكــوك مــن قبــل محكمــة أو لجنــة قضائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى أنــه اتفــاق 
علــى دفــع غرامــة بــدالً مــن تقديــر حقيقــي للخســارة المتكبــدة، فلــن يتــم تنفيــذ هــذا الحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية. عــالوة علــى ذلــك، فــإن أي تعويــض 
مقــدم مــن الُمصــدر وفًقــا لوثائــق الصكــوك أو فيمــا يتعلــق بــأي مجموعــة مــن الصكــوك قــد ال يكــون قابــاًل للتنفيــذ بموجــب قوانيــن وأنظمــة المملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى الحــد الــذي )أ( يدعــي أنــه فعــال بغــض النظــر عــن أي حكــم أو أمــر محكمــة مخالــف أو )ب( يتعــارض مــع أي قانــون معمــول بــه أو سياســة عامــة 

تتعلــق بــه.

ك.  المخاطر المتعلقة بالتبعات الضريبية في المملكة

ــا أو  ــاظ به ــك الصكــوك أو االحتف ــة نتيجــة تمل ــي المملك ــة أخــرى ف ــزكاة أو أي ضريب ــب اســتقطاع أو ال ــب دخــل أو ضرائ ــة الصكــوك لضرائ ــد يخضــع حمل ق
التصــرف فيهــا. وعليــه، فعلــى كل حامــل صكــوك محتمــل أن يحصــل علــى استشــارة مهنيــة مختصــة بخصــوص التبعــات الضريبيــة التــي قــد تنتــج عــن امتالكــه 
للصكــوك أو احتفاظــه بهــا أو تصرفــه فيهــا، )ولمزيــد مــن المعلومــات حــول المســائل الزكويــة والضريبيــة بتملــك أو االحتفــاظ أو التصــرف بالصكــوك، الرجــاء 

االطــالع علــى القســم رقــم )18( »الضريبــة والــزكاة« مــن هــذه النشــرة(. 
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معلومات عن السوق 
والقطاع الذي تعمل فيه 

رشكة الكثريي القابضة
)3(
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ــة  ــه رشك ــل في ــذي تعم ــاع ال ــوق والقط ــن الس ــات ع 3-  معلوم
القابضــة  الكثــريي 

نظرة عامة إىل السوق

إن مصــدر البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم هــي معلومــات متاحــة للجمهــور، وقــد تــم تحديــد مصــادر هــذه المعلومــات، ويعتقــد أعضــاء مجلــس إدارة 
الراعــي أن المعلومــات والبيانــات المقدمــة مــن أطــراف خارجيــة والمدرجــة فــي هــذه النشــرة موثوقــة. ومــع ذلــك، لــم تقــم الشــركة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
المستشــارين بمراجعــة هــذه المعلومــات والبيانــات أو التحقــق مــن دقتهــا أو اكتمالهــا بشــكل مســتقل وبالتالــي ال يمكنهــا ضمــان دقتهــا واكتمالهــا، ولــن يتحمــل أي 

شــخص منهــم أي مســؤولية عــن دقــة هــذه المعلومــات والبيانــات أو اكتمالهــا.

أ.  االقتصاد السعودي ينمو بمعدل )11٫٨٪( في الربع الثاني من عام 2022م 

وفقــاً للتقديــرات الســريعة التــي قامــت بهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء فقــد حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للمملكــة العربيــة الســعودية ارتفاعــاً بمعــدل 
11٫8٪ خــالل الربــع الثانــي مــن عــام ٢0٢٢م وذلــك مقارنــة بالربــع الثانــي مــن عــام ٢0٢1م.

وحقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1٫8٪ في الربع الثاني من عام ٢0٢٢ مقارنة بالربع األول من نفس العام.
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ب. ارتفاع الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي بنسبة 24٪ في شهر مايو 2022م 

ارتفــع مؤشــر الرقــم القياســي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي بنســبة ٢4٪ فــي شــهر مايــو عــام ٢0٢٢م مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام ٢0٢1م، حيــث اســتمر المؤشــر 
ــدادات  ــة، وإم ــن واســتغالل المحاجــر، والصناعــة التحويلي ــة: التعدي ــة الثالث ــي األنشــطة الفرعي ــاج ف ــاع اإلنت ــة نتيجــة الرتف ــو إيجابي ــق اتجاهــات نم ــي تحقي ف

الكهربــاء والغــاز.

مؤشرات واضحة على تعافي اإلنتاج الصناعي  	

بلــغ معــدل النمــو الســنوي فــي الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي فــي مايــو مــن عــام ٢0٢٢م مــا نســبته )٢4٪( وهــو ثالــث أعلــى معــدل نمــو ســنوي خــالل الســنوات 
الثــالث األخيــرة تقريبــاً. وعنــد النظــر إلــى األجــل الطويــل، يمكــن مالحظــة أن نمــو الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي قــد أصبــح إيجابيــا منــذ مايــو ٢0٢1م، 
واســتمر فــي االتجــاه التصاعــدي خــالل األشــهر التاليــة متســارعاً فــي نهايــة عــام ٢0٢1م وحتــى اآلن، وذلــك بعــد سلســلة مــن األشــهر التــي شــهدت معــدالت نمــو 

ســلبية فــي عامــي ٢019م و٢0٢0م متأثــرة جزئيــا بآثــار الوبــاء العالمــي.

نشاط التعدين واستغالل المحاجر يقود اإلنتاج الصناعي خال شهر مايو 2022م  	

بلغــت األهميــة النســبية ألنشــطة التعديــن واســتغالل المحاجــر، والصناعــة التحويليــة، وإمــدادات الكهربــاء والغــاز )5٫74٪( و)6٫٢٢٪( و)9٫٢٪( علــى التوالــي. 
وبالتالــي، فــإن اتجاهــات مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي فــي نشــاط التعديــن واســتغالل المحاجــر تهيمــن علــى االتجــاه العــام فــي الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي. 
فــي مايــو ٢0٢٢م، ارتفــع اإلنتــاج فــي نشــاط التعديــن واســتغالل المحاجــر بنســبة )3٫٢3٪( مقارنــة بالشــهر المماثــل مــن عــام ٢0٢1م، كمــا اســتمر نشــاط الصناعة 
التحويليــة فــي االرتفــاع  حيــث ارتفــع أداء النشــاط خــالل  شــهر مايــو بنســبة )8٫٢8٪( مقارنــة بنفــس الشــهر مــن العــام الســابق. ارتفــع الرقــم القياســي العــام 
لإلنتــاج الصناعــي بنســبة )٢٫1٪( متأثــراً باالرتفــاع فــي نشــاط التعديــن واســتغالل المحاجــر الــذي ارتفــع بنســبة )9٫0٪( ونشــاط الصناعــة التحويليــة الــذي 
ارتفــع بنســبة )٢٫0٪( كمــا ظهــر نشــاط إمــدادات الكهربــاء والغــاز مرتفعــا كذلــك بنســبة )9٫٢4٪( ولكــن نظــرا لتدنــي وزن هــذا النشــاط فــي المؤشــر لــم يكــن لــه 

تأثيــر كبيــر علــى الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي.
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الشكل رقم )1(: الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي في عام ٢0٢٢م مقارنة بالسنوات السابقة*
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*  الخطوط المنقطة توضح االتجاهات الثني عشر شهراً.

ج.  ارتفاع الرقم القياسي ألسعار العقارات بنسبة )0٫٧٪( في الربع الثاني من عام 2022م

 ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار العقــارات بنســبة )0٫7٪( فــي الربــع الثانــي مــن عــام ٢0٢٢م مقارنــة بالربــع نفســه مــن عــام ٢0٢1م متأثــراً بارتفــاع أســعار العقــارات 
الســكنية بنســبة )1٫9٪( كمــا ســاهم انخفــاض أســعار كل مــن العقــارات التجاريــة بنســبة )1٫5٪( والزراعيــة بنســبة )0٫6٪( فــي التقليــل مــن نســبة ارتفــاع المؤشــر 

العام.

د.  التغيــر الســنوي: ارتفــاع أســعار األراضــي الســكنية هــو المؤثــر األكبــر فــي ارتفــاع أســعار العقــارات فــي الربــع الثانــي 
مــن عــام 2022م مقارنــة بنظيــره مــن العام الســابق

ســجل القطــاع الســكني ارتفاًعــا بنســبة )1٫9٪( متأثــراً بارتفــاع أســعار قطــع األراضــي الســكنية بنســبة )٢٫0٪( وذلــك علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي مــن 
عــام ٢0٢٢م، ونظــراً لثقــل وزن أســعار القطــاع الســكني فــي المؤشــر العــام، فقــد كان لــه تأثيــر كبيــر فــي ارتفــاع هــذا المؤشــر العــام.

ــل بنســبة )1٫1٪( والشــقق الســكنية بنســبة )1٫1٪( والبيــوت بنســبة )0٫9٪(، فــي حيــن  ومــن بيــن العقــارات الســكنية األخــرى، انخفضــت أســعار كل مــن الفل
اســتقرت أســعار العمائــر دون تســجيل أي تغيــر نســبي يذكــر.

هــذا وقــد ســجل القطــاع التجــاري انخفاضــا بنســبة )1٫5٪(. وكذلــك انخفضــت أســعار المعــارض بنســبة )1٫1٪( فــي حيــن ارتفعــت أســعار المراكــز التجاريــة 
بنســبة )0٫1٪( واســتقرت أســعار العمائــر التجاريــة ولــم تســجل أي تغيــر نســبي يذكــر.

وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة )0٫6٪( متأثراً بانخفاض أسعار األراضي الزراعية بنسبة )٪0٫6(.

هـ.  ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0٫3% على أساس ربع سنوي

ارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار العقــارات بنســبة )0٫3٪( خــالل الربــع الثانــي مــن عــام ٢0٢٢م مقارنــة بالربــع األول مــن عــام ٢0٢٢م متأثــراً بارتفــاع أســعار 
القطــاع الســكني بنســبة )0٫5٪(. ومــن بيــن العقــارات الســكنية األخــرى، ارتفعــت أســعار الفلــل بنســبة )3٫1٪( والشــقق بنســبة )1٫٢٪(. ومــن ناحيــة أخــرى، 

انخفضــت أســعار البيــوت بنســبة )0٫1٪( فــي حيــن اســتقرت أســعار العمائــر الســكنية ولــم تســجل أي تغيــر نســبي يذكــر.

فــي حيــن ســجل القطــاع التجــاري انخفاضــاً بنســبة )0٫٢٪( وذلــك النخفــاض أســعار قطــع األراضــي بنســبة )0٫٢٪( وأســعار المعــارض بنســبة )1٫4٪(. ومــن 
ناحيــة أخــرى فقــد ارتفعــت أســعار المراكــز التجاريــة بنســبة )0٫1٪( فــي حيــن اســتقرت أســعار العمائــر التجاريــة ولــم تســجل أي تغيــر نســبي يذكــر.

كما انخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة )0٫1٪( بسبب انخفاض أسعار قطع األراضي الزراعية بنسبة )٪0٫1(.
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جدول رقم )٢( الرقم القياسي ألسعار العقار )٢014=100(: األرقام القياسية ومعدالت التغير حسب القطاع ونوع العقار، الربع الثاني ٢0٢٢م

القطاع ونوع العقار

نسبة التغير في الربع الثاني 2022م مناألرقام القياسية

الربع األول 2022مالربع الثاني 2021مالربع الثاني 2022مالربع األول 2022مالربع الثاني 2021م

81٫2981٫6681٫880٫720٫27الرقم القياسي العام

84٫6985٫8286٫271٫870٫53سكني

84٫7486٫0486٫46٢٫030٫49قطعة أرض

91٫0691٫0691٫080٫030٫03عمارة

3٫10-86٫٢98٢٫7885٫341٫11فيال

1٫19-8٢٫5080٫6٢81٫581٫11شقة

-0٫14-93٫059٢٫349٢٫٢10٫90بيت

-0٫25-73٫4072٫4772٫301٫50تجاري

-0٫٢5-73٫307٢٫377٢٫٢01٫51قطعة أرض

10٢٫1610٢٫1610٢٫160٫000٫00عمارة

-1٫38-90٫1490٫4٢89٫181٫07معرض / محل

10٢٫4310٢٫4310٢٫5٢0٫090٫09مركز تجاري

-0٫12-93٫2092٫7592٫630٫61زراعي

-0٫1٢-93٫٢09٢٫759٢٫630٫61أرض زراعية

المصدر: المملكة العربية السعودية – الهيئة العامة لإلحصاء ٢0٢٢م – الرقم القياسي ألسعار العقارات للربع الثاني عام ٢0٢٢م
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خلفية عن صكوك 
الكثريي وطبيعة أعمالها
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4-  خلفية عن صكوك الكثريي وطبيعة أعمالها 

4-1  نبذة عن صكوك الكثريي 

صكــوك الكثيــري وهــي منشــأة ذات أغــراض خاصــة تــم تأسيســها بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم )SPE00034( بتاريــخ 1443/05/1٢هـــ )الموافــق 
ــز الرئيســي لصكــوك  ــع المرك ــون. يق ــى دي ــة عل ــن مبني ــك لغــرض إصــدار أدوات دي ــه لمــدة خمــس )5( ســنوات، وذل ــد صالحيت ــى أن تمت ٢0٢1/1٢/16م(، عل

الكثيــري فــي مدينــة الريــاض، طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 135٢3 – الريــاض 3158، المملكــة العربيــة الســعودية.

4-2  تاريخ تأسيس صكوك الكثريي 

بتاريــخ 1443/0٢/٢7هـــ )الموافــق ٢0٢1/10/04م(، قــرر مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة بموجــب قــراره بالتمريــر رقــم )٢0٢1-30(، الموافقــة علــى  	
إصــدار برنامــج صكــوك محليــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية بالريــال الســعودي وبقيمــة خمســمائة مليــون )500٫000٫000( ريــال ســعودي وذلــك 

ألغــراض الشــركة التجاريــة العامــة وتلبيــة أهدافهــا الماليــة واالســتراتيجية مــن خــالل الطــرح العــام فــي الســوق.
بتاريــخ 1443/04/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢1/11/30م(، تقدمــت شــركة الكثيــري القابضــة – بصفتهــا الراعــي – بطلــب تأســيس وترخيــص منشــأة ذات أغــراض  	

»صكــوك الكثيــري« خاصــة أمــام هيئــة الســوق الماليــة.
بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق ٢0٢1/1٢/07م(، تم اعتماد النظام األساسي لصكوك الكثيري.  	
	  )SPE00034( منحــت هيئــة الســوق الماليــة ترخيــص بتأســيس منشــأة ذات أغــراض خاصــة بالرقــم ،)بتاريــخ 1443/05/1٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/16م

باســم صكــوك الكثيــري لغــرض إصــدار أدوات ديــن مبنيــة علــى ديــون، علــى أن تكــون شــركة الكثيــري القابضــة هــي الراعــي وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية 
علــى أنهــا الوصــي. تمتــد صالحيــة هــذا الترخيــص لمــدة خمــس )5( ســنوات.

4-3  أغراض صكوك الكثريي 

بحسب المادة الرابعة )4( من النظام األساسي لصكوك الكثيري، فإن:

الغرض من المنشأة هو الحصول على تمويل عن طريق إصدار أدوات دين مبنية على ديون. . 1
ال تمارس المنشأة أي نشاطات عدا اآلتي:. ٢

إصدار أدوات الدين المحددة في البند 1 أعاله.أ. 
إصدار أسهم ألغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة. ب. 
النشاطات المساندة الالزمة لتحقيق أغراضها.ج. 

وبحسب ترخيص منشأة ذات أغراض خاصة الصادرة عن الهيئة، فتم تحديد الغرض من الترخيص بإصدار أدوات دين مبنية على ديون.
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4-4  مجلس إدارة صكوك الكثريي 

بحســب المــادة الخامســة )5( مــن النظــام األساســي لصكــوك الكثيــري، يجــب أن يكــون لــدى المنشــأة عضويــن )٢( فــي مجلــس اإلدارة بحــد أدنــى وأن يكــون الحــد 
األقصــى لعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة أربعــة )4( أعضــاء. ويُعّيــن عضــو مجلــس اإلدارة أو يُعــزل بقــرار يصــدر عــن وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة.  

بتاريخ 1443/03/1٢هـ )الموافق ٢0٢1/10/18م(، تم تعيين أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري، وفقاً لآلتي:

جدول رقم )3( أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري

أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري وأمين سر المجلس*

صفة العمرالجنسيةالمنصباالسمم
تاريخ العضوية العضوية**

األسهم المملوكة ألعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري وأمين السر في 
شركة الكثيري القابضة

غير مباشر***مباشر
نسبةإجمالي

النسبةالعددالنسبةالعدد

1
سعود محمد 
عبد الله آل 

شريم

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي3٢سعودي
1443/05/1٢هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/16م(

------

٢
مشعل 

محمد ناصر 
الكثيري

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

تنفيذي38سعودي
1443/05/1٢هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/16م(

4٫909٫953٪43٫44--4٫909٫953٪43٫44

3

عادل 
إبراهيم 
محمد 
الكثيري

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي49سعودي
1443/05/1٢هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/16م(

------

أمين سر مجلس اإلدارة 

4

 خالد
عبدالمحسن 
عبد الرحمن 

الخيال

أمين 
غير تنفيذي60سعوديالسر

1443/05/1٢هـ 
)الموافق 

٢0٢1/1٢/16م(
------

المصدر: الراعي

*  بتاريخ 1443/05/1٢هـ )الموافق ٢0٢1/1٢/16م( تم تعيين مجلس إدارة صكوك الكثيري في دورته األولى المذكورين أعاله.

ــة لهــا أو  ــة للمنشــأة ويشــارك فــي أعمــال اإلدارة اليومي **  يكتســب عضــو مجلــس اإلدارة صفــة »العضــو التنفيــذي« عندمــا يكــون عضــواً فــي اإلدارة التنفيذي

يتقاضــى راتبــاً منهــا لقــاء ذلــك. بالنســبة »للعضــو غيــر التنفيــذي« فهــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــاً إلدارة المنشــأة أو ال يتقاضــى راتبــاً منهــا 
عــدا مكافــأة العضويــة عــن المجلــس واللجــان. 

***   الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس أو مســاهمين بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــالل ملكيتهــم فــي شــركات 

تملــك أســهم فــي الشــركة. وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ليــس لــدى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة الكثيــري القابضــة.

ويشغل أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري المذكورين أعاله، مناصب في مجالس إدارات شركات وكيانات أخرى وفق اآلتي:



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٥٧

رئيس مجلس إدارة صكوك الكثيري سعود محمد عبد الله آل شريم. 1

جــدول رقــم )4( تفاصيــل عــن مناصــب عضويــة مجالــس اإلدارة األخــرى الحاليــة والســابقة لرئيــس مجلــس إدارة صكــوك الكثيــري ســعود محمــد عبــد اللــه آل 
شــريم

المنصبالكيان القانوني اسم المنشأةالرقم
تاريخ بداية 

العضوية
تاريخ نهاية 
العضوية 

القطاع الذي تعمل فيه المنشأة 

شريك ورئيس مساهمة مقفلةشركة لين الخير للتجارة1
استيراد وتسويق المنتجات الزراعيةحتى تاريخه٢019ممجلس اإلدارة

عضو مجلس مساهمة عامةشركة الكثيري القابضة٢
إدارة الشركات التابعةحتى تاريخه٢017ماإلدارة

رئيس مجلس مساهمة مقفلةشركة المنصة الزراعية3
تسويق المنتجات الزراعيةحتى تاريخه٢019ماإلدارة

4
شركة تقدم العالمية 

لالتصاالت وتقنية 
المعلومات

عضو مجلس مساهمة عامة
االتصاالت وتقنية المعلوماتحتى تاريخه ٢0٢1ماإلدارة

المصدر: الراعي

نائب رئيس مجلس إدارة صكوك الكثيري مشعل محمد ناصر الكثيري. ٢

جــدول رقــم )5( تفاصيــل عــن مناصــب عضويــة مجالــس اإلدارة األخــرى الحاليــة والســابقة لنائــب رئيــس مجلــس إدارة صكــوك الكثيــري مشــعل محمــد ناصــر 
الكثيــري

تاريخ بداية المنصبالكيان القانوني اسم المنشأةالرقم
العضوية

تاريخ نهاية 
القطاع الذي تعمل فيه المنشأة العضوية 

نائب رئيس مساهمة مقفلةشركة لين الخير للتجارة1
استيراد وتسويق المنتجات الزراعيةحتى تاريخه ٢019ممجلس اإلدارة

نائب رئيس مساهمة مقفلةشركة المنصة الزراعية٢
تسويق المنتجات الزراعيةحتى تاريخه ٢019ممجلس اإلدارة

شركة تقدم العالمية 3
لالتصاالت وتقنية 

المعلومات 
نائب رئيس مساهمة عامة

الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية حتى تاريخه٢0٢1ممجلس اإلدارة
المعلومات 

عضو مجلس مساهمة مقفلةشركة اليان للصناعة 4
صنع وبيع الخرسانة الجاهزة حتى تاريخه ٢0٢1ماإلدارة المنتدب

وتقنيات البناء الحديث

عضو مجلس مساهمة عامةشركة الكثيري القابضة5
إدارة الشركات التابعةحتى تاريخه٢017ماإلدارة

المصدر: الراعي
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عضو مجلس إدارة صكوك الكثيري عادل إبراهيم محمد الكثيري. 3

جدول رقم )6( تفاصيل عن مناصب عضوية مجالس اإلدارة األخرى الحالية والسابقة لعضو مجلس إدارة صكوك الكثيري عادل إبراهيم محمد الكثيري

المنصبالكيان القانوني اسم المنشأةالرقم
تاريخ بداية 

العضوية
تاريخ نهاية 
العضوية 

القطاع الذي تعمل فيه المنشأة 

 رئيس مجلس مساهمة مقفلةشركة اليان للصناعة1
إنتاج وصنع الخرسانة الجاهزة حتى تاريخه ٢0٢1ماإلدارة

وأساليب البناء الحديث

عضو مجلس مساهمة عامة شركة الكثيري القابضة ٢
إدارة الشركات التابعةحتى تاريخه ٢017م اإلدارة 

المصدر: الراعي

4-٥  ملخص عقود العمل 

لم يتم إبرام أي عقود عمل ما بين صكوك الكثيري وأي من أعضاء مجلس إدارتها.

4-٦  إقرارات أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثريي

يقر أعضاء مجلس إدارة صكوك الكثيري بما يلي:

لــم يســبق أن أُشــهر إفــالس أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة صكــوك الكثيــري فــي أي وقــت تحــت أي واليــة قضائيــة ولــم يكــن أحــداً منهــم طرفــاً فــي ترتيــب أ. 
صلــٍح واٍق مــن اإلفــالس فــي أي وقــت ولــم يخضعــوا إلجــراءات إفــالس؛

ــل هــذه المنشــأة فــي منصــب إداري أو ب.  ــه مــن قب ــم تعيين ــري أن ت ــس إدارة صكــوك الكثي ــهر إعســار أي منشــأة كان ألي مــن أعضــاء مجل ــم يســبق أن أُش  ل
ــا فــي الســنوات الخمســة الســابقة. إشــرافي فيه

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الجــدول رقــم )4( »أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة« حيــث يملــك نائــب رئيــس مجلــس إدارة صكــوك الكثيــري مشــعل ج. 
محمــد ناصــر الكثيــري أســهماً فــي شــركة الكثيــري القابضــة )بعــدد 4٫909٫953 ســهم تمثــل 43٫44٪ مــن إجمالــي األســهم(، ليــس ألي مــن أعضــاء مجلــس 

إدارة الُمصــدر أو أي مــن أقربائهــم أو أميــن الســر أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي الصكــوك أو الراعــي أو شــركتيه التابعتيــن.
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خلفية عن رشكة الكثريي 
القابضة

)٥(
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٥-  خلفية عن رشكة الكثريي القابضة

٥-1  نبذة عن رشكة الكثريي القابضة  

ــري تحــت  ــد الكثيـ ــر محمـ ــد ناصـ ــة لصاحبهــا محمـ ــًة كمؤسســة فردي شــركة الكثيــري القابضــة )الراعــي( هــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية، تأسســت بداي
المســمى »مؤسســة محمــد ناصــر محمـــد الكثيـــري للمقــاوالت« وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري بموجــب شــهادة تســجيل تحمــل الرقــم )1010٢55690( وتاريــخ 
14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق ٢008/08/31م(. وبتاريــخ 1435/06/14هـــ )الموافــق ٢014/04/14م(، تــم تحويــل كيانهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
ــري القابضــة  ــان شــركة الكثي ــل كي ــم تحوي ــري القابضــة«. وت ــح «شــركة الكثي ــر مســماها ليصب ــري وتغيي ــد هــو مشــعل محمــد ناصــر الكثي بدخــول شــريك جدي
إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )ق/171( وتاريــخ 1438/06/09هـــ )الموافــق ٢017/03/08م(. وبتاريــخ 1438/10/5هـــ )الموافــق 
٢017/07/09م(، تـــم إدراج أســـهم شـــركة الكثيري القابضة فـــي الســـوق المالية الســـعودية الموازية وتحولـــت إلـــى شـــركة مســـاهمة ســـعودية عامـــة. وفـــي تاريـــخ 

1441/03/06هـــ )الموافــق ٢019/11/03م(، تـــم انتقـــال شـــركة الكثيــري القابضــة وإدراج وبـــدء تـــداول أســـهمها فـــي الســـوق الماليــة الســـعودية الرئيســـية.

يقــع المركــز الرئيســي لشــركة الكثيــري القابضــة 3518 – طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – وحــدة رقــم )13( و )19(، الريــاض 
.6695 – 135٢3

٥-2  تاريخ تأسيس رشكة الكثريي القابضة 

بتاريــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق٢008/08/30م(، تــم تأســيس شــركة الكثيــري القابضــة كمؤسســة فرديــة باســم مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري  	
للمقــاوالت، لصاحبهــا الســيد/ محمــد ناصــر محمــد الكثيــري وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010٢55690( وتاريــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافق 

٢008/08/31م(.
بتاريــخ 1435/05/٢5هـــ )الموافــق ٢014/03/٢6م(، تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بدخــول شــريك جديــد وهــو الســيد/ مشــعل  	

محمــد ناصــر الكثيــري، وذلــك بموجــب عقــد التأســيس )تحويــل المؤسســة إلــى شــركة( الموثــق لــدى كاتــب العــدل المكلــف فــي وزارة التجــارة بالريــاض بالعــدد 
)3573455٢( وتاريــخ 1435/06/08هـــ )الموافق ٢014/04/08م(.

بتاريــخ 1438/06/08هـــ )الموافــق ٢017/03/07 م(، صــدر قــرار الشــركاء الموثــق لــدى كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة التجــارة بالرقــم )38895739( لعــام  	
ــون  ــال ســعودي إلــى ســبعة وعشــرين ملي ــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة مالييــن )5٫000٫000( ري )1438هـــ( والــذي قضــى بدخــول شــركاء جــدد وزي
وثالثمائــة ألــف )٢7٫300٫000(، ريــال ســعودي وتحويــل الشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس االســم ورقــم 

الســجل التجــاري للشــركة.
بتاريــخ 1438/06/09هـــ )الموافــق ٢017/03/08م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )ق/171( بالموافقــة علــى تحــول الشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة الــى  	

مســاهمة مقفلــة.
بتاريــخ 1438/06/14هـــ )الموافــق ٢017/03/13م(، وافقــت الجمعيــة التحوليــة للشــركة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة  	

مســاهمة مقفلــة وإقــرار النظــام األساســي األول وتعييــن أول مجلــس إدارة للشــركة لمــدة خمــس )5( ســنوات.
بتاريــخ 1438/06/15هـــ )الموافــق ٢017/03/14م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )181( بالموافقــة علــى إعــالن تحــول الشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة  	

الــى مســاهمة مقفلــة.
بتاريــخ 1438/08/٢8هـــ )الموافــق ٢017/05/٢4م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس المــال مــن ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة  	

ألــف )٢7٫300٫000( ريــال ســعودي الــى واحــد وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف )31٫395٫000( ريــال ســعودي وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة 
عــن طريــق إصــدار أســهم بعــدد أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة )409٫500( ســهم وطرحهــا فــي الســوق الموازيــة نمــو علــى المســتثمرين المؤهليــن.

بتاريخ 1438/10/15هـ )الموافق ٢017/07/09م(، تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية وتحولت الى شركة مساهمة سعودية عامة. 	
ــون  	 ــن ملي ــن واحــد وثالثي ــال الشــركة م ــادة رأس م ــى زي ــة( عل ــر العادي ــة )غي ــة العام ــت الجمعي ــق ٢018/08/16م(، وافق ــخ 1439/1٢/05هـــ )المواف بتاري

وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف )31٫395٫000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف )37٫674٫000( ريــال ســعودي 
وزيــادة عــدد األســهم مــن ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة )3٫139٫500( ســهم إلــى ثالثــة مالييــن وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف 
وأربعمائــة )3٫767٫400( ســهم وبنســبة زيــادة بلغــت )٢0٪(، وذلــك عــن طريــق منحــة أســهم مــن خــالل  رســملة مبلــغ ســتة مالييــن ومائتيــن وتســعة وســبعين 

ألــف )6٫٢79٫000( ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة  واالحتياطــي النظامــي. 
ــون  	 ــن ملي ــن ســبعة وثالثي ــال الشــركة م ــادة رأس م ــى زي ــة( عل ــر العادي ــة )غي ــة العام ــت الجمعي ــق ٢019/04/٢3م(، وافق ــخ 1440/08/18هـــ )المواف بتاري

ــال  ــة )45٫٢08٫800( ري ــة آالف وثمانمائ ــن وثماني ــون ومائتي ــن ملي ــح خمســة وأربعي ــال ســعودي ليصب ــف )37٫674٫000( ري ــة وســبعين أل وســتمائة وأربع
ســعودي وزيــادة عــدد األســهم مــن ثالثــة مالييــن وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة )3٫767٫400( ســهم إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف 
وثمانمائــة وثمانيــن )4٫5٢0٫880( ســهم  عــن طريــق رســملة مبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة وأربعــة وثالثيــن ألــف وثمانمائــة )7٫534٫800( ريــال ســعودي 

مــن حســاب األربــاح المبقــاة وذلــك مــن خــالل منــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم مملوكــة.
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بتاريــخ 1441/0٢/٢9هـــ )الموافــق ٢019/10/٢8م(، وافقــت تــداول علــى طلــب الشــركة االنتقــال مــن الســوق الموازيــة الــى الســوق الرئيســية وبتاريــخ  	
1441/03/06هـــ )الموافــق ٢019/11/03م( تــم انتقــال الشــركة وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية الرئيســية.

ــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة وأربعيــن  	 ــة( للمســاهمين زي ــر العادي ــة العامــة )غي بتاريــخ 144٢/0٢/18هـــ )الموافــق ٢0٢0/10/05م(، وافقــت الجمعي
ــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة )90٫417٫600(  ــون وأربعمائ ــال ســعودي ليصبــح تســعين ملي ــة )45٫٢08٫800( ري ــة آالف وثمانمائ مليــون ومائتيــن وثماني
ريــال ســعودي وذلــك عــن طريــق طــرح وإدراج أســهم حقــوق أولويــة لعــدد أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن )4٫5٢0٫880( ســهم 

بتاريــخ 144٢/11/13هـــ )الموافــق ٢0٢1/06/٢3م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن تســعين مليــون وأربعمائــة  	
وســبعة عشــر ألــف وســتمائة )90٫417٫600( ريــال ســعودي ليصبــح مائــة وثالثــة عشــر مليــون واثنيــن وعشــرين ألــف )113٫0٢٢٫000( بزيــادة بلغــت نســبة 
)٢5٪( وزيــادة عــدد األســهم مــن تســعة مالييــن وواحــد وأربعيــن ألــف وســبعمائة وســتين )9٫041٫760( ســهم إلــى إحــدى عشــر مليــون وثالثمائــة واثنيــن 
ألــف وثالثمائــة )11٫30٢٫300( ســهم وذلــك مــن خــالل منــح أســهم مجانيــة )1 ســهم لــكل 4 اســهم(، وذلــك عــن طريــق رســملة مبلــغ اثنيــن وعشــرين مليــون 

وســتمائة وأربعــة آالف وأربعمائــة  )٢٢٫604٫400( ريــال ســعودي. 
بتاريــخ 1443/0٢/٢7هـــ )الموافــق ٢0٢1/10/04م(، قــرر مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة إصــدار برنامــج صكــوك محليــة متوافقــة مــع أحــكام  	

الشــريعة اإلســالمية بالريــال الســعودي – وذلــك ألغــراض الشــركة التجاريــة العامــة وتلبيــة أهدافهــا الماليــة واالســتراتيجية مــن خــالل الطــرح العــام بالســوق 
الســعودية.

يبلــغ رأس المــال الحالــي للشــركة مبلــغ مائــة وثالثــة عشــر مليــون واثنيــن وعشــرين ألــف )113٫0٢٢٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى احــدى عشــر مليــون  	
وثالثمائــة واثنيــن ألــف ومائتيــن )11٫30٢٫٢00( ســهم اســمي متســاوية القيمــة قيمــة كل منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة.  

٥-3  وصف تنظيمي للمجموعة اليت تنتمي إليها رشكة الكثريي القابضة 

لدى شركة الكثيري القابضة شركتين تابعتين، هما: )1( شركة اليان للصناعة و )٢( شركة مساندة اإلمداد المحدودة.

5-3-1  نبذة عن شركة اليان للصناعة 

تأسســت شــركة اليــان للصناعــة كشــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة، وذلــك بعــد تحــول «فــرع شــركة الكثيــري القابضــة« إلــى شــركة تحــت االســم - 
التجــاري شــركة اليــان للصناعــة شــركة شــخص واحــد، وبســجل تجــاري رقــم )101044٢59٢( وتاريــخ 1437/06/05هـــ )الموافــق ٢016/03/14م( مملوكــة 
بالكامــل مــن شــركة الكثيــري القابضــة بصفتهــا مالــك رأس المــال وبلــغ رأس المــال عنــد التأســيس خمســمائة ألــف )500٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى 

خمســين ألــف )50٫000( حصــة نقديــة متســاوية القيمــة.
بتاريــخ 144٢/05/05هـــ )الموافــق ٢0٢0/1٢/٢0م(، قــرر مالــك رأس مــال الشــركة »شــركة الكثيــري القابضــة« زيــادة رأســمال الشــركة مــن خمســمائة ألــف - 

)500٫000( ريــال ســعودي إلــى عشــرة مالييــن )10٫000٫000( ريــال ســعودي وفقــاً لعقــد التأســيس المعــدل الموثــق مــن قبــل كاتــب العــدل فــي الريــاض 
برقــم )17086( وتاريــخ 144٢/05/05هـــ )الموافــق ٢0٢0/1٢/٢0م(.

وبتاريــخ 144٢/08/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/07م(، قــرر مالــك رأس مــال الشــركة «شــركة الكثيــري القابضــة« التنــازل عــن بعــض حصصــه فــي الشــركة إلــى - 
شــركاء جــدد، وقــد رغــب الشــركاء فــي تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وذلــك وفقــاً لقــرار الشــركاء الموثــق 

مــن قبــل كاتــب العــدل فــي الريــاض بالرقــم )100004٢46( وتاريــخ 144٢/08/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/07م(.
بتاريــخ 144٢/08/٢6هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/08م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )٢91( بالموافقــة علــى الترخيــص بتحــول شــركة اليــان للصناعــة مــن شــركة - 

شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة إلــى )شــركة مســاهمة مقفلــة(.
بتاريــخ 144٢/08/٢9هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/11م(، عقــدت الجمعيــة التحوليــة حيــث تــم االكتتــاب بكامــل رأس المــال البالــغ عشــرة مالييــن )10٫000٫000( - 

ريــال وتــم اعتمــاد النظــام األساســي للشــركة.
بتاريــخ 144٢/08/30هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/1٢م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )٢95( بالموافقــة علــى إعــالن تحــول شــركة اليــان للصناعــة مــن شــركة - 

شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة.
بتاريــخ 144٢/09/٢1هـــ )الموافــق ٢0٢1/05/03م(، وافــق مجلــس اإلدارة علــى تســجيل أســهم الشــركة لغايــات اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة )نمــو(. - 

وبتاريــخ 144٢/10/1٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/05/٢4م(، وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة علــى اإلدراج المباشــر ألســهم شــركة 
اليــان للصناعــة فــي الســوق الموازيــة.

5-3-2  نبذة عن شركة مساندة اإلمداد 

تأسســت شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة شــركة شــخص واحــد )ذات مســؤولية محــدودة( مــن قبــل »شــركة الكثيــري القابضــة« مالــك كامــل رأس المــال - 
ــب العــدل بالصــك رقــم  ــدى كات ــات عقــد التأســيس ل ــم اثب ــال ســعودي. ت ــف )100٫000( ري ــة أل ــد التأســيس مائ ــث بلغــت قيمــة رأس مــال الشــركة عن حي
)39948414( وتاريــخ 1439/06/٢3هـــ )الموافــق ٢018/03/11م(، وتــم قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري بمدينــة الريــاض بالرقــم )1010945513( وتاريــخ 
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1439/06/٢3هـــ )الموافــق ٢018/03/11م(.
بتاريــخ 144٢/05/03هـــ )الموافــق ٢0٢0/1٢/٢7م(، قــرر الشــركاء زيــادة رأس المــال مــن مائــة ألــف )100٫000( ريــال ســعودي إلــى مليــون )1٫000٫000( - 

ريــال ســعودي عــن طريــق إيــداع مبلــغ الزيــادة بالبنــك.

الشكل رقم )٢(: الوصف التنظيمي للمجموعة 

٥-4  الطبيعة العامة ألعمال رشكة الكثريي القابضة ورشكتيها التابعتني 

تمــارس شــركة الكثيــري القابضــة أنشــطتها بموجــب شــهادة تســجيل فــي الســجل التجــاري رقــم )1010٢55690( وتاريــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق  	
٢008/08/30م(. وتتمثــل أنشــطة الكثيــري القابضــة وفقــاً لبيانــات الســجل التجــاري بــإدارة الشــركات التابعــة والشــركات القابضــة وامتــالك حقــوق الملكيــة 

ــة للشــركات التابعــة وللشــركات القابضــة. ــة الصناعي ــر حقــوق الملكي ــة للشــركات التابعــة للشــركات القابضــة وتأجي الصناعي

وحددت المادة الثالثة )3( من نظامها األساسي، أغراض شركة الكثيري القابضة بما يلي:

إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.. 1
استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية. . ٢
امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها. . 3
امتــالك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة، واســتغاللها، . 4

وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.

أمــا بالنســبة لشــركة اليــان للصناعــة، فتمــارس هــذه الشــركة أنشــطتها بموجــب شــهادة تســجيل فــي الســجل التجــاري رقــم )101044٢59٢( بتاريــخ  	
1437/06/05هـــ )الموافــق ٢016/03/14م(. ووفقــاً لشــهادة الســجل التجــاري فــإن النشــاط المصــرح بــه لممارســته هــو: صناعــة البلــك اإلســمنتي المفــرغ 
واألجــر – إنتــاج خرســانة جاهــزة للخلــط – صناعــة إضافــات وملدنــات للخرســانة – صناعــة الخلطــات الخرســانية الجاهــزة والجافــة متعــددة االســتخدامات 
– صناعــة أطــر النوافــذ مــن الخرســانة أو اإلســمنت – صناعــة أصنــاف مــن اإلســمنت األسبســتوس أو اإلســمنت الليغــي الســيلوزي – صناعــة مــواد البنــاء 

المنتجــة مــن مــواد نباتيــة والمكتلــة بواســطة اإلســمنت.

ووفقاً للمادة الثالثة )3( من النظام األساسي لشركة اليان للصناعة، تمارس الشركة األنشطة التالية:

الصناعات التحويلية. 1
التشييد والبناء. ٢
الزراعة والحراجة وصيد األسماك. 3
التعدين واستغالل المحاجر . 4
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. 5
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. 6
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية. 7
النقل والتخزين. 8
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. 9

المعلومات واالتصاالت. 10
األنشطة العقارية . 11
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. 1٢
الفنون والترفيه والتسلية. 13
أنشطة الخدمات األخرى. 14
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وتمارس الشركة أنشتطها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

أمــا بالنســبة لشــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة، فهــي تمــارس أنشــطتها بموجــب شــهادة تســجيل فــي الســجل التجــاري رقــم )1010945513( وتاريــخ  	
1439/06/٢3هـــ )الموافــق ٢018/03/11م(. وتتمثــل أنشــطة هــذه الشــركة وفقــاً لبيانــات الســجل التجــاري فــي: انشــاءات عامــة للمبانــي الســكنية – 
اإلنشــاءات العامــة للمبانــي الغيــر ســكنية يشــمل )المــدارس المستشــفيات، الفنــادق ( – اإلنشــاءات العامــة المبانــي الحكوميــة – إنشــاءات المبانــي الجاهــزة 

فــي المواقــع – ترميــم المبانــي الســكنية والغيــر ســكنية(.

وفقاً للمادة الثالثة )3( من عقد التأسيس المعدل، حددت أغراض الشركة وفقا للتالي:

األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة.. 1
األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود.. ٢
األنشطة المعمارية الهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة بها.. 3
أنشطة التصميم المتخصصة.. 4
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى غير المصنفة في موضوع آخر.. 5
تشييد المباني.. 6
تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع.. 7
أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية األخرى.. 8
تحضير الموقع.. 9

التركيبات الكهربائية.. 10
أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.. 11
تركيبات إنشائية أخرى.. 1٢
إكمال المباني وتشطيبها.. 13
أنشطة التشييد المتخصصة األخرى.. 14
استغالل المحاجر الستخراج األحجار والرمال والطفل.. 15
التنظيف العام للمباني.. 16
أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي األخرى.. 17
أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب.. 18
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية.. 19
نشر البرمجيات.. ٢0
أنشطة االتصاالت السلكية.. ٢1
أنشطة االتصاالت الالسلكية.. ٢٢
أنشطة االتصاالت األخرى.. ٢3
أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية.. ٢4
تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة.. ٢5
أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موضوع آخر.. ٢6
النقل البري للبضائع.. ٢7

ولمزيــد مــن المعلومــات حــول التراخيــص والتصاريــح التــي حصلــت عليهــا المجموعــة مــن أجــل ممارســة أنشــطتها، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة رقــم )4-11( 
»التراخيــص والتصاريــح التــي حصــل عليهــا الراعــي وشــركتاه التابعتــان« مــن القســم رقــم )11( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة.
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يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات المجموعة حسب القطاعات كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م:

جدول رقم )7( تفاصيل إيرادات المجموعة

 القطاعات

تفاصيل إيرادات الشركة

2021م2020م2019م

النسبة القيمةالنسبة القيمةالنسبة القيمة

17٫9٪3٢٫7٢٢3٫053٫591٪44٫0934٫176٫305٪39٫45٢٫0٢1مبيعات األسمنت

إيرادات مصنع 
49٫79٪37٫7164٫1٢0٫135٪40٫3٢39٫384٫595٪36٫066٫966الخرسانة 

إيرادات عقود 
0٪0٫040٪8٫1938٫135٪7٫3٢3٫337حكومية 

إيرادات البحص 
٢9٫51٪٢7٫838٫006٫430٪3٫43٢9٫030٫531٪3٫070٫996والرمل المغسول 

إيرادات مشاريع 
٢٫8٪03٫597٫038٪3٫970٪3٫55٢٫500خاصة

0٪1٫730٪01٫809٫٢89٪0إيرادات نقليات

100٪100128٫777٫194٪100104٫438٫855٪89٫465٫820إجمالي اإليرادات

المصدر: الراعي

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى المجموعة أي نشاط تجاري خارج المملكة. 	
كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى شركة الكثيري القابضة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة. 	
كما يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة. 	

٥-٥  العاملون لدى رشكة الكثريي القابضة 

وفقــاً لبرنامــج نطاقــات الصــادر عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، لــدى الراعــي )15( عامــل مــن بينهــم )7( عامــل ســعودي و )8( عامــل غيــر  	
ســعودي، وبلغــت نســبة التوطيــن لــدى شــركة الكثيــري القابضــة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة )38٫89٪( وهــي مصنفــة علــى أنهــا منشــأة صغيــرة )فئــة ب( تقــع 

ضمــن النطــاق )األخضــر المنخفــض(.
أمــا بالنســبة للشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة، يبلــغ عــدد العامليــن لــدى فرعهــا الرئيســي )100( عامــل مــن بينهــم )30( عامــل ســعودي و )70( عامــل  	

غيــر ســعودي. وتكــون نســبة التوطيــن لــدى الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة )٢4٫06٪( وهــي مصنفــة علــى أنهــا منشــأة متوســطة )فئــة ج( وتقــع فــي 
النطــاق )األخضــر المرتفــع(.

ــغ عــدد العامليــن لديهــا )76( عامــل مــن بينهــم )15( عامــل ســعودي و )65( عامــل غيــر  	 وبالنســبة للشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة، يبل
ســعودي، وبلغــت نســبة التوطيــن لــدى هــذه الشــركة التابعــة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة )٢1٫٢1٪( وهــي مصنفــة علــى أنهــا منشــأة متوســطة )فئــة أ( تقــع ضمــن 

النطــاق )األخضــر المرتفــع(. 
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يوضــح الجــدوالن التاليــان تــوزع أعــداد العامليــن لــدى شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن شــركة اليــان للصناعــة وشــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة 
للســنوات ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )8( توزع أعداد العاملين لدى شركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين حسب الجنسية

شركة الكثيري 
القابضة

يوليو 2022م2021م2020م2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

50٪177٪167٪11٫٢٢13٪11السعوديون

50٪837 ٪8434٪88٫7870٪87غير السعوديون

100٪10014٪10041٪10083٪98المجموع

شركة اليان 
للصناعة

يوليو 2022م2021م2020م2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

٢4٫6٪٢٢٫8853٪19٫9٢٢7٪8٫19611٪5السعوديون

75٫4٪77٫11163٪86٫0791٪91٫8068٪56غير السعوديون

100٪100216٪100118 %10079٪61المجموع

شركة مساندة 
اإلمداد المحدودة

يوليو 2022م2021م2020م2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

18٫9٪18٫9618٪11٫911٪11٫75٪4السعوديون

81٫1٪81٫0477٪88٫147٪88٫٢337٪3٢غير السعوديون

100٪10095٪10058٪10042٪34المجموع

المصدر: الراعي

جدول رقم )9( توزع أعداد العاملين لدى شركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين حسب اإلدارات والجنسية

شركة الكثيري القابضة

اإلدارة

يوليو 2022م2021م2020م2019م

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

3٢311111اإلدارة التنفيذية 

٢131٢111الموارد البشرية

1٢101111إدارة التطوير

11٢٢51511المبيعات 

10101010الشؤون القانونية 

16٢50511اإلدارة المالية 
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شركة الكثيري القابضة

اإلدارة

يوليو 2022م2021م2020م2019م

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

1630570٢001التشغيل والصيانة 

عالقات 
11111111المساهمين 

1187137073477المجموع 

شركة اليان للصناعة

اإلدارة

يوليو 2022م2021م2020م2019م

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

10٢13٢43اإلدارة التنفيذية

1040818٢الموارد البشرية 

0415٢5611المبيعات

1٢1٢3576اإلدارة المالية

1٢1٢٢355إدارة المشتريات 

145٢58975٢3136المصانع 

5531168279153163المجموع 

شركة مساندة اإلمداد المحدودة

اإلدارة

يوليو 2022م2021م2020م2019م

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

السعوديون
غير 

السعوديون
السعوديون

غير 
السعوديون

10111111اإلدارة التنفيذية 

10104030الموارد البشرية 

1809٢1039المبيعات 

011٢1٢33اإلدارة المالية 

10111111تقنية المعلومات 

0٢31٢4٢٢34٢9التشغيل والحركة 

0000010334إدارة المشاريع 

43253711471877المجموع 

المصدر: الراعي

 كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي انقطاع في أعمال المجموعة يمكن أن يؤثر أو يكون تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل )1٢( شهراً األخيرة.  	
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الهيكل التنظيمي 
لرشكة الكثريي القابضة

)٦(
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٦-  الهيكل التنظيمي لرشكة الكثريي القابضة 

٦-1  الهيكل التنظيمي 

لــدى الشــركة هيــكل تنظيمــي يحــّدد تقســيم اإلدارات وتوزيــع الصالحيــات واألعمــال بيــن أقســامها. ويتألــف الهيــكل اإلداري الرئيســي للشــركة مــن مجلــس اإلدارة 
وفريــق مــن المســؤولين التنفيذييــن )اإلدارة التنفيذيــة(. يتــرأس الهيــكل التنظيمــي اإلداري مجلــس إدارة وتعاونــه اإلدارة التنفيذيــة التــي تتولــى مســؤولية اإلشــراف 
ــام بالتوجيــه  ــى نشــاطات الشــركة اليوميــة. كمــا يتولــى المجلــس المســؤولية عــن وضــع الخطــط واالســتراتيجيات الشــاملة واألهــداف الرئيســية لهــا، والقي عل
والرقابــة علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة واقتــراح القــرارات المناســبة فــي المواضيــع واألعمــال التــي مــن صالحيــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين والتوجيــه 
واإلشــراف العــام والرقابــة علــى الشــركة. وقــد خــّول المجلــس مســؤولية تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية وإدارة األعمــال اليوميــة للشــركة إلــى اإلدارة التنفيذيــة، 
ــة  ــة إدارة الشــركة ونظــام الرقاب ــى وضــع السياســات واإلجــراءات الالزمــة لضمــان كفــاءة وفعالي والتــي يترأســها الرئيــس التنفيــذي والــذي يشــرف مباشــرًة عل
الداخليــة ودرء المخاطــر بأقصــى حــد ممكــن. باإلضافــة إلــى لجنــة المراجعــة لــدى الشــركة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومهمتهــا رفــع التقاريــر إلــى مجلــس 

اإلدارة. وتقــع مســؤولية إدارة العمليــات اليوميــة فــي الشــركة علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة الذيــن خّولهــم مجلــس اإلدارة صالحيــات تنفيذيــة محــّددة.

ــي  ــن الرســم اآلت ــس اإلدارة، ويبي ــل مجل ــري القابضــة مــن قب ــكل التنظيمــي لشــركة الكثي ــم اعتمــاد الهي ــخ 1441/05/14هـــ )الموافــق ٢0٢0/01/09م(، ت بتاري
ــكل التنظيمــي المعتمــد. الهي

الشكل رقم )3(: الهيكل التنظيمي لشركة الكثيري القابضة المعتمد

المصدر: الراعي
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٦-2  مجلس إدارة رشكة الكثريي القابضة  

ــدورة  ــري القابضــة لل ــس إدارة شــركة الكثي ــى انتخــاب مجل ــة( عل ــر العادي ــة )غي ــة العام ــق ٢0٢0/03/11م(، وافقــت الجمعي ــخ 1441/07/16هـــ )المواف وبتاري
الثانيــة، ومدتهــا ثــالث )3( ســنوات تبــدأ مــن ٢0٢0/03/13م وتنتهــي فــي تاريــخ ٢0٢3/03/1٢م، ويتألــف المجلــس بدورتــه الحاليــة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة 

مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:  

جدول رقم )10( أعضاء مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة

أعضاء مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة وأمين سر المجلس*

العمرالجنسيةالمنصباالسمالرقم
صفة 

العضوية**
تاريخ العضويةاالستقاللية***

التمثيل/ 
اسم 

الممثل

األسهم المملوكة

غير مباشر****مباشر
النسبةاإلجمالي

النسبةالعددالنسبةالعدد

1

رايد 
محمد 
ناصر 
الكثيري

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

39سعودي
غير 
تنفيذي

غير مستقل
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

0٫13٪15٫035--0٫13٪15٫035نفسه

٢

عادل 
إبراهيم 
محمد 
الكثيري

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

49سعودي
غير 
تنفيذي

مستقل
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

-------نفسه

3

مشعل 
محمد 
ناصر 
الكثيري

العضو 
المنتدب 
والرئيس 
التنفيذي

غير مستقلتنفيذي38سعودي
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

43٫44٪4٫909٫953--43٫44٪4٫909٫953نفسه

4

سعود 
محمد 

عبد الله 
آل شريم

عضو 
مجلس 
اإلدارة

3٢سعودي
غير 
تنفيذي

مستقل
1441/07/18هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/13م(

------نفسه

أمين سر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة

 خالد 
 عبد المحسن 
عبد الرحمن 

الخيال

أمين سر 
مجلس 
إدارة 
شركة 

الكثيري 
القابضة

60سعودي
غير 
تنفيذي

مستقل
1441/07/19هـ 

)الموافق 
٢0٢0/03/14م(

------نفسه

المصدر: الراعي

*  وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 1441/04/16هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/11م( علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الحاليــة المذكوريــن 

أعــاله وذلــك لمــدة ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 1441/07/18هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/13م( وتنتهــي بتاريــخ 1444/08/٢0هـــ )الموافــق٢0٢3/03/1٢ م(. وتــم 
تعييــن األســتاذ خالــد عبــد المحســن عبــد الرحمــن الخيــال أميــن ســر المجلــس بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1441/07/19هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/14م(.  

ــة لهــا أو  ــة للشــركة ويشــارك فــي أعمــال اإلدارة اليومي **  يكتســب عضــو مجلــس اإلدارة صفــة »العضــو التنفيــذي« عندمــا يكــون عضــواً فــي اإلدارة التنفيذي

يتقاضــى راتبــاً منهــا لقــاء ذلــك. بالنســبة »للعضــو غيــر التنفيــذي«، فهــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــاً إلدارة الشــركة أو ال يتقاضــى راتبــاً منهــا 
عــدا مكافــأة العضويــة عــن المجلــس واللجــان. 
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***  بالنســبة للعضــو المســتقل: فهــو عضــو مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي والــذي يتمتــع باالســتقالل التــام فــي مركــزه وقراراتــه، وال تنطبــق عليــه أي مــن عــوارض 

االســتقالل المنصــوص عليهــا فيمــا يلــي: 

أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته خمســة فــي المائــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك هــذه . 1
النســبة. 

 أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.. ٢
 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.. 3
أن يعمــل أو كان يعمــل موظفــاً خــالل العاميــن الماضييــن لــدى الشــركة أو أي طــرف متعامــل معهــا أو بشــركة أخــرى مــن مجموعتهــا، كمراجعــي الحســابات . 4

وكبــار المورديــن، أو أن يكــون مالــكاً لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــالل العاميــن الماضييــن.
 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.. 5
 أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.. 6
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.. 7

**** الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس أو مســاهمين بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــالل ملكيتهــم فــي شــركات 

تملــك أســهم فــي الشــركة. وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ليــس لــدى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي ملكيــة غيــر مباشــرة.

وفيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة شركة الكثيري القابضة  

جدول رقم )11( ملخص السيرة الذاتية لرئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة رايد محمد ناصر الكثيري

رايد محمد ناصر الكثيري االسم

39العمر 

سعوديالجنسية 

رئيس مجلس اإلدارة.المنصب

عام ٢004م: دبلوم في الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود.المؤهالت العلمية 

من عام ٢015م حتى عام ٢017م: المدير التجاري لدى شركة الكثيري القابضة.الخبرات العملية  

العضويات في مجلس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الراعي

جدول رقم )1٢( ملخص السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عادل إبراهيم محمد الكثيري

عادل إبراهيم محمد الكثيري االسم

49العمر 

سعوديالجنسية 

نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب

حاصل على درجة البكالوريوس اإلدارة ونظم المعلومات من جامعة أوساكا في اليابان عام ٢000م.- المؤهالت العلمية 
حاصل على الدبلوم في اللغة اليابانية من معهد طوكيو الدولي في اليابان عام 1996م.- 
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عادل إبراهيم محمد الكثيري االسم

الخبرات العملية  

يشــغل حاليــاً منصــب مديــر شــعبة التخطيــط واألعمــال فــي شــركة االتصــاالت الســعودية شــركة مســاهمة عامــة وتعمــل - 
فــي مجــال االتصــاالت مــن عــام ٢015م وحتــى اآلن.

شــغل منصــب المســاعد التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنظيمــي لقطــاع شــؤون الشــركات فــي شــركة االتصــاالت الســعودية - 
)شــركة مســاهمة عامــة( وتعمــل فــي مجــال االتصــاالت مــن عــام ٢013م وحتــى عــام ٢015م.

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

يشــغل حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة بشــركة اليــان للصناعــة )شــركة مســاهمة مقفلــة( وتعمــل فــي مجــال صناعــة - 
الخرســانة واأللــواح الجاهــزة مــن عــام ٢0٢1م وحتى اآلن.

يشــغل حاليــاً منصــب عضــو مجلــس إدارة منشــأة صكــوك الكثيــري وهــي منشــأة ذات أغــراض خاصــة مــن عــام ٢0٢1م - 
حتــى اآلن.

المصدر: الراعي

جدول رقم )13( ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة مشعل محمد ناصر الكثيري

مشعل محمد ناصر الكثيري االسم

38العمر 

سعوديالجنسية 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذيالمنصب

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم البحريــة والعســكرية مــن كليــة الملــك فهــد البحريــة فــي الســعودية عــام - المؤهالت العلمية 
٢005م.

الخبرات العملية  

يشــغل حاليــاً منصــب المديــر العــام لشــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( وتعمــل فــي - 
مجــال تقديــم الخدمــات اللوجســتية ومســاندة قطــاع النقــل مــن عــام ٢018م وحتــى اآلن.

ــاج -  ــة( وتعمــل فــي مجــال إنت ــان للصناعــة )شــركة مســاهمة مقفل ــدب لشــركة الي ــاً منصــب العضــو المنت يشــغل حالي
وصنــع وبيــع الخرســانة الجاهــزة مــن عــام ٢018م وحتــى اآلن.

يشــغل حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الكثيــري القابضــة )شــركة مســاهمة عامــة( وتعمــل فــي مجــال إدارة - 
الشــركات التابعــة لهــا مــن عــام ٢017م وحتــى اآلن.

ــر العــام لشــركة الكثيــري القابضــة )شــركة مســاهمة عامــة( وتعمــل فــي مجــال إدارة الشــركات -  شــغل منصــب المدي
ــى عــام ٢017م. التابعــة لهــا مــن عــام ٢014م حت

مجلــس  فــي  العضويــات 
أخــرى إدارات 

يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة بشــركة ليــن الخيــر للتجــارة )شــركة مســاهمة مقفلــة( وتعمــل فــي مجــال بيــع - 
الفواكــه والخضــار مــن عــام ٢019م حتــى اآلن.

ــة( وتعمــل فــي -  ــة )شــركة مســاهمة مقفل ــس اإلدارة بشــركة المنصــة الزراعي ــب رئيــس مجل ــاً منصــب نائ يشــغل حالي
ــى اآلن. ــة مــن عــام ٢019م حت مجــال تســويق المنتجــات الزراعي

ــة( وتعمــل فــي مجــال -  يشــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب بشــركة اليــان للصناعــة )شــركة مســاهمة مقفل
ــة الجاهــزة مــن عــام ٢0٢1م حتــى اآلن. ــواح الثالثي ــع الخرســانة الجاهــزة واألل ــع وبي ــاج وصن إنت

يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة بشــركة تقــدم العالميــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )شــركة مســاهمة - 
عامــة( وتعمــل فــي مجــال الخدمــات األمنيــة اإللكترونيــة وتقنيــة المعلومــات مــن عــام ٢0٢1م حتــى اآلن.

يشغل عضو مجلس إدارة منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات أغراض خاصة من عام ٢0٢1م حتى اآلن.- 
يشــغل منصــب المديــر العــام لشــركة البــاب للصناعــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( وتعمــل فــي مجــال أعمــال - 

الديكــور الخشــبي مــن عــام ٢0٢1م حتــى اآلن.

المصدر: الراعي



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٧٢

جدول رقم )14( ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة سعود محمد عبد الله آل شريم

سعود محمد عبد الله آل شريم االسم

3٢العمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة المنصب

عام ٢009م: دبلوم في الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء - المؤهالت العلمية 
عام ٢011م: دبلوم في الكهرباء من الكلية التقنية  - 

من عام ٢017م حتى اآلن: المدير العام لدى شركة الغذاء المميز الغذائية.- الخبرات العملية  
من عام ٢016م حتى اآلن: الرئيس التنفيذي لدى شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات. - 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

مــن عــام ٢019م حتــى اآلن: رئيــس مجلــس إدارة لــدى شــركة ليــن الخيــر للتجــارة )شــركة مســاهمة مقفلــة( وتعمــل فــي - 
مجــال اســتيراد وتســويق المنتجــات الزراعيــة.

مــن عــام ٢017م حتــى اآلن: عضــو مجلــس إدارة لــدى شــركة الكثيــري القابضــة )شــركة مســاهمة عامــة( وتعمــل فــي - 
مجــال إدارة الشــركات التابعــة.

مــن عــام ٢019م حتــى اآلن: رئيــس مجلــس إدارة لــدى شــركة المنصــة الزراعيــة )شــركة مســاهمة مقفلــة( وتعمــل فــي - 
مجــال تســويق المنتجــات الزراعيــة.

مــن عــام ٢0٢1م حتــى اآلن: عضــو مجلــس إدارة لــدى شــركة تقــدم العالميــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )شــركة - 
مســاهمة عامــة( وتعمــل فــي مجــال )الخدمــات األمنيــة اإللكترونيــة وتقنيــة المعلومــات(. 

من عام ٢0٢1م حتى اآلن: عضو مجلس إدارة منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات أغراض خاصة.- 

المصدر: الراعي

جدول رقم )15( ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال  

خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال  االسم

60العمر 

سعوديالجنسية 

أمين سر مجلس اإلدارة المنصب

المؤهالت العلمية 

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة امباســادور فــي الكمنويلــث فــي جــزر الدومينيــكان فــي - 
عــام ٢006م.

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الســفير التعاونيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة - 
عــام ٢005م.

الخبرات العملية  

مــن عــام ٢007م وحتــى عــام ٢016م: عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة العبــد اللطيــف لالســتثمار الصناعــي )شــركة - 
مســاهمة مدرجــة( تعمــل فــي مجــال االســتثمار. 

مــن عــام ٢008م وحتــى عــام ٢01٢م: مديــر عــام شــركة أصــول الوســاطة للخدمــات التجاريــة )ذات مســؤولية محــدودة( - 
تعمــل فــي مجــال الوســاطات التجاريــة والعقاريــة.

مــن عــام ٢017م وحتــى اآلن: عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وأميــن ســر مجلــس اإلدارة شــركة الكثيــري القابضــة - 
)شــركة مســاهمة عامــة( وتعمــل فــي مجــال إدارة الشــركات التابعــة لهــا. 

مــن عــام ٢010م وحتــى عــام ٢016م: عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة العبــد اللطيــف لالســتثمار الصناعــي )شــركة - 
مســاهمة مدرجــة( تعمــل فــي مجــال االســتثمار.
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خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال  االسم

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

مــن عــام ٢008م حتــى اآلن: عضــو مجلــس إدارة لــدى شــركة كابــالت البحــر األحمــر )شــركة مســاهمة عامــة( وتعمــل - 
فــي مجــال إنتــاج وصناعــة الكابــالت الكهربائيــة.

مــن عــام ٢016م حتــى اآلن: عضــو مجلــس إدارة لــدى شــركة عايــد عبــد الرحمــن العايــد للمقــاوالت )شــركة مســاهمة - 
مقفلة(.

ــة( تعمــل فــي -  مــن عــام ٢016 وحتــى عــام ٢018م: رئيــس مجلــس إدارة شــركة بيــت الوصيــل )شــركة مســاهمة مقفل
مجــال التجــارة واالســتثمار.

مــن عــام ٢005م وحتــى عــام ٢010م: عضــو مجلــس إدارة شــركة أســمنت المدينــة )شــركة مســاهمة عامــة( تعمــل فــي - 
مجــال إنتــاج المــواد األســمنتية. 

مــن عــام ٢007م وحتــى عــام ٢016م: عضــو مجلــس إدارة شــركة العبــد اللطيــف لالســتثمار الصناعــي )شــركة مســاهمة - 
مدرجــة( تعمــل فــي مجال االســتثمار. 

المصدر: الراعي

٦-3  اإلدارة التنفيذية في رشكة الكثريي القابضة 

يبين الجدول أدناه أعضاء اإلدارة التنفيذية لدى شركة الكثيري القابضة:

جدول رقم )16( أعضاء اإلدارة التنفيذية

تاريخ االنضمامالجنسية المنصباالسم

٢017/03/٢0مسعودي الرئيس التنفيذيمشعل محمد ناصر الكثيري* 

باسل عبد السميع يوسف العودة 
٢017/11/19مأردني المدير الماليالله 

سلطان عبد العزيز سلطان 
٢0٢0/09/01م سعوديمدير موارد البشريةالزمامي

٢0٢1/03/0٢ميمنيمدير تقنية المعلوماتشادي عوض عبد الله باملهس

عبد العزيز سليمان عبد العزيز 
٢019/11/11مسعوديمدير المراجعة الداخلية الناصر

٢018/05/10مسعوديمسؤول عالقات المساهمينأمجاد عبد المنعم حمد الريس 

المصدر: الراعي

*  كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، لــدى الرئيــس التنفيــذي مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري عــدد )4٫909٫953( ســهم أي مــا نســبته )43٫44%( مــن أســهم شــركة الكثيــري 

القابضة.

فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية في شركة الكثيري القابضة  

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي مشعل محمد ناصر الكثيري، الرجاء مراجعة الجدول رقم )14(.
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جدول رقم )17( ملخص السيرة الذاتية للمدير المالي باسل عبد السميع يوسف العودة الله

باسل عبد السميع يوسف العودة الله االسم

31 العمر 

أردني الجنسية 

المدير المالي المنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة جرش في عام ٢013م.- المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية  
من عام ٢0٢1م حتى اآلن: المدير المالي لشركة الكثيري القابضة.- 
من عام ٢017م حتى عام ٢0٢1م: رئيس الحسابات لشركة الكثيري القابضة.- 
من عام ٢014م حتى عام ٢017م: محاسب في شركة الكايد أخوان.- 

العضويات في مجلس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الراعي

جدول رقم )18( ملخص السيرة الذاتية لمدير الموارد البشرية سلطان عبد العزيز سلطان الزمامي

سلطان عبد العزيز سلطان الزمامياالسم

44العمر 

سعوديالجنسية 

مدير الموارد البشرية المنصب

المؤهالت العلمية 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك فيصــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي - 
عــام ٢014م.

حاصــل علــى الدبلــوم العالــي فــي المــوارد البشــرية مــن الغرفــة التجاريــة الصناعيــة فــي مدينــة الريــاض فــي المملكــة - 
العربيــة الســعودية فــي عــام ٢013م.

من عام ٢0٢0م حتى اآلن: مدير الموارد البشرية لشركة الكثيري القابضة.- الخبرات العملية  

العضويات في مجلس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الراعي

جدول رقم )19( ملخص السير الذاتية لمدير تقنية المعلومات شادي عوض عبد الله باملهس

شادي عوض عبد الله باملهساالسم

38العمر 

يمني الجنسية 

مدير تقنية المعلوماتالمنصب
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شادي عوض عبد الله باملهساالسم

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من الجامعة اليمنية في عام ٢009م.- المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية  

من عام ٢0٢1م وحتى اآلن: مدير تقنية المعلومات لشركة الكثيري القابضة.   - 
من عام ٢018 م وحتى عام ٢0٢1م: مدير تقنية المعلومات لشركة فيرست للسفر. - 
من عام ٢011م وحتى عام ٢017م: كبير محللي منتجات تقنية المعلومات في شركة فالي إن. - 
من عام ٢010م وحتى ٢011م: رئيس التصميم في جامعة األمير سلطان. - 

العضويات في مجلس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الراعي

جدول رقم )٢0( ملخص السيرة الذاتية لمدير المراجعة الداخلية لشركة الكثيري القابضة عبد العزيز سليمان عبد العزيز الناصر

عبد العزيز سليمان عبد العزيز الناصراالسم

31العمر 

سعوديالجنسية 

مدير المراجعة الداخليةالمنصب

المؤهالت العلمية 
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة أعمــال مــن كليــة إدارة األعمــال – جامعــة الملــك فيصــل بتقديــر جيــد فــي - 

عــام ٢017م.
حاصل على درجة الدبلوم في المحاسبة من كلية خدمة المجتمع – جامعة الملك سعود في عام ٢013م.- 

الخبرات العملية  

من عام ٢019م وحتى اآلن: مدير المراجعة الداخلية لشركة الكثيري القابضة.- 
من عام ٢016م وحتى عام ٢019م: مشرف مبيعات في بنك البالد.- 
من عام ٢014م وحتى عام ٢016م: مسؤول خدمة العمالء في بنك البالد.- 
عام ٢014م: موظف خدمة العمالء بمصرف الراجحي.- 
من عام ٢013م وحتى عام ٢014م: موظف صرافة في مصرف الراجحي.- 
من عام ٢009م وحتى عام ٢01٢م: منسق مبيعات بشركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده.- 

العضويات في مجلس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الراعي

جدول رقم )٢1( ملخص السيرة الذاتية لمسؤول عالقات المساهمين أمجاد عبد المنعم حمد الريس

أمجاد عبد المنعم حمد الريساالسم

31العمر 

سعوديةالجنسية 

مسؤولة عالقات المساهمينالمنصب

حاصلة على درجة البكالوريوس في كلية اآلداب قسم )تاريخ( من جامعة الملك سعود في عام ٢016م.المؤهالت العلمية 
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أمجاد عبد المنعم حمد الريساالسم

الخبرات العملية  
من عام ٢018م حتى اآلن: مسؤولة عالقات المساهمين في شركة الكثيري القابضة.- 
من عام ٢017م حتى عام ٢017م مسؤولة تأمين شركات صغرى ومتوسطة في شركة التعاونية للتأمين.- 
من عام ٢016حتى عام ٢017م سكرتيرة تنفيذية في مؤسسة ترف العمارة للديكور والتصاميم.- 

العضويات في مجلس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الراعي

٦-4  إقرارات أعضاء مجلس إدارة رشكة الكثريي القابضة 

لــم يســبق أن أُشــهر إفــالس أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن لديهــا فــي أي وقــت تحــت أي واليــة قضائيــة  	
ولــم يكــن أحــداً منهــم طرفــاً فــي ترتيــب صلــٍح واٍق مــن اإلفــالس فــي أي وقــت ولــم يخضعــوا إلجــراءات إفــالس؛

لــم يســبق أن أُشــهر إعســار أي منشــأة كان ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن لديهــا أن تــم تعيينــه مــن قبــل  	
هــذه المنشــأة فــي منصــب إداري أو إشــرافي فيهــا فــي الســنوات الخمســة الســابقة.

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الجــدول رقــم )10( »أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة« حيــث يملــك رئيــس مجلــس اإلدارة رايــد محمــد ناصــر الكثيــري  	
أســهم فــي شــركة الكثيــري القابضــة )بعــدد 15٫035 ســهم أي مــا نســبته 0٫13٪ مــن إجمالــي األســهم( ويملــك عضــو مجلــس اإلدارة مشــعل محمــد ناصــر 
الكثيــري أســهم فــي شــركة الكثيــري القابضــة )بعــدد 4٫909٫953 ســهم أي مــا نســبته 43٫44٪ مــن إجمالــي األســهم(، ليــس ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
إدارة الراعــي أو كبــار التنفيذييــن وأميــن ســر مجلــس إدارة الراعــي وأي مــن أقربائهــم أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أســهم أو صكــوك المنشــأة 

ذات األغــراض الخاصــة أو الراعــي أو شــركتيه التابعتيــن.
ال يوجــد أي عقــد أو ترتيــب ســاري المفعــول أو مزمــع إبرامــه عنــد تقديــم نشــرة اإلصــدار فيــه ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أو  	

أي مــن أقربائهــم مصلحــة فــي أعمــال الراعــي وشــركاته التابعــة.

٦-٥  المكافآت والمزايا العينية الممنوحة من قبل رشكة الكثريي القابضة

يبين الجدول أدناه المكافآت والمزايا العينية التي منحتها شركة الكثيري القابضة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لديها خالل السنوات السابقة: 

جدول رقم )٢٢( المكافآت والمزايا العينية

المكافآت والمزايا 
٢0٢٢م****٢0٢1م٢0٢0م٢019م٢018مالعينية الممنوحة

-44٫00088٫000*٢04٫000٢08٫000أعضاء مجلس اإلدارة 

-749٫185***65٢٫404685٫1677٢3٫066كبار التنفيذيين**

-4٢7٫800446٫٢83577٫4٢0660٫4٢0اإلدارة العليا

-1٫284٫2041٫339٫4501٫344٫4861٫497٫605اإلجمالي

المصدر: الراعي

*  لــم توافــق الجمعيــة العامــة علــى مكافــآت أعضــاء المجلــس عــن عــام ٢0٢0م والبالغــة مائــة وســتين ألــف )160٫000( ريــال ســعودي وتــم صــرف البــدالت فقــط 
والبالغــة أربعــة وأربعيــن ألــف )44٫000( ريــال ســعودي. 

**  تــم ذكــر رواتــب اإلدارة التنفيذيــة المتمثلــة فــي الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي فقــط والــواردة بتقريــر مجلــس اإلدارة لأعــوام ٢018م و٢019م و٢0٢0م، 

كمــا تــم خصــم المبلــغ الخــاص بالرئيــس التنفيــذي والــذي حصــل عليــه مقابــل عضويتــه فــي المجلــس مــن بنــد كبــار التنفيذييــن.
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***  تشمل مكافأة الرئيس التنفيذي والمدير المالي فقط.

****  خــالل العــام ٢0٢٢م وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة، لــم تقــم شــركة الكثيــري القابضــة بمنــح أي مكافــآت ومزايــا عينيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن 

لديهــا بحيــث أنهــا تصــرف علــى أســاس ســنوي.

٦-٦  ملخص عقود العمل

قامــت شــركة الكثيــري القابضــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا إلكترونيــاً عبــر بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وذلــك 
وفقــاً للقــرار الــوزاري رقــم )156309( وتاريــخ 1440/08/18هـــ )الموافــق ٢019/04/٢3م(. وقــد بلغــت نســبة التــزام شــركة الكثيــري القابضــة بتوثيــق العقــود 

)100٪( وفقــاً لتقريــر صــادر عــن منصــة )ُمــدد( فــي يونيــو ٢0٢٢م. يبيــن الجــدول التالــي ملخصــاً لعقــود العمــل لكبــار التنفيذييــن لــدى الراعــي:

جدول رقم )٢3( ملخص عقود عمل كبار التنفيذيين لدى الراعي  

مدة العقد اإلجازة السنوية المنصب الطرف الثاني الطرف األول تاريخ العقدالرقم

1
 1443/05/10هـ

 )الموافق 
٢0٢1/1٢/14م(

شركة الكثيري 
القابضة

مشعل محمد 
عقد غير محدد )30( يومالرئيس التنفيذيناصر الكثيري

المدة 

٢
1443/05/10هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/14م(

شركة الكثيري 
القابضة

باسل عبد 
السميع يوسف 

العودة الله
)30( يومالمدير المالي

سنة ميالدية 
تنتهي بتاريخ 

1444/04/٢3هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/11/17م(

3
1443/05/10هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/14م(

شركة الكثيري 
القابضة

عبد العزيز 
سليمان عبد 
العزيز الناصر

مدير المراجعة 
)30( يومالداخلية

سنة ميالدية 
تنتهي بتاريخ 

1443/05/10هـ 
)الموافق 

٢0٢1/1٢/14م(

4
144٢/08/09هـ 

)الموافق 
٢0٢1/03/٢٢م(

شركة الكثيري 
القابضة

شادي عوض 
عبد الله 
باملهس

مدير تقنية 
)٢1( يومالمعلومات

)11( شهر و )٢7( 
يوم تنتهي بتاريخ 
1443/07/٢8هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/03/01م(

5
1443/05/10هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/14م(

شركة الكثيري 
القابضة

سلطان عبد 
العزيز الزمامى

مدير الموارد 
)30( يومالبشرية

سنة ميالدية 
تنتهي بتاريخ 

1444/0٢/04هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/08/31م(
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بنود مشتركة لكافة عقود العمل:

يخضــع الطــرف الثانــي لفتــرة تجربــة مدتهــا 90 يومــا تبــدأ مــن تاريــخ مباشــرته للعمــل وال يدخــل فــي حســابها إجــازة عيــدي الفطــر واألضحــى واإلجــازة . 1
ــة. المرضي

األجر والمزايا المالية: مؤمنة.. ٢
التزامات الطرف األول:. 3

تقديم الرعاية الطبية للطرف الثاني بالتأمين الصحي وفقاً ألحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.- 
تسجيل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وسداد االشتراكات حسب أنظمتها.- 
ــم العمــل المعتمــدة مــن وزارة المــوارد -  ــه الئحــة تنظي ــة وفــق مــا تقتضي ــي اإلجــازات الســنوية والعطــل الرســمية واإلجــازات المرضي ــح الطــرف الثان من

ــة. ــه التنفيذي ــة، بمــا ال يتعــارض مــع نظــام العمــل والئحت ــة االجتماعي البشــرية والتنمي
أن يعيد إلى الطرف الثاني جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.- 
دفــع أجــر العامــل وتصفيــة حقوقــه خــالل أســبوع – علــى األكثــر – مــن تاريــخ انتهــاء العالقــة العقديــة. أمــا إذا كان العامــل هــو الــذي أنهــى العقــد، وجــب - 

علــى صاحــب العمــل تصفيــة حقوقــه كاملــة خــالل مــدة ال تزيــد علــى أســبوعين.

التزامات الطرف الثاني: . 4

أن ينجــز العمــل المــوكل إليــه؛ وفقــاً ألصــول المهنــة، ووفــق تعليمــات الطــرف األول، إذا لــم يكــن فــي هــذه التعليمــات مــا يخالــف العقــد، أو النظــام، أو - 
اآلداب العامــة، ولــم يكــن فــي تنفيذهــا مــا يعرضهــا للخطــر.

أن يعتنــي عنايــه كافيــه بــاألدوات، والمهمــات المســندة إليــه والخامــات المملوكــة للطــرف األول؛ الموضوعــة تحــت تصرفــه، أو التــي تكــون فــي عهدتــه، وأن - 
يعيــد الــى الطــرف األول المــواد غيــر المســتهلكة.

الموافقة على استقطاع الطرف األول للنسبة المقررة عليه من األجر الشهري لالشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.- 
أن يلتــزم حســن الســلوك واألخــالق أثنــاء العمــل، وفــي جميــع األوقــات يلتــزم باألنظمــة، واألعــراف، والعــادات، واآلداب المرعيــة فــي المملكــة العربيــة - 

الســعودية وكذلــك بالقواعــد واللوائــح والتعليمــات المعمــول بهــا لــدى الطــرف األول، ويتحمــل الطــرف الثانــي كامــل الغرامــات الماليــة الناتجــة عــن مخالفتــه 
لتلــك األنظمــة.

أن يقــدم كل عــون ومســاعدة دون أن يشــترط لذلــك أجــراً إضافيــاً فــي حــاالت الكــوارث واألخطــار التــي تهــدد ســالمة مــكان العمــل أو األشــخاص العامليــن - 
. فيه

أن يخضــع – وفقــاً لطلــب صاحــب العمــل – للفحــوص الطبيــة التــي يرغــب فــي إجرائهــا عليــه قبــل اإللحــاق بالعمــل او أثنــاءه، للتحقــق مــن خلــوه مــن - 
ــة أو الســارية. األمــراض المهني

بنود خاصة بعقود العمل لغير السعوديين: 	

التزامات الطرف األول:

تحمــل نفقــات تجهيــز جثمــان الطــرف الثانــي، ونقلــه إلــى الجهــة التــي أبــرم فيهــا العقــد، أو اســتقدم العامــل منهــا، مــا لــم يدفــن بموافقــة ذويــه داخــل - 
ــة بذلــك. ــات االجتماعي ــزم المؤسســة العامــة للتأمين المملكــة، أو تلت

تحمــل رســوم اســتقدام الطــرف الثانــي أو نقــل خدماتــه إليــه، ورســوم اإلقامــة، ورخصــة العمــل، وتجديدهمــا، ومــا يترتــب علــى تأخيــر ذلــك مــن غرامــات، - 
ورســوم تغييــر المهنــة، والخــروج والعــودة، وتذكــرة عــودة الطــرف الثانــي إلــى موطنــه – بالوســيلة التــي قــدم بهــا – بعــد انتهــاء العالقــة بيــن الطرفيــن.

المصدر: الراعي
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٦-٧  لجان مجلس إدارة رشكة الكثريي القابضة 

قــام مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة بتكويــن عــدد اثنيــن )٢( مــن اللجــان المتخصصــة وهمــا: )1( لجنــة المراجعــة و)٢( لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، 
وفــق متطلبــات نظــام الشــركات ونظــام هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة وعلــى ضــوء حاجــة العمــل بالشــركة، لمســاعدة المجلــس فــي إدارة مهامــه بفعاليــة 

أكبــر، وهــي علــى النحــو التالــي:

6-٧-1  لجنة المراجعة 

وفــق المــادة الثالثــة )3( مــن الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة الخاصــة بالشــركة، تشــكل اللجنــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة – بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة – مــن 
ثالثــة أعضــاء مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل علــى األقــل وأال تضــم أيــاً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن، وأن يكــون 

مــن بينهــم مختــص بالشــؤون الماليــة والمحاســبية.

تشكيل لجنة المراجعة  	

بتاريــخ 1441/06/14هـــ )الموافــق ٢0٢0/0٢/08م(، تــم تعييــن لجنــة المراجعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة 
للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ 1441/07/16هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/11م( وقــد تألفــت علــى الشــكل التالــي: )1( ماهــر نظــام البرغوثــي – رئيــس اللجنــة، )٢( 

أشــواق محمــد ناصــر الكثيــري – عضــو و )3( محمــود حنفــي مجلــي عقيــل – عضــو.

وبتاريــخ 144٢/0٢/0٢هـــ )الموافــق ٢0٢0/09/19م(، تقــدم عضــو اللجنــة محمــود حنفــي مجلــي عقيــل باســتقالته مــن لجنــة المراجعــة، وقــد وافــق المجلــس 
ــاراً مــن  ــه وذلــك اعتب ــه آل شــريم بــدالً عن ــى االســتقالة بتاريــخ 144٢/0٢/0٢هـــ )الموافــق ٢0٢0/09/19م(. وقــرر المجلــس تعييــن ســعود محمــد عبــد الل عل
تاريــخ 144٢/0٢/0٢هـــ )الموافــق ٢0٢0/09/19م( وحتــى نهايــة دورة اللجنــة بتاريــخ 1444/08/٢0هـــ )الموافــق ٢0٢3/03/1٢م(، وقــد وافقــت علــى هــذا القــرار 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 144٢/11/13هـــ )الموافــق ٢0٢1/06/٢3م(.

ــة المراجعــة، وقــد  ــري باســتقالتها مــن لجن ــة المراجعــة أشــواق محمــد ناصــر الكثي ــخ 144٢/11/30هـــ )الموافــق ٢0٢1/07/10م(، تقدمــت عضــو لجن وبتاري
وافــق المجلــس بموجــب قــرار بالتمريــر رقــم )٢7( وتاريــخ 144٢/1٢/03هـــ )الموافــق ٢0٢1/07/13م( علــى االســتقالة وقــرر تعييــن أحمــد ناصــر أحمــد الصائــغ 
ــق  ــخ 1444/08/٢0هـــ )المواف ــي بتاري ــي تنته ــة الت ــة دورة اللجن ــى نهاي ــق ٢0٢1/07/13م( وحت ــخ 144٢/1٢/03هـــ )المواف ــن تاري ــاراً م ــك اعتب ــه وذل ــدالً عن ب
٢0٢3/03/1٢م(. وقــد أيــد المجلــس هــذا القــرار باجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1443/01/07هـــ )الموافــق ٢0٢1/08/15م(. وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة 
المنعقــدة بتاريــخ 1443/10/٢9هـــ )الموافــق ٢0٢٢/05/30م( علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن أحمــد ناصــر أحمــد الصائــغ عضــواً فــي لجنــة المراجعــة بــدالً 

مــن عضــو اللجنــة الســابق أشــواق محمــد ناصــر الكثيــري.

جدول رقم )٢4( تشكيل لجنة المراجعة

لجنة المراجعة

من داخل أو خارج مجلس اإلدارةالمنصباالسم

من خارج المجلس رئيس لجنة المراجعةماهر نظام عبد الكريم البرغوثي

من داخل المجلس )مستقل(عضو لجنة المراجعةسعود محمد عبد الله آل شريم 

من خارج المجلس عضو لجنة المراجعةأحمد ناصر أحمد الصائغ 

المصدر: الراعي
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فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

جدول رقم )٢5( ملخص السير الذاتية لرئيس لجنة المراجعة ماهر عبد الكريم نظام البرغوثي

ماهر عبد الكريم نظام البرغوثياالسم

45العمر 

أردني  الجنسية 

رئيس لجنة المراجعة المنصب

المؤهالت العلمية 

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزيتونة في األردن عام 1999م.- 
ــات -  ــي الوالي ــل واإلدارة ف ــة للتموي ــة العالمي ــن األكاديمي ــة م ــي االستشــارات المالي ــى درجــة الماجســتير ف حاصــل عل

المتحــدة األمريكيــة عــام ٢016م.
حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط المالــي مــن األكاديميــة العالميــة للتمويــل واإلدارة فــي الواليــات المتحــدة - 

األمريكيــة عام ٢016م.

الخبرات العملية  

يشــغل حاليــاً منصــب مديــر عــام شــركة صــروح لالستشــارات الماليــة واإلداريــة )ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي - 
مجــال االستشــارات الماليــة واإلداريــة( مــن عــام ٢018م حتــى اآلن.

شــغل منصــب كبيــر المــدراء المالييــن ومستشــار الرئيــس التنفيــذي لشــركة الكايــد إخــوان )ذات مســؤولية محــدودة - 
وتعمــل فــي مجــال المقــاوالت العامــة واإلنشــاءات( مــن عــام ٢01٢م حتــى عــام ٢017م.

المديــر المالــي واإلداري للشــركة المتقدمــة لصناعــة المبيــدات الزراعيــة والعالجــات البيطريــة المحــدودة – كيمفيــت - 
)مســاهمة وتعمــل فــي مجــال صناعــة المبيــدات الزراعيــة والعالجــات البيطريــة( مــن عــام ٢009م حتــى عــام ٢011م.

شــغل منصــب المديــر المالــي واإلداري لشــركة أدويــة الحكمــة )مســاهمة وتعمــل فــي مجــال صناعــة األدويــة( مــن عــام - 
٢005م حتــى عــام ٢009م.

شــغل منصــب محاســب أول بمجموعــة نقــل )مســاهمة وتعمــل فــي مجــال صناعــة المنتجــات الورقيــة والمنظفــات( مــن - 
عــام ٢003م حتــى عــام ٢005م.

العضويات في مجلس 
من عام ٢017م الى عام ٢0٢0م – رئيس لجنة المراجعة )شركة الكثيري القابضة( - إدارات أخرى

المصدر: الراعي

لالطالع على السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة سعود محمد عبد الله آل شريم، الرجاء االطالع على الجدول رقم )15(.

جدول رقم )٢6( ملخص السير الذاتية لعضو لجنة المراجعة أحمد ناصر أحمد الصائغ

أحمد ناصر أحمد الصائغاالسم

45العمر 

سعوديالجنسية 

عضو لجنة المراجعة المنصب

ــة الســعودية المؤهالت العلمية  ــز فــي المملكــة العربي ــد العزي ــك عب ــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة المل ــى درجــة البكالوري حاصــل عل
عــام ٢009م.
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أحمد ناصر أحمد الصائغاالسم

الخبرات العملية  

يشــغل حاليــاً منصــب عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة اليــان للصناعــة )شــركة مســاهمة مقفلــة وتعمــل فــي مجــال - 
إنتــاج وصنــع وبيــع الخرســانة الجاهــزة( مــن عــام ٢0٢1م وحتــى اآلن.

يشــغل حاليــاً منصــب مديــر إداري المنطقــة الوســطى فــي مجموعــة ســامبا الماليــة )شــركة مســاهمة عامــة وتعمــل - 
فــي مجــال الخدمــات الماليــة( مــن عــام ٢005م حتــى اآلن.

شــغل منصــب مديــر عمليــات مجموعــة ســامبا الماليــة )شــركة مســاهمة عامــة وتعمــل فــي مجــال الخدمــات الماليــة( - 
مــن عــام 1998م وحتــى عــام ٢005م.

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

من عام ٢0٢0م حتى اآلن – عضو مجلس إدارة لدى شركة لين الخير.- 
من عام ٢0٢1م حتى اآلن – عضو مجلس إدارة لدى شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات. - 
من عام ٢0٢1م حتى اآلن – عضو مجلس إدارة لدى شركة اليان للصناعة.- 

المصدر: الراعي

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة وصالحياتها   	

وفق المادة الرابعة )4( من الئحة عمل لجنة المراجعة، تتولى هذه اللجنة المهام والصالحيات التالية:

تتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة وترفــع توصياتهــا إلــى المجلــس التخــاذ القــرار بشــأنها أو أن أ. 
تتخــذ القــرارات إذا فــوض إليهــا المجلــس ذلــك، وعلــى اللجنــة أن تبلــغ مجلــس اإلدارة بمــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات أو توصــي بهــا. 

تختــص اللجنــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة ب. 
بصفتهــا الخاصــة مــا يلــي:

التقارير المالية: . 1

ــا أ.  ــا وعدالته ــة فــي شــأنها لضمــان نزاهته ــا والتوصي ــداء رأيه ــس اإلدارة وإب ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــة والســنوية للشــركة قب ــة األولي ــم المالي دراســة القوائ
وشــفافيتها. 

إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن ب. 
المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها. 

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.ج. 
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أومن يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.د. 

هـ.  التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. 
و.   دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 

المراجعة الداخلية:. 2

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.أ. 
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. ب. 
الرقابــة واإلشــراف علــة أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء ج. 

األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا. 
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. د. 

مراجع الحسابات: . 3

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم أ. 
وشــروط التعاقــد معهــم. 

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته، ومدى فعالية إعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. ب. 
ــداء ج.  ــة، وإب ــة خارجــا عــن نطــاق أعمــال المراجع ــة أو إداري ــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــاالَ فني ــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمال مراجع

ــك.  ــال ذل مرئياتهــا حي
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اإلجابة عن استشارات مراجع حسابات الشركة.د. 
هـ.  التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه. 

و.   دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 

ضمان االلتزام:. 4

مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. أ. 
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. ب. 
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. ج. 
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعّين اتخاذها.د. 

أما المادة السابعة )7( من الئحة عمل لجنة المراجعة، يكون لجنة في سبيل أداء مهامها:

حق االطالع على سجالت للشركة وثائقها. أ. 
أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. ب. 
أن تطلب االجتماع بمن تراه من موظفي الشركة. ج. 
أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.د. 

اجتماعات لجنة المراجعة  	

وفقــاً للمــادة الخامســة )5( مــن الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة، تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بصفــة دوريــة علــى أال تقــل عــن أربــع )4( مــرات خــالل الســنة الماليــة 
للشــركة. يبيــن الجــدول التالــي عــدد اجتماعــات لجنــة المراجعــة لــدى شــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الثالثــة الســابقة وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة:

جدول رقم )٢7( اجتماعات لجنة المراجعة 

2022م*2021م 2020م2019ملجنة المراجعة 

376٢عدد االجتماعات

المصدر: الراعي

*  حتى تاريخ هذه النشرة

6-٧-2  لجنة الترشيحات والمكافآت 

وفــق المــادة الثالثــة )3( مــن الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، تشــكل هــذه اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن 
علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل علــى األقــل. كمــا أن ال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن ثالثــة )3( وال يزيــد عــن خمســة )5(.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 	

)الموافــق  بتاريــخ 1441/07/19هـــ  قــرار مجلــس اإلدارة  تعيينهــم بموجــب  تــم  مــن ثالثــة )3( أعضــاء  الشــركة لجنــة مكافــآت وترشــيحات مكونــة  لــدى 
٢0٢0/03/14م(، علــى أن تبــدأ دورة اللجنــة مــن تاريــخ 1441/07/18هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/13م( وتنتهــي بانتهــاء دورة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1444/08/٢0هـــ 

)الموافــق ٢0٢3/03/1٢م(، وتتألــف لجنــة وفــق اآلتــي:
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جدول رقم )٢8( تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت 

من داخل أو خارج مجلس اإلدارةالمنصباالسم

من داخل المجلس )مستقل(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت سعود محمد عبد الله آل شريم 

من داخل المجلس )غير مستقل(عضو لجنة الترشيحات والمكافآترايد محمد ناصر الكثيري 

من خارج المجلس )مستقل(عضو لجنة الترشيحات والمكافآتخالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال 

المصدر: الراعي

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت سعود محمد عبد الله آل شريم، الرجاء االطالع على الجدول رقم )15(.

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت رايد محمد ناصر الكثيري، الرجاء االطالع على الجدول رقم )1٢(.

لالطــالع علــى ملخــص الســيرة الذاتيــة لعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خالــد عبــد المحســن عبــد الرحمــن الخيــال، الرجــاء االطــالع علــى الجــدول رقــم 
.)16(

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت 	

وفــق المــادة الرابعــة )4( مــن الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – ودون اإلخــالل بجــدول الصالحيــات المعتمــد فــي الشــركة – تتولــى اللجنــة المهــام 
واالختصاصــات التاليــة:

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس الــدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــداً . 1
العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي تلــك إتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.. ٢
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها.. 3
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين للشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.. 4
مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس اإلدارة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.. 5
اقتراح سياسات واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  . 6
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــاً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه . 7

بجريمــة مخلــة واألمانــة. 
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس الدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.. 8
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.. 9

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، ووظائف اإلدارة التنفيذية.. 10
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.. 11
التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.. 1٢
وضع وصف وظيفي لأعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. . 13
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. . 14
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.. 15
مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البشرية. . 16
مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل لموظفي الشركة. . 17
ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية، والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.. 18
مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة. . 19
مراجعــة نظــم ولوائــح المــوارد البشــرية الخاصــة بالتقاعــد، والخدمــات الصحيــة، والصنــدوق التعاونــي، والتوفيــر واالدخــار، ومراجعــة الئحــة تنظيــم العمــل . ٢0

والئحــة الجــزاءات والمكافــآت بالشــركة التــي تعتمــد مــن وزارة العمــل.
مراجعة أسس العالوات السنوية لجميع موظفي الشركة، والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها. . ٢1
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النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور. . ٢٢
تحديد المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوًصا لجنة المراجعة. . ٢3
التأكد من وجود برنامج تعريفي لأعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.. ٢4
ــم تطبيقهــا فــي حــال انتهــاء . ٢5 ــة بالتأكــد مــن أن الرئيــس التنفيــذي قــام بصياغــة اإلجــراءات الالزمــة لنقــل مســؤولياته بشــكل ســريع وفعــال ليت تقــوم اللجن

عالقتــه بالشــركة، ويمكــن للجنــة أن تقــوم بمراجعــة هــذه اإلجــراءات مــع الرئيــس التنفيــذي وأيًضــا الحصــول علــى توصياتــه بشــأن ترتيبــات التعاقــب علــى 
المــدى الطويــل.  

إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإحاطته بها. . ٢6
مساعدة المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس واللجان وأعضائها وإحاطتهم بها. . ٢7
مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي. . ٢8
مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنوًيا لضمان قيامه بقيادة فعالة. . ٢9
مراجعة برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي لكار التنفيذيين بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي. . 30
مراجعة أهداف التقويم )بما فيها مؤشرات األداء( الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز. . 31
إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية إلدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع الضوابط واألنظمة المطبقة.. 3٢
استعراض ومراجعة أداء اللجنة سنوًيا على األقل لتحديد مدى فاعليتها واالتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها.  . 33
على اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية.. 34

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 	

بحســب البنــد )أ( مــن الفقــرة )9( مــن المــادة الثالثــة )3( مــن الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها، كمــا يتوجــب علــى 
رئيــس اللجنــة أن يدعــو إلــى االجتمــاع فــي حــال تقديــم اثنيــن مــن أعضــاء اللجنــة طلبــاً كتابيــاً بذلــك موجهــاً إلــى رئيــس اللجنــة. كمــا تجتمــع اللجنــة مــرة كل ســتة 
أشــهر فــي الظــروف العاديــة وعنــد طلــب رئيــس اللجنــة أو الرئيــس التنفيــذي فــي الحــاالت االســتثنائية أو الضروريــة. يبيــن الجــدول التالــي عــدد اجتماعــات لجنــة 

الترشــيحات والمكافــآت لــدى شــركة الكثيــري القابضــة للســنوات الثالثــة الســابقة وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة:

جدول رقم )٢9( اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 

2022م*2021م 2020م2019ملجنة الترشيحات والمكافآت 

٢٢٢1عدد االجتماعات

المصدر: الراعي

*  حتى تاريخ هذه النشرة
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٦-8  الزتام رشكة الكثريي القابضة بالئحة حوكمة الرشكات

يبين الجدول التالي أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها شركة الكثيري القابضة:

جدول رقم )30( ملخص بنود الئحة الحوكمة

المادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

9/ب

يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع سياســة واضحــة 
بشــأن توزيــع أربــاح األســهم بمــا يحقــق مصالــح   
الشــركة  لنظــام  وفقــاً  والشــركة  المســاهمين 

األســاس.

ملتزمــة – معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ مجلس اإلدارة
٢0٢0/01/09م(. )الموافــق  1441/05/14هـــ 

8/أ
المرشــحين  عــن  المعلومــات  مــن  نســخة  توفيــر 
لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي الموقــع اإللكترونــي 

للشــركة
مجلس اإلدارة

مــن  نســخة  بتوفيــر  الشــركة  قامــت   – ملتزمــة 
المعلومــات عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى موقعهــا 
العامــة  اإللكترونــي حيــث تمــت مصادقــة الجمعيــة 
1441/07/16هـــ  بتاريــخ  للشــركة  العاديــة  غيــر 
أعضــاء  انتخــاب  علــى  ٢0٢0/03/11م(  )الموافــق 

اإلدارة. مجلــس 

الجمعية العامة تشكيل لجنة المراجعة5/1٢ و54
للمساهمين

العاديــة  العامــة  الجمعيــة  وافقــت   – ملتزمــة 
المراجعــة  لجنــة  أعضــاء  تعييــن  علــى  للمســاهمين 
1441/07/16هـــ  بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعهــا   فــي 

)الموافق ٢0٢0/03/11م(.

54/ج

علــى  بنــاًء   – للشــركة  العامــة  الجمعيــة  تصــدر 
اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة 
ــط  ــى أن تشــمل هــذه الالئحــة ضواب ــة عل المراجع
وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختيــار 
أعضائهــا، وكيفيــة ترشــيحهم، ومــدة عضويتهــم، 
ــا بشــكل مؤقــت  ــن أعضائه ــة تعيي ــم، وآلي ومكافآته

ــة.  ــي حــال شــغور أحــد مقاعــد اللجن ف

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمــة – تــم اعتمــاد الئحــة لجنــة المراجعــة مــن قبــل 
الجمعيــة العامــة للمســاهمين غيــر العاديــة المنعقــدة 
ــخ 1441/07/16هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/11م(  بتاري
الجمعيــة  قبــل  مــن  تعديلهــا  علــى  الموافقــة  وتمــت 
1443/10/٢9هـــ  بتاريــخ  المنعقــدة  العاديــة  العامــة 

٢0٢٢/05/30م(. )الموافــق 

الجمعية العامة الموافقة على القوائم المالية لعام ٢0٢1م.6/1٢
للمساهمين

ملتزمة – وافقت الجمعية العامة العادية على القوائم 
 المالية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/10/٢9هـ 

)الموافق ٢0٢٢/05/30م(.

الموافقــة علــى التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة 7/1٢
لعــام ٢0٢1م.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة – وافقت الجمعية العامة العادية على التقرير 
1443/10/٢9هـــ  بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعهــا   فــي 

)الموافق ٢0٢٢/05/30م(.

9/1٢ و81
وتحديــد  الشــركة،  حســابات  مراجعــي  تعييــن 
مكافآتهــم، وإعــادة تعيينهــم، وتغييرهــم، والموافقــة 

تقاريرهــم. علــى 

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمــة – تــم التعييــن مــن قبل الجمعيــة العامة العادية 
بتاريخ 1443/10/٢9هـ  )الموافق ٢0٢٢/05/30م(.

13/د

نشــر اإلعــالن عــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة 
بواحــد  الموعــد  قبــل  أعمالهــا  وجــدول  ومــكان 
وعشــرين يومــاً علــى األقــل فــي الموقــع اإللكترونــي 

للشــركة.

ملتزمةمجلس اإلدارة
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المادة من 
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الشركات
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

14/ج

اإلتاحــة للمســاهمين مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 
للشــركة – عنــد نشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة 
المتعلقــة  المعلومــات  علــى  الحصــول   – العامــة 
ببنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة، وبخاصــة 
تقريــر مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات والقوائــم 

الماليــة وتقريــر لجنــة المراجعــة.

ملتزمةمجلس اإلدارة

٢/٢٢

الداخليــة  للرقابــة  وضوابــط  أنظمــة  وضــع 
سياســـة  وضـــع  منهــا:  عليهــا  العــام  واإلشــراف 
المصـــالح«  »تعـــارض  حــاالت  لمعالجــة  مكتوبـــة 
الفعلية والمحتملـــة لكـــل مـــن أعضاء مجلس اإلدارة 
ذلــك  ويشــمل  والمســاهمين،  التنفيذيــة  واإلدارة 
إساءة استخدام أصـــول الشـــركة ومرافقها، وإساءة 
التصــرف الناتــج عــن التعامــالت مــع األشــخاص 
ذوي العالقــة. والتأكــد مــن ســالمة األنظمــة الماليــة 
والمحاســبية، بمــا فــي ذلـــك األنظمـــة ذات الصـــلة 
بإعـــداد التقـــارير الماليــة. والتأكـــد مـــن تطبيـــق 
أنظمـــة رقابيـــة مناســـبة لقيــاس وإدارة المخـــاطر، 
وذلـــك بوضــع تصـــور عـــام عــن المخاطــر التــي قــد 
تواجــه الشــركة، وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة إدارة 
المخاطــر علــى مســتوى الشــركة وطرحهــا بشــفافية 
الصلــة  ذات  واألطــراف  المصالــح  أصحــاب  مــع 
إجــراءات  لفاعليــة  الســنوية  ومراجعــة  بالشــركة. 

الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

ملتزمــة – تــم اعتمــاد السياســة من قبل مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة
بتاريخ  1441/05/14هـ )الموافق ٢0٢0/01/09م(.

3/٢٢
واضحــة  وإجــراءات  ومعـــايير  سياســـات  وضـــع 
ومحـــددة للعضـــوية فـــي مجلـــس اإلدارة، ووضـــعها 
ــة العامــة لهــا. ــذ بعــد إقــرار الجمعي ــع التنفي موضـ

الجمعية العامة 
للمساهمين

)العاديــة(  العامــة  الجمعيــة  وافقــت   – ملتزمــة 
بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعهــا  فــي  السياســة  علــى 
وبنــاًء  ٢0٢0/03/11م(  )الموافــق  1441/07/16هـــ 
علــى توصيــة المجلــس باجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 
وقــد  ٢0٢0/0٢/08م(.  )الموافــق  1441/06/14هـــ 
بتاريــخ  المنعقــدة  العاديــة  العامــة  وافقــت الجمعيــة 
علــى  ٢0٢٢/05/30م(  )الموافــق  1443/10/٢9هـــ 
تعديــل سياســات ومعاييــر وإجــراءات العضويــة فــي 

اإلدارة. مجلــس 

4/٢٢

وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب 
المصالــح وفــق أحــكام الئحــة الحوكمــة، ويجــب أن 

تغطــي – بشــكل خــاص – اآلتــي:
حالــة  فــي  المصالــح  أصحــاب  تعويــض  آليــات 
انتهــاك حقوقهــم التــي تقرهــا األنظمــة وتحميهــا 

العقــود.
وآليــات تســوية الشــكاوى أو الخالفــات التــي قــد 

تنشــأ بيــن الشــركة وأصحــاب المصالــح.
وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء 
والمـــوردين والمحافظـــة علـــى ســـرية المعلومـــات 

المتعلقــة بهــم.

 ملتزمــة – معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ مجلس اإلدارة
٢0٢0/01/09م(. )الموافــق  1441/05/14هـــ 
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الشركات
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

5/٢٢

ــد  ــي تضمــن تقي وضــع السياســات واإلجــراءات الت
الشــركة باألنظمــة واللوائــح والتزامهــا باإلفصــاح 
عــن المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين وأصحــاب 
المصالــح، والتحقــق مــن تقيــد اإلدارة التنفيذيــة 

بهــا.

ملتزمة – معتمدة من مجلس اإلدارة بتاريخ مجلس اإلدارة
1441/05/14هـ )الموافق ٢0٢0/01/09م(.

13/٢٢ و50 
و60 و60/أ 

و64

تشــكيل لجــان متخصصــة منبثقــة عنــه بقــرارات 
يحــدد فيهــا مــدة اللجنة وصالحياتها ومســؤولياتها، 
وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، علــى أن يتضمــن 
قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم 
وحقوقهــم وواجباتهــم، مــع تقييــم أداء وأعمــال هــذه 

اللجــان وأعضائهــا.

مجلس اإلدارة

غيــر  العامــة  الجمعيــة  قــرار  بموجــب   – ملتزمــة 
العاديــة 1441/07/16هـــ )الموافــق ٢0٢0/03/11م( 
المراجعــة  لجنــة  أعضــاء  اختيــار  علــى  بالموافقــة 
لجنــة  أعضــاء  بتعييــن  اإلدارة  مجلــس  وقــرار   –

بتاريــخ  اتخــاذه  تــم  الــذي  والمكافــآت  الترشــيحات 
٢0٢0/03/14م(. )الموافــق  1441/07/19هـــ 

1/٢3

بعمــل  المتعلقــة  الداخليــة  السياســات  اعتمــاد 
الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد المهــام 
إلــى  الموكلــة  والمســؤوليات  واالختصاصــات 

المختلفــة. التنظيميــة  المســتويات 

ملتزمــة – معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ مجلس اإلدارة
٢0٢0/01/09م(. )الموافــق  1441/05/14هـــ 

٢/٢3

بتحديــد  وتفصيليــة  مكتوبــة  سياســة  اعتمــاد 
التنفيذيــة  اإلدارة  إلــى  المفوضــة  الصالحيــات 
وطريقــة  الصالحيــات،  تلــك  يوضــح  وجــدول 
أن  اإلدارة  ولمجلــس  التفويــض،  ومــدة  التنفيــذ 
يطلــب مــن اإلدارة التنفيذيــة رفــع تقاريــر دوريــة 

المفوضــة. للصالحيــات  ممارســاتها  بشــأن 

ملتزمــة – معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ مجلس اإلدارة
٢0٢0/01/09م(. )الموافــق  1441/05/14هـــ 

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي.٢5
)الموافــق  1441/07/19هـــ  بتاريــخ   – ملتزمــة 
التجديــد  علــى  المجلــس  وافــق  ٢0٢0/03/14م( 
لأســتاذ/ مشــعل محمــد الكثيــري رئيســاً تنفيذيــاً.

للشــركة ٢6/5 والوظيفيــة  التنظيميــة  الهيــاكل  وضــع 
ملتزمــة – معتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة بإجماعــه مجلس اإلدارةورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فــي اعتمادهــا.

بتاريــخ 1441/05/14هـــ )الموافــق ٢0٢0/01/09م(.

10/٢6
تُمنــح  التــي  المكافــآت  وأنــواع  سياســة  اقتــراح 
والمكافــآت  الثابتــة،  المكافــآت  مثــل  للعامليــن، 
المرتبطــة بــاألداء، والمكافــآت فــي شــكل أســهم.

ملتزمة – معتمدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخمجلس اإلدارة
1441/05/14هـ )الموافق ٢0٢0/01/09م(.

43

حــاالت  مــع  للتعامــل  وواضحــة  مكتوبــة  سياســة 
تعــارض المصالــح الواقعــة أو المحتمــل وقوعهــا 
التــي يمكــن أن تؤثــر فــي أداء أعضــاء مجلس اإلدارة 
أو اإلدارة التنفيذيــة أو غيرهــم مــن العامليــن فــي 
الشــركة عنــد تعاملهــم مــع الشــركة أو مــع أصحــاب 

ــن ــح اآلخري المصال

ملتزمــة - معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ مجلس اإلدارة
٢0٢0/01/09م(. )الموافــق  1441/05/14هـــ 

تعييــن مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة أو 55/ب/4 و74
مجلس اإلدارةالمراجــع الداخلــي واقتــراح مكافآتــه. 

يوجــد – تــم التعييــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 
اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1441/05/14هـــ )الموافــق 

٢0٢0/01/09م(.
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المادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيل

60/ب و64/ب

علــى  بنــاًء   – للشــركة  العامــة  الجمعيــة  تصــدر 
اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة 
هــذه  تشــمل  أن  علــى  والمكافــآت  الترشــيحات 
الالئحــة ضوابــط وإجــراءات وخطــة عمــل اللجنــة، 
وكيفيــة  أعضائهــا،  اختيــار  وقواعــد  ومهامهــا، 
وآليــة  ترشــيحهم، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم، 
تعييــن أعضائهــا بشــكل مؤقــت فــي حــال شــغور 

اللجنــة.  مقاعــد  أحــد 

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمــة – تــم إقــرار قواعــد اختيــار أعضــاء لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
العاديــة باجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1440/08/18هـــ 
علــى  الموافقــة  وتمــت  ٢019/04/٢3م(  )الموافــق 
تعديلهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة 
بتاريــخ 1443/10/٢9هـــ )الموافــق ٢0٢٢/05/30م(.

1/61

بإعــداد  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تقــوم 
سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، 
ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــداً 
يــراع  أن  عــل  العامــة،  الجمعيــة  مــن  العتمادهــا 
فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، 

واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا.

الجمعية العامة 
للمساهمين

العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن  معتمــدة   – ملتزمــة 
)الموافــق  1440/08/18هـــ  بتاريــخ  العاديــة  غيــر 

٢019م(. /04 /٢3

3/65
المطلوبــة  والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  إعــداد 
اإلدارة  وظائــف  وشــغل  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 

التنفيذيــة.

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

بتاريــخ  العامــة  الجمعيــة  مــن  معتمــدة   – ملتزمــة 
٢017/04/٢7م(. )الموافــق  1438/08/01هـــ 

نشــر إعــالن الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي 68
ــي للشــركة. ــى مجلس اإلدارةالموقــع اإللكترون ــخ ٢019/11/٢4م عل ــم اإلعــالن بتاري ــة – ت ملتزم

موقــع تــداول.

84
سياســات أو إجــراءات يتبعهــا أصحــاب المصالــح 
فــي تقديــم شــكواهم أو اإلبــالغ عــن الممارســات 

المخالفــة.
ملتزمــة – معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة باجتماعــه مجلس اإلدارة

بتاريــخ 1441/05/14هـــ )الموافق ٢0٢0/01/09م(.

يوجــد – معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة باجتماعــه مجلس اإلدارةسياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية.86
بتاريــخ 1441/05/14هـــ )الموافــق ٢0٢0/01/09م(

89
سياســات مكتوبــة لإلفصــاح وإجــراءات وأنظمتــه 
اإلفصــاح  متطلبــات  مــع  يتفــق  بمــا  اإلشــرافية 
الــواردة فــي نظــام الشــركات ونظــام الســوق المالية.

ملتزمــة – معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة باجتماعــه مجلس اإلدارة
بتاريــخ 1441/05/14هـــ )الموافق ٢0٢0/01/09م(.

الموقــع 91/ب فــي  المراجعــة  لجنــة  تقريــر  نشــر 
للشــركة. ملتزمةاإللكترونــي 

قواعــد حوكمــة خاصــة بالشــركة ال تتعــارض مــع 94
اإللزاميــة. ملتزمة – معتمدة من مجلس اإلدارة بتاريخ مجلس اإلدارةاألحــكام 

1438/06/٢3هـ )الموافق ٢017/03/٢٢م(.

المصدر: الراعي
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٦-9  الموظفون 

ــة  ــرح األوراق المالي ــجيل وط ــب التس ــم طل ــل تقدي ــة قب ــن القائم ــهم للموظفي ــج أس 6-٩-1  برام
ــرة  ــذه النش ــة له الخاضع

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى شركة الكثيري القابضة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها. ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الراعي

6-٩-2  ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الراعي

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال شركة الكثيري القابضة.
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)٧(



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٩١

٧-  المعلومات المالية عن رشكة الكثريي القابضة 

٧-1  مقدمة

يقــدم التقريــر تحليــاًل لــأداء التشــغيلي والمركــز المالــي للشــركة ، كمــا هــو موضــح أدنــاه ، للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و ٢0٢0م و ٢0٢1م 
ــا إلــى جنــب مــع القوائــم الماليــة للشــركة الســنوات الماليــة المنتهيــة  وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. يجــب قــراءة التحليــل المالــي جنًب
فــي 31 ديســمبر ٢019م )مدققــة( و ٢0٢0م )مدققــة( و ٢0٢1م )مدققــة( وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م )غيــر مراجعــة( واإليضاحــات 

المرافقــة لهــا.

وقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م مــن قبــل مكتــب وليــد الشــبانات محاســبون ومراجعــون قانونيــون، 
وبالنســبة للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر 

المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م، فقــد تمــت مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونّيــون.

ال يمتلــك مكتــب وليــد الشــبانات محاســبون ومراجعــون قانونيــون و شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونّيــون )»المدققــون«( 
أو الشــركات التابعــة لهــا أو أي مــن الشــركات الشــقيقة أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة قــد تؤثــر علــى اســتقالليتهم. قــدم المدققــون موافقتهــم 

الخطيــة علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم وبياناتهــم، والتــي لــم يتــم ســحبها حتــى تاريــخ التقريــر.

جميــع المبالــغ المذكــورة أدنــاه معروضــة بالريــال الســعودي، وجميــع النســب مقربــة إلــى أقــرب عالمــة عشــرية. لذلــك، فــإن حســاب النســبة المئويــة للزيــادة / 
)النقصــان( علــى أســاس المبالــغ المعروضــة فــي الجــداول فــي التقريــر )تظهــر بمالييــن الريــاالت الســعودية ومقربــة إلــى أقــرب رقــم صحيــح( قــد ال يكــون مقاربــا 

تماًمــا للنســب المئويــة المقابلــة كمــا هــو مذكــور فــي الجــداول.

قــد يتضمــن هــذا التقريــر تقاريــر اســتطالعية حــول خطــط الشــركة المســتقبلية بنــاًء علــى خطــط اإلدارة والتوقعــات الحاليــة لنمــو الشــركة ونتائــج العمليــات 
والوضــع المالــي. لذلــك، قــد تنطــوي علــى مخاطــر وشــكوك. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة للشــركة مادًيــا عــن تلــك التــي تــم التعبيــر عنهــا أو اإلشــارة إليهــا ضمنًيــا 

فــي مثــل هــذه البيانــات االســتطالعية نظــًرا لعوامــل مختلفــة وأحــداث مســتقبلية، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تمــت مناقشــتها فــي التقريــر.

٧-2  اقرارات أعضاء مجلس إدارة الراعي بشأن القوائم المالية

ــا فــي شــكل يتفــق مــع أ.  ــة وتقديمه ــرات جوهري ــم اســتخالصها دون تغيي ــواردة فــي هــذا القســم قــد ت ــة ال ــس اإلدارة أن المعلومــات المالي يقــر أعضــاء مجل
القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و ٢0٢0م و ٢0٢1م والقوائــم الماليــة األوليــة لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢1م، والتــي تــم إعدادهــا وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، كمــا تــم اعتمادهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل 
ــن والمحاســبين ، ونظــام الشــركات. ــة الســعودية للمراجعي ــر والتصريحــات األخــرى الصــادرة عــن الهيئ ــن والمحاســبين ، والمعايي ــة الســعودية للمراجعي الهيئ

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة ليســت علــى علــم بــأي عوامــل موســمية أو دورات اقتصاديــة مرتبطــة بأنشــطة األعمــال، والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ب. 
علــى األعمــال والمركــز المالــي للشــركة.

يصــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة ليســت علــى علــم بــأي معلومــات تتعلــق بــأي عوامــل حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية ج. 
أو أي عوامــل أخــرى قــد يكــون لهــا تأثيــر مــادي مباشــر أو غيــر مباشــر علــى عمليــات الشــركة؛ باســتثناء أي عوامــل تــم الكشــف عنهــا فــي هــذا التقريــر.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أسهم الخيارات اعتباًرا من تاريخ هذا التقرير.د. 

هـــ. يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة، حســب علمهــم واعتقادهــم، أنــه ال توجــد رهونــات أو حقــوق أو التزامــات أو تكاليــف علــى ممتلــكات الشــركة اعتبــاًرا مــن تاريــخ 
هــذا التقريــر.

و.  يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه لــم يكــن هنــاك تغييــر ســلبي جوهــري فــي المركــز المالــي أو التجــاري للشــركة خــالل الســنوات الماليــة الثــالث الســابقة لتاريــخ 
إصــدار أســهم حــق األولويــة وحتــى تاريــخ هــذا التقريــر. 
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ز.  يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو رســوم سمســرة أو أي تعويضــات غيــر نقديــة أخــرى مــن قبــل الشــركة إلــى أي مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو األشــخاص الذيــن يعرضــون أو يقدمــون األوراق الماليــة أو أي خبــراء آخريــن خــالل الســنوات الماليــة الثــالث 

التــي ســبقت تاريــخ إصــدار أســهم الحــق وحتــى تاريــخ هــذا التقريــر.

ح.  ليــس لــدى الشــركة أي التزامــات أو ضمانــات محتملــة أو أصــول ثابتــة أخــرى قــد تــم التخطيــط لشــرائها أو تأجيرهــا باســتثناء مــا تــم الكشــف عنــه فــي هــذا 
التقرير.

ط. يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة ليــس لديهــا أي قــروض أو مديونيــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك، والتزامــات الضمــان 
)المغطــاة أو غيــر المغطــاة بضمــان شــخصي أو رهــن عقــاري( ، أو االلتزامــات بموجــب القبــول ، أو ائتمانيــات القبــول ، أو التزامــات الشــراء اإليجــاري ، 

باســتثناء مــا تــم الكشــف عنهــا فــي هــذا التقريــر.

ي.  يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه ال يوجــد أي أدوات ديــن صــادرة أو قائمــة وأيــة قــروض ألجــل )بمــا فــي ذلــك المشــمولة بضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة 
بضمــان شــخصي أو المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة برهــن( باســتثناء مــا تــم الكشــف عنهــا فــي هــذا التقريــر.

٧-3  السياسات المحاسبية المهمة 

٧-3-1  أسس اإلعداد

٧-3-1-1  بيان االلتزام

أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة طبقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى 
الصــادرة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

المعايير الجديدة والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها اعتباًرا من 1 يناير ٢019:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16 »عقود اإليجار«:

يحــدد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( عقــود اإليجــار كيفيــة االعتــراف، القيــاس العــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار. يقــدم المعيــار نمــوذج 
محاســبي واحــد، يتطلــب مــن المســتأجرين االعتــراف بموجــودات ومطلوبــات جميــع عقــود اإليجــار إال إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار 1٢ شــهراً أو أقــل أو أن األصــل 
موضــوع العقــد ذات قيمــة منخفضــة. يســتمر المؤجريــن بتصنيــف عقــود اإليجــارات كتشــغيلية أو تمويليــة ضمــن مفهــوم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 

رقــم )16( المتعلــق بالمحاســبة للمؤجــر دون تغييــر جوهــري عــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(. ويســري مفعــول هــذا المعيــار مــن بدايــة 1 ينايــر ٢019.

٧-3-1-2  األساس المحاسبي

أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة وباســتخدام أســاس االســتحقاق ومفهــوم اســتمرارية النشــاط، باســتثناء الموجــودات الماليــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والتــي يتــم إثباتهــا بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر واالســتثمارات فــي شــركات زميلــة والتــي يتــم تســجيلها وفقــاً لطريقــة حقــوق الملكيــة.

٧-3-2  معلومات عن المجموعة

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة الكثيــري القابضــة والقوائــم الماليــة لجميــع الشــركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة )شــركتيها التابعتيــن( والتــي تــم 
تأسيســها أو اقتنائهــا حتــى 31 مــارس ٢0٢٢م. وهــي علــى النحــو التالــي:

نسبة الملكية )٪(الكيان القانونيالبلداسم الشركة

99٪مساهمة مقفلة المملكة العربية السعوديةشركة إليان للصناعة

100٪ذات مسؤولية محدودةالمملكة العربية السعوديةشركة مساندة اإلمداد المحدودة
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٧-3-3  أسس توحيد القوائم المالية

إن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والتــي تشــتمل علــى قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الموحــدة، قائمــة التغيــرات فــي 
حقــوق المســاهمين الموحــدة، قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة، تشــتمل علــى موجــودات ومطلوبــات 
ونتائــج أعمــال الشــركة وشــركتيها التابعتيــن. إن الشــركات التابعــة هــي المنشــآت التــي تســيطر عليهــا المجموعــة، وبشــكل خــاص، تقــوم المجموعــة بالســيطرة 

علــى الشــركة المســتثمر فيهــا وذلــك فقــط عندمــا يكــون لــدى المجموعــة:

سلطة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق تمنح المجموعة مقدرة حالية لتوجيه أنشطة متعلقة بالشركة المستثمر فيها(.- 
التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.- 
المقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.- 
وبشــكل عــام، هنــاك افتــراض بأنــه ينتــج عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت ســيطرة. وتأييــداً لهــذا االفتــراض، فعندمــا يكــون لــدى المجموعــة أقــل مــن األغلبيــة - 

فــي حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف المتعلقــة بذلــك عنــد التأكــد 
فيمــا إذا كانــت تمــارس ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا، ويشــمل ذلــك:

الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.- 
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.- 
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.- 

يتــم توحيــد الشــركات التابعــة مــن التاريــخ الــذي تبــدأ فيــه الســيطرة ولحيــن التوقــف عــن ممارســة تلــك الســيطرة. تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن تجميــع 
األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ عنــد انتقــال الســيطرة للمجموعــة. يتــم قيــاس العــوض المحــول فــي االســتحواذ بشــكل عــام بالقيمــة العادلــة، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لصافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا. تســجل زيــادة تكلفــة االســتحواذ باإلضافــة إلــى القيمــة العادلــة لحقــوق الملكيــة غيــر 
المســيطرة عــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا كشــهرة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. تقــاس حقــوق الملكيــة غيــر 
المســيطرة بنســبة حصتهــا مــن صافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد للشــركة المســتحوذ عليهــا فــي تاريــخ االســتحواذ. يتــم عــرض الحصــة فــي الربــح أو الخســارة 
وصافــي الموجــودات غيــر المســيطر عليهــا مــن قبــل المجموعــة كبنــد مســتقل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة 
فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. يتــم اســتبعاد كل مــن المعامــالت وكذلــك األرصــدة واألربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن شــركات 

المجموعــة. يتــم تعديــل السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة عنــد الضــرورة، لضمــان توافقهــا مــع السياســات المتبعــة مــن قبــل المجموعــة.

٧-3-4  استخدام التقديرات

يتطلــب إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مــن اإلدارة اســتخدام األحــكام والتقديــرات التــي تؤثــر فــي تطبيــق السياســات المحاســبية وعلــى المبالــغ المدرجــة 
للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات. إن المجــاالت الهامــة ألحــكام اإلدارة عنــد تطبيــق 
السياســات المحاســبية والمصــادر الهامــة للتقديــرات وحــاالت عــدم التأكــد والتــي لهــا تأثيــرا جوهريــاً مماثــل لتلــك المبينــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة 

الســابقة.

٧-3-5  ملخص ألهم السياسات المحاسبية

إن السياســات المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م هــي نفســها المطبقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م ونفســها المطبقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م و فتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة 

فــي 31 مــارس ٢0٢٢م باإلضافــة إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي أصبحــت ســارية المفعــول.

٧-3-5-1  األصول المالية – االعتراف والقياس

عنــد االعتــراف األولــي، يتــم إثبــات جميــع األصــول الماليــة بســعر معامالتهــا والتــي تمثــل القيمــة العادلــة، إال إذا كان الترتيــب يتألــف فعليــاً مــن معاملــة تمويــل. وإذا 
كان الترتيــب يتألــف مــن معاملــة تمويــل، يتــم قيــاس البنــد مبدئيــاً بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات المســتقبلية المخصومــة بســعر الفائــدة الســوقية ألداة ديــن مماثلة.

ــم تطبيــق نمــوذج التكلفــة المطفــأة )أو فــي بعــض الحــاالت نمــوذج التكلفــة حســب طبيعــة وغــرض األصــل المالــي( لقيــاس األدوات  بعــد االعتــراف األولــي، يت
ــة األساســية. المالي
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قروض وذمم مدينة

ــة للتحديــد وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــط. وهــي جــزء مــن الموجــودات  ــة أو قابل ــة هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابت القــروض والذمــم المدين
المتداولــة فيمــا عــدا تلــك التــي لهــا تاريــخ اســتحقاق أكثــر مــن 1٢ شــهر بعــد نهايــة فتــرة التقريــر ويتــم تصنيفهــا علــى أنهــا أصــول غيــر متداولــة. تشــمل قــروض 

وذمــم مدينــة تجاريــة وأرصــدة مدينــة أخــرى والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة ونقديــة وأرصــدة لــدى البنــوك.

ذمم مدينة تجارية

تمثــل المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء عــن البضاعــة المباعــة أو الخدمــات المــؤداة فــي ســياق العمــل المعتــاد. يتــم إثبــات المدينــون بقيمــة الفاتــورة األصليــة 
ناقصــاً المخصــص أليــة مبالــغ مشــكوك فــي تحصيلهــا. يتــم إجــراء تقديــر مخصــص للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يكــون هنــاك شــكوك جوهريــة بعــدم 

إمكانيــة تحصيــل كامــل المبلــغ. تشــطب الديــون المعدومــة عندمــا لــم يعــد هنــاك إمكانيــة لتحصيلهــا.

٧-3-5-2  األصول المالية – االعتراف والقياس

االنخفاض في قيمة األصول المالية

فــي نهايــة الســنة الماليــة، يتــم إجــراء تقييــم للتأكــد مــن عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أي أصــل مالــي تــم قياســه بالتكلفــة أو بالتكلفــة المطفــأة. 
وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل علــى انخفــاض القيمــة، يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة بقائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر 

لتلــك الســنة. يحــدد قيمــة االنخفــاض فــي القيمــة كمــا يلــي:

بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالقيمــة العادلــة، فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن التكلفــة والقيمــة العادلــة، ناقصــاً أيــة خســائر لالنخفــاض أ. 
فــي القيمــة تــم إثباتهــا ســابقاً فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة، فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن المبلــغ المــدرج والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ب. 
المخصومــة حســب ســعر الســوق الحالــي للعائــد مــن بنــد موجــودات مالــي مشــابه.

ــغ المــدرج والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة ج.  بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن المبل
ــة. ــة األصلي ــة الفعلي المســتقبلية المخصومــة حســب ســعر العمول

٧-3-5-3  االلتزامات المالية – االعتراف والقياس

تصنــف االلتزامــات الماليــة وفقــاً للترتيبــات التعاقديــة وتشــمل الدائنــون والمبالــغ مســتحقة الدفــع والقــروض. يتــم االعتــراف بجميــع االلتزامــات الماليــة مبدئيــاً 
بالقيمــة العادلــة، الحقــاً لإلثبــات األولــي يتــم إثبــات تكاليــف المعامــالت المباشــرة بنــاًء علــى التكلفــة المطفــأة باســتخدام معــدل العمولــة الفعلــي علــى مــدى عمــر 

األداة وتــدرج فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

يتــم تصنيــف القــروض ضمــن المطلوبــات المتداولــة إال إذا كان لــدى المجموعــة حــق غيــر مشــروط بتأجيــل الدفــع مــدة 1٢ شــهر علــى األقــل بعــد تاريــخ قائمــة 
المركــز المالــي.

٧-3-5-4  ذمم دائنة تجارية

يتــم إثبــات ذمــم دائنــة تجاريــة لقــاء المبالــغ الواجبــة الدفــع فــي المســتقبل عــن البضاعــة والخدمــات المســتلمة، ســواء قدمــت أم لــم تقــدم بهــا فواتيــر مــن قبــل 
المورديــن.

٧-3-5-5  نقد وما في حكمه

لغايات إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتألف نقد وما في حكمه من نقد لدى البنوك.

٧-3-5-6  مخزون

يتــم تقييــم مخــزون المــواد الخــام وقطــع الغيــار علــى أســاس التكلفــة وبطريقــة المتوســط المرجــح المتحــرك، ويتــم تخفيــض المخــزون بقيمــة األصنــاف الراكــدة 
وبطيئــة الحركــة طبقــا لتقديــرات اإلدارة وحركــة المخــزون.
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٧-5-3-٧  ممتلكات وآالت ومعدات

تظهــر ممتلــكات وآالت ومعــدات بالتكلفــة ناقصــاً االســتهالك المتراكــم وأي انخفــاض فــي القيمــة. تســتهلك التكلفــة ناقصــاً القيمــة التقديريــة المتبقيــة لممتلــكات 
وآالت ومعــدات )مــا عــدا األراضــي حيــث إنهــا ال تســتهلك( بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة لهــا باســتخدام نســب االســتهالك 

الســنوية التاليــة:

15٪مباني 

10٪آالت ومعدات

٢0٪سيارات

15٪أجهزة الكمبيوتر 

15٪األثاث والتجهيزات المكتبية 

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى 
عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل وزيــادة القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة القابلــة لالســترداد، تخفــض قيمــة ممتلــكات 
وآالت ومعــدات إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد والتــي تمثــل القيمــة األكبــر مــن بيــن القيمــة العادلــة لأصــل ناقصــاً تكاليــف البيــع أو القيمــة الحاليــة للتدفقــات 

النقديــة للمنافــع المســتقبلية المقــدرة لذلــك األصــل.

يحــدد الربــح أو الخســارة الناجمــة عــن االســتبعاد أو التخلــص مــن أحــد األصــول علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي المحصــل مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة 
لأصــل ويعتــرف بهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

تحمــل مصاريــف اإلصــالح والصيانــة علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. يتــم رســملة التحســينات التــي تزيــد بصــورة جوهريــة 
مــن قيمــة أو عمــر األصــل المعنــي.

يحــدد الربــح أو الخســارة الناجمــة عــن االســتبعاد أو التخلــص مــن أحــد األصــول علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي المحصــل مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة 
لأصــل ويعتــرف بهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

تحمــل مصاريــف اإلصــالح والصيانــة علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. يتــم رســملة التحســينات التــي تزيــد بصــورة جوهريــة 
مــن قيمــة أو عمــر األصــل المعنــي.

يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة وأعمــار االســتخدام وطريقــة االســتهالك فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويحتســب تأثيــر أيــة تغيــرات فــي التقديــر علــى األســاس 
المســتقبلي.

يتــم االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن أي اســتبعاد فــي الممتلــكات والمعــدات، التــي تحســب علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع 
والقيمــة الدفتريــة لأصــل، فــي األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة عنــد اســتبعاد األصــل.

٧-5-3-٨  ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(

تراجــع المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر – القيــم الدفتريــة لموجودتهــا لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك األصــول قــد تعرضــت لخســائر 
انخفــاض القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للموجــود مــن أجــل تحديــد مــدى خســارة انخفــاض القيمــة )إن 
وجــدت(. عندمــا ال يكــون مــن الممكــن تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لموجــود منفــرد، تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد 
التــي ينتمــي إليهــا األصــل. وعندمــا يمكــن تحديــد أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع، تــوزع كذلــك أصــول المجموعــة إلــى وحــدات توليــد النقــد الفرديــة، أو يتــم توزيعهــا 

بخــالف ذلــك علــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات النقــد التــي يمكــن تحديــد أســاس معقــول وثابــت لهــا.

ويكــون المبلــغ القابــل لالســترداد هــو مــا يتعــدى القيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع والقيمــة الناتجــة مــن االســتخدام. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام، يتــم خصــم 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة 

للنقــود والمخاطــر المحــددة للموجــود الــذي لــم يتــم تعديــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــه.
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إذا كان المبلــغ القابــل لالســترداد )وحــدة توليــد النقــد( قــد قــدر أقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة )وحــدة توليــد النقــد( للموجــود الــى 
مبلغــه القابــل لالســترداد. يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

ــل  ــغ القاب ــة للمبل ــرات المعدل ــى أن تصــل للتقدي ــد النقــد( ال ــة للموجــود )أو وحــدة تولي ــادة القيمــة الدفتري ــا، يجــب زي ــة عكــس خســارة القيمــة الحق وفــي حال
لالســترداد، ولكــن بحيــث ال تزيــد القيمــة الدفتريــة التــي تمــت زيادتهــا عــن القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا إذا لــم يتــم االعتــراف بخســارة 
االنخفــاض فــي القيمــة للموجــود )أو وحــدة توليــد النقــد( فــي الســنوات الســابقة. يتــم االعتــراف بعكــس خســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو 

الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

٧-3-5-٩  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

تشــمل األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ كافــة األصــول التــي ترســمل لعــدم اكتمالهــا وكذلــك المشــاريع القائمــة ويتــم إثباتهــا بالتكلفــة شــاملة جميــع التكاليــف 
مــن مســتحقات المقاوليــن وقيمــة المــواد وأتعــاب االستشــاريين.

٧-3-5-10  تكاليف االقتراض

يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض المتعلقــة مباشــرة بإنشــاء األصــول المؤهلــة، وهــي األصــول التــي تتطلــب فتــرة زمنيــة طويلــة لتصبــح جاهــزة لالســتخدام المطلــوب، 
وذلــك عنــد اكتمــال كافــة األنشــطة الضروريــة المتعلقــة بإعــداد األصــل المؤهــل للغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه. إن جميــع تكاليــف االقتــراض األخــرى يتــم إثباتهــا 

كمصــروف وتحمــل علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة فــي الفتــرة التــي حدثــت فيهــا.

٧-3-5-11  مخصص التزامات منافع الموظفين

تقــدم المجموعــة تعويضــات التزامــات منافــع لموظفيهــا وفقــا ألحــكام نظــام العمــل والعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تســتحق هــذه التعويضــات باالســتناد 
الــى أجــر الموظــف النهائــي ومــدة الخدمــة واســتكمال الحــد األدنــى لفتــرة الخدمــة.

يتــم احتســاب التــزام المتعلــق بنهايــة الخدمــة عــن طريــق تقديــر قيمــة المنافــع المســتقبلية التــي تســتحق للموظفيــن فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة وتخصــم 
القيمــة للوصــول إلــى القيمــة الحاليــة.

تضــع المجموعــة االفتراضــات التــي تســتخدم عنــد تحديــد العناصــر الرئيســية للتكاليــف بغــرض الوفــاء بهــذه االلتزامــات المســتقبلية. يتــم وضع هــذه االفتراضات 
بعــد استشــارة الخبيــر االكتــواري فــي المجموعــة وتشــمل تلــك االفتراضــات التــي تســتخدم لتحديــد تكلفــة الخدمــة االعتياديــة وكذلــك عناصــر التمويــل المتعلقــة 

بالمطلوبــات. يقــوم االكتــواري المؤهــل باحتســاب التــزام المنافــع المحــددة وذلــك باســتخدام طريقــة المبالــغ المســتحقة حســب الوحــدة.

يتــم االعتــراف بإعــادة تقييــم التزامــات المنافــع المحــددة التــي تتكــون مــن األربــاح والخســائر االكتواريــة مباشــرة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. تحــدد المجموعــة 
مصــروف الفائــدة علــى التزامــات المنافــع المحــددة للســنة عــن طريــق تطبيــق معــدل الخصــم الــذي يســتخدم فــي قيــاس التزامــات المنافــع المحــددة عنــد بدايــة 
الســنة بعــد األخــذ باالعتبــار أي تغيــر يطــرأ علــى صافــي التزامــات المنافــع المحــددة خــالل الســنة نتيجــة المســاهمات والمدفوعــات لاللتزامــات. يتــم االعتــراف 

بمصــروف الفائــدة الصافــي والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بخطــط المنافــع المحــددة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

٧-3-5-12  احتياطي نظامي

تماشــياً مــع متطلبــات نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، تقــوم المجموعــة بتكويــن احتياطــي نظامــي بنســبة 10٪ مــن 
الربــح الصافــي الســنوي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 30٪ مــن رأس المــال. إن االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع كأنصبــة أربــاح.

٧-3-5-13  زكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ويتم تكوين مخصص للزكاة المقدرة.- 
تحتسب الزكاة المستحقة على أساس ٢٫5٪ من الوعاء الزكوي أو من صافي الدخل المعدل أيهما أكثر.- 
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٧-5-3-14  تحقق اإليرادات

يتــم قيــاس اإليــرادات علــى أســاس المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة اســتحقاقه مــن خــالل العقــد المبــرم مــع العميــل حيــث يســتثنى المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا 
نيابــة عــن أطــراف أخــرى، يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد انتقــال الســيطرة علــى البضاعــة أو الخدمــة إلــى العميــل.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

٧-3-5-15  تحقق اإليرادات )تتمة(

بيع البضائع

ــل المحــدد  ــع العمي ــى موق ــع إل ــد شــحن البضائ ــى البضاعــة، وعن ــال الســيطرة عل ــد انتق ــرادات عن ــراف باإلي ــم االعت ــى الســوق، يت ــات الســلع ال بالنســبة لمبيع
)التســليم( يتــم االعتــراف بالذمــم المدينــة مــن قبــل المجموعــة عندمــا يتــم تســليم البضاعــة الــى العميــل حيــث يمثــل ذلــك النقطــة الزمنيــة التــي يصبــح فيهــا 
الحــق فــي تحصيــل المبالــغ المســتحقة غيــر مشــروط، حيــث تعنــي أن تلــك المبالــغ تكــون مســتحقة مباشــرة عندمــا يتــم الشــراء. يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد 
انتقــال الســيطرة علــى البضاعــة، كونهــا عنــد نقطــة شــراء العميــل للبضائــع فــي نقطــة البيــع ويتــم دفــع القيمــة المتفــق عليهــا فــوراً عنــد شــراء العميــل للبضائــع.

إيرادات أخرى

يتم االعتراف باإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق.

٧-3-5-16  مصروفات

تصنــف تكاليــف اإلنتــاج والمصاريــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتعلقــة باإلنتــاج كتكلفــة مبيعــات. تصنــف كافــة المصاريــف األخــرى كمصاريــف عموميــة وإداريــة 
أو مصاريــف بيــع وتوزيــع.

٧-3-5-1٧  تحويل العمات األجنبية

يتــم تحويــل المعامــالت التــي تتــم خــالل الفتــرة بالعمــالت األجنبيــة إلــى ريــاالت ســعودية بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ إجــراء المعامــالت. ويعــاد تحويــل 
أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. تــدرج األربــاح أو الخســائر 

ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. الناتجــة عــن التســديدات وتحويــل العمــالت األجنبيــة بقائمــة األرب

٧-3-5-1٨  معامات مع أطراف ذات عاقة

تعتبــر األطــراف علــى أنهــا أطــراف ذات عالقــة بســبب قدرتهــا علــى ممارســة الســيطرة علــى المجموعــة أو ممارســة تأثيــر هــام أو ســيطرة مشــتركة علــى القــرارات 
الماليــة والتشــغيلية للمجموعــة. وأيضــا، تعتبــر الشــركات علــى أنهــا أطــراف ذات عالقــة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة القــدرة علــى ممارســة النفــوذ، أو الســيطرة 

المشــتركة علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية لهــذه األطــراف.

تشتمل المعامالت مع األطراف ذات العالقة عادة على تحصيالت من العمالء أو االلتزامات بين األطراف.

قياس القيمة العادلة:

القيمــة العادلــة هــو المبلــغ الــذي يتــم اســتالمه عنــد بيــع إحــدى الموجــودات أو دفعــه لتحويــل إحــدى المطلوبــات فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي أ. 
الســوق بتاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن المعاملــة لبيــع الموجــودات أو لتحويــل بنــد المطلوبــات تحــدث إمــا:

في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات؛ أو. 1
في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضياًل لبند الموجودات أو بند المطلوبات.. ٢

ــد  ــد تســعير بن ــي الســوق عن ــي ســوف يســتخدمها المشــاركون ف ــات باســتخدام االفتراضــات الت ــد المطلوب ــد الموجــودات أو بن ــة لبن ــة العادل ــاس القيم ــم قي يت
الموجــودات أو ببنــد المطلوبــات، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون علــى أســاس مصلحتهــم االقتصاديــة.
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إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق مزايــا اقتصاديــة باســتخدام بنــد الموجــودات 
بأعلــى وأفضــل اســتخدام لــه أو عــن طريــق بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق الــذي ســوف يســتخدم بنــد الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخدام لــه.

إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة يتــم تصنيفهــا ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة 
العادلــة، والمشــروحة كمــا يلــي، اســتناداً إلــى الحــد األدنــى مــن المدخــالت الالزمــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى 1- أسعار السوق المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى ٢- أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ومالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

المستوى 3- أساليب تقييم أخرى تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ولكن ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة.

بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة فيمــا إذا كانــت التحويــالت قــد تمــت بيــن مســتويات فــي 
التسلســل بإعــادة تقييــم التصنيــف )اســتناداً إلــى الحــد األدنــى مــن المدخــالت الالزمــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل ســنة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

النتائج األولية:

إن نتائج العمليات في القوائم المالية األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج العمليات التي تتضمنها القوائم المالية السنوية للشركة.

٧-4  مؤرشات األداء الرئيسية

يوضــح الجــدول التالــي مؤشــرات األداء الرئيســية للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )31( مؤشرات األداء الرئيسية

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 

2022م2021م2021م2020م2019م

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(مدققة مدققة مدققة

 ألف ريال إجمالي الربح
٢7٫900٫٢66٢6٫966٫40740٫٢16٫5589٫895٫5004٫319٫6٢٢سعودي

17٫09٪٢8٫10٪31٫٢3٪٢5٫80٪31٫٢0٪ ٪ هامش مجمل اإلجمالي

مصروفات عمومية وإدارية 
-8٫68٪-10٫03٪-14٫17٪-9٫٢0٪-4٫00٪ ٪ كنسبة من اإليرادات

-6٫33٪1٢٫77٪9٫08٪9٫90٪٢0٫00٪٪ هامش صافي الربح التشغيلي

-8٫٢0٪11٫9٢٪6٫78٪9٫٢5٪17٫90٪٪ هامش صافي الربح

-1٫07٪٢٫3٢٪4٫8٢٪5٫80٪14٫50٪٪العائد على األصول

-1٫57٪3٫13٪6٫5٢٪7٫70٪٢٢٫50٪٪العائد على حقوق الملكية

X0٫450٫370٫350٫3٢0٫46 الدين إلى إجمالي حقوق الملكية

الموجودات المتداولة/ 
X1٫68٢٫140٫740٫741٫18  المطلوبات المتداولة

المصدر: معلومات الراعي
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٧-٥  نتائج العمليات – قائمة الدخل

يوضــح الجــدول التالــي قائمــة دخــل الشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )3٢( نتائج العمليات – قائمة الدخل 

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 
 النمو زيادة / )نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة مدققة مدققة مدققة

1٢٫91٪-٢8٫٢٢٪٢3٫30٪16٫74٪٢5٫٢74٫٢٢3 35٫٢09٫641 1٢8٫777٫194 89٫465٫8٢0104٫438٫855اإليرادات

تكلفة 
اإليرادات

61٫565٫554-77٫47٢٫448-88٫560٫636- ٢5٫314٫141- ٢0٫954٫601-٪٢5٫84٪14٫31٪17٫٢٢-٪1٢٫88

12٫96٪-56٫35٪49٫14٪-3٫35٪4٫319٫622 9٫895٫500 40٫216٫558 27٫900٫26626٫966٫407إجمالي الربح

مصاريف األعمال الرئيسية

مصاريف بيع 
وتسويق

1٫٢95٫013-1٫768٫703- ٢٫179٫989- 4٢3٫066- 579٫405-٪36٫58٪٢3٫٢5٪36٫95٪18٫96

مصاريف 
عمومية 
وإدارية

3٫616٫1٢4-9٫637٫٢38- 18٫٢5٢٫317- 3٫53٢٫116- ٢٫193٫484-٪166٫51٪89٫39٪37٫90-٪71٫54

إهالك 
موجودات 

ثابتة 
5٫139٫895-5٫٢0٢٫197- 8٫086٫149- 1٫444٫359- 3٫146٫797-٪1٫٢1٪55٫44٪117٫87٪16٫30

صافي الدخل 
من األعمال 

الرئيسية
17٫849٫23410٫358٫269 11٫698٫103 4٫495٫959 1٫600٫064-٪41٫97-٪12٫93٪135٫59-٪13٫14-

نتائج األعمال األخرى:

خسائر 
رأسمالية 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق ---73٫1٢1-

17٫37٪131٪٢18٢٫34٪-9٢٫9٢٪-٢84٫010 -1٢3٫1٢5 -٢٫358٫114-103٫3٢0-1٫458٫417أعباء تمويلية

6٢٫3٢٪69٪٢0٫45٪٢55٫05٪54٫٢٢6 3٢٫004 85٫531303٫674365٫766إيرادات أخرى

صافي دخل 
السنة / الفترة

16٫476٫34810٫485٫502 9٫705٫755 4٫404٫838 1٫829٫848-٪36٫36-%7٫44-٪141٫54-٪16٫17-

٢8٫15٪17٫34٪17٫34٪79٫37٪-٢4٢٫٢36 -٢06٫438 -968٫944 -8٢5٫750-460٫373زكاة شرعية 

صافي دخل 
السنة / الفترة

16٫015٫9759٫659٫752 8٫736٫811 4٫198٫400 2٫072٫084-٪39٫69-٪9٫55-٪149٫35-٪18٫29-

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و ٢0٢٢م.
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ترتبــط إيــرادات الشــركة بشــكل رئيســي بإيــرادات مبيعــات اإلســمنت وإيــراد مصنــع الخرســانة التــي تمتلكــه الشــركة وإيــرادات البحــص والرمــل المغســول. ارتفعــت 
اإليــرادات بشــكل ملحــوظ بنســبة 16٫7٪ مــن 89٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م إلــى 104٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م. كمــا تابعــت 
اإليــرادات ارتفاعهــا بنســبة ٢3٫30٪ مــن 104٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0 الــى 1٢8٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م، بحيــث كان االرتفــاع 
مدفوعــاً بارتفــاع مبيعــات الخرســانة. كمــا ســّجلت اإليــرادات انخفاضــاً بنســبة ٢8٫٢٢٪ مــن 35٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس ٢0٢1م إلــى ٢5٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. وجــاء االنخفــاض مدفوعــاً بتوقــف مبيعــات  البحــص 

و الرمــل المغســول .

تجــدر اإلشــارة الــى أّن قيمــة المبيعــات تتأثــر بســعر البيــع بحيــث أّن ارتفــاع ســعر البيــع يؤثــر إيجابيــاً علــى عائــدات الشــركة، بينمــا يــؤدي انخفــاض الســعر الــى 
انخفــاض قيمــة اإليــرادات التــي قــد تحّصلهــا الشــركة.

ــة  ــت تكلف ــل شــاحنات األســمنت. ارتفع ــع الخرســانة وســائقي نق ــال مصن ــف عم ــب ومصاري ــة وروات ــواد األولي ــن الم ــرادات بشــكل رئيســي م ــة اإلي ــف تكلف تتأّل
اإليــرادات بنســبة ٢5٫8٪ مــن 61٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م إلــى 77٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م. كمــا ســّجلت تكلفــة اإليــرادات 
ارتفاعــاً إضافيــاً بنســبة 14٫31٪ مــن 77٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 88٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ٢0٢1م. ويعــود ذلــك فــي المقــام 
األول إلــى المــواد األوليــة متماشــياً مــع االرتفــاع فــي اإليــرادات ومتطلبــات الســوق. كمــا ســّجلت تكلفــة اإليــرادات انخفاضــاً بنســبة 17٫٢٢٪ مــن ٢5٫3 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى ٢0٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م، ويعــود 
الســبب الــى انخفــاض اإليــرادات خــالل فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م، انخفــاض كميــة المــواد الخــام الالزمــة لعمليــات التصنيــع واإلنتــاج.

تتأّلــف مصاريــف البيــع والتســويق بشــكل أساســي مــن مصاريــف العمــوالت والمطبوعــات ومصاريــف أخــرى. ارتفعــت مصاريــف البيــع والتســويق بنســبة ٪36٫6 
ــع والتســويق ارتفاعــاً بنســبة  ــف البي ــا ســّجلت مصاري ــام ٢0٢0م. كم ــي الع ــال ســعودي ف ــون ري ــى 1٫8 ملي ــام ٢019م إل ــي الع ــال ســعودي ف ــون ري مــن 1٫3 ملي
٢3٫٢5٪ مــن 1٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى ٢٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م، ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى ارتفــاع مصاريــف 
البيــع المتعلقــة بالعمــوالت. كمــا ســّجلت مصاريــف البيــع والتســويق ارتفاعــاً بنســبة 36٫95٪ مــن 0٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس ٢0٢1م إلــى 0٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى ارتفــاع مصاريــف 

البيــع المتعلقــة بالعمــوالت.

تتأّلــف المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بشــكل أساســي مــن رواتــب الموظفيــن اإلدارييــن والرســوم الحكوميــة واإليجــارات واألتعــاب المهنيــة واالستشــارية. ارتفعــت 
المصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة 166٫5٪ مــن 3٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م إلــى 9٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م. كمــا ســّجلت 
المصاريــف اإلداريــة والعموميــة ارتفاعــاً بنســبة 89٫39٪ مــن 9٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 18٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م 
نتيجــة ارتفــاع الرواتــب واألجــور بيــن الفترتيــن بعــد زيــادة عــدد العامليــن. كمــا ســّجلت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة انخفاضــاً بنســبة 37٫90٪ مــن 3٫5 مليــون 

ريــال ســعودي فــي فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى ٢٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

ترتبــط االســتهالكات موجــودات ثابتــة بالممتلــكات والمعــدات التــي تقتنيهــا الشــركة. وارتفعــت االســتهالكات تدريجيــاً بيــن عــام ٢019م والعــام ٢0٢0م. وقــد كان 
االرتفــاع المذكــور مدفــوع بشــكل رئيســي باقتنــاء آالت ومعــدات لتجهيــز وتدعيــم مصنــع الخرســانة ومصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد الــذي تــم 
االنتهــاء منــه فــي الربــع الثالــث مــن عــام ٢0٢1م. وارتفعــت االســتهالكات بنســبة 55٫44٪ مــن 5٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 8٫08 مليــون 
ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م. يعــود االرتفــاع بشــكل رئيســي باقتنــاء آالت ومعــدات لتجهيــز وتدعيــم مصنــع جديــد يخــص التقنيــات الــذي تــم االنتهــاء منهــا 

فــي الربــع الرابــع مــن ٢0٢1م.

ترتبــط االســتهالكات موجــودات ثابتــة بالممتلــكات والمعــدات التــي تقتنيهــا الشــركة. وارتفعــت اإلســتهالكات تدريجيــاً بيــن عــام ٢019م والعــام ٢0٢1م. وقــد كان 
االرتفــاع المذكــور مدفــوع بشــكل رئيســي باقتنــاء آالت ومعــدات لتجهيــز وتدعيــم مصنــع الخرســانة ومصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد الــذي تــم 
االنتهــاء منــه فــي الربــع الثالــث مــن عــام ٢0٢1م. وارتفعــت اإلســتهالكات بنســبة 55٫44٪ مــن 5٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 8٫08 مليــون 
ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م. يعــود االرتفــاع بشــكل رئيســي باقتنــاء آالت ومعــدات لتجهيــز وتدعيــم مصنــع جديــد يخــص تقنيــات البنــاء الحديــث الــذي تــم 
االنتهــاء منهــا فــي الربــع الرابــع مــن ٢0٢1م ، وارتفعــت اإلســتهالكات بنســبة 117٫9٪ مــن 1٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس  ٢0٢1م إلــى 3٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. يعــود االرتفــاع بشــكل رئيســي باقتنــاء آالت ومعــدات 

وإهــالك مصنــع تقنيــة البنــاء.

وسجلت الشركة خسائر رأسمالية بقيمة 0٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢0٢0م.

ارتبطــت األعبــاء التمويليــة بالتســهيالت االئتمانيــة التــي تحصلــت عليهــا الشــركة بيــن عــام ٢019م و٢0٢0م، حيــث حصلــت الشــركة علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن 
عــدة بنــوك بغــرض تمويــل ودعــم توّســع األعمــال. بلغــت قيمــة التســهيالت االئتمانيــة 10٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م و٢5٫8 مليــون ريــال ســعودي 
فــي العــام ٢0٢0م و٢0٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م علــى التوالــي. ومــن ثــّم عــادت األعبــاء لتنخفــض بنســبة 9٢٫9٪ مــن 1٫5 مليــون ريــال ســعودي 
فــي ٢019م إلــى 0٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م، وفــي المقابــل ارتفعــت األعبــاء التمويليــة بنســبة ٢18٢٫34٪ مــن 103 ألــف ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م 
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الــى ٢٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م وقــد كان االرتفــاع المذكــور نتيجــة رســوم بنكيــة وفوائــد علــى القــروض. يجــدر بالذكــر أن الشــركة اقتنــت تمويــل 
جديــد مــن صنــدوق التنميــة الصناعــي. وفــي المقابــل ارتفعــت األعبــاء التمويليــة بنســبة 131٪ مــن 0٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى 0٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس٢0٢٢م. والجديــر بذكــر بــأن الشــركة قامــت بالحصــول 

علــى تمويــل جديــد لشــراء معــدات لمصنــع الخرســانة.

ــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31  ــرة بيــن عــام ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفت ــرة بيــن عــام خــالل الفت ــم إيرادهــا خــالل الفت ــرادات األخــرى التــي ت شــملت اإلي
مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م ومتحّصــالت مــن أربــاح فــروق عمــالت وتأجيــر معــدات وبيــع مــواد خــردة. تتقلــب هــذه اإليــرادات ضمــن ســياق العمــل العــادي مــع تقلــب 

كميــات المــواد المباعــة.

انخفــض صافــي الدخــل بنســبة 9٫55٪ مــن 9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 8٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م يعــود ســبب االنخفــاض 
الــى ارتفــاع المصاريــف اإلداريــة بنســبة 89٫39٪ ومصاريــف التمويــل بنســبة ٢18٢٫34٪ وارتفــاع إهــالك الموجــودات الثابتــة بنســبة 55٫44٪ فــي العــام ٢0٢1م. 
ــرة ثــالث أشــهر  ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م بنســبة 149٫35٪ مــن 4٫0 ملي ــرة ثــالث أشــهر المنتهي وانخفــض صافــي الدخــل خــالل فت
المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى  -٢٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس  ٢0٢٢م. يعــود االنخفــاض خــالل الفتــرة المذكــورة 

بانخفــاض اإليــرادات ومصايــف اإلهــالك خــالل فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

٧-5-1  اإليرادات حسب القطاع

يوضــح الجــدول التالــي إجمالــي اإليــرادات حســب القطــاع للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )33( اإليرادات

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالث أشهر المنتهية في 

31 مارس
النمو زيادة / )نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م 2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة مدققة مدققة مدققة

مبيعات 
األسمنت

39٫45٢٫0٢134٫176٫305٢3٫053٫5911٢٫503٫3٢96٫357٫543٪13٫37-٪3٢٫55-٪49٫15-٪16٫40-

إيراد مصنع 
الخرسانة 

36٫066٫96639٫384٫59564٫1٢0٫13513٫664٫٢7017٫433٫9٢6٪9٫٢0٪6٢٫81٪٢7٫59٪٢1٫14

إيرادات عقود 
حكومية 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-7٫3٢3٫33738٫135000٪99٫48

إيرادات 
البحص والرمل 

المغسول 
131٫31٪ال ينطبق3٫070٫996٢9٫030٫53138٫006٫4307٫519٫54٢0٪845٫31٪30٫9٢

إيرادات 
مشاريع خاصة

0٫4٢٪-٢٫61٪ال ينطبق-3٫55٢٫50003٫597٫0381٫5٢٢٫5001٫48٢٫754٪100٫00

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق00-01٫809٫٢89إيرادات نقليات

إجمالي 
اإليرادات

89٫465٫820104٫438٫855128٫777٫19435٫209٫64125٫274٫223٪16٫70٪23٫30٪28٫22-٪12٫91
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السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالث أشهر المنتهية في 

31 مارس
النمو زيادة / )نقص(

المركب 
/ 2019م  
-  2021م

ديسمبر 2022م 2021م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة مدققة مدققة مدققة

نسبة إيراد القطاع من إجمالي اإليرادات 

مبيعات 
األسمنت

٪44٫10٪3٢٫7٢٪17٫90٪35٫51٪٢5٫15

 

إيراد مصنع 
الخرسانة 

٪40٫31٪37٫71٪49٫79٪38٫81٪68٫98

إيرادات عقود 
حكومية 

٪8٫19٪0٫04٪0٫00٪0٫00٪0٫00

إيرادات 
البحص والرمل 

المغسول 
٪3٫43٪٢7٫80٪٢9٫51٪٢1٫36٪0٫00

إيرادات 
مشاريع خاصة

٪3٫97٪0٫00٪٢٫79٪4٫3٢٪5٫87

0٫00٪0٫00٪0٫00٪1٫73٪0٫00٪إيرادات نقليات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و٢0٢٢م

نسبة ملكية الشركة في الشركة التابعةالشركة التابعة

100٪شركة مساندة اإلمداد المحدودة 

99٪شركة اليان للصناعة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و٢0٢٢م

ــادة  ــع م ــع وبي ــل وتوزي ــات نق ــداد المحــدودة المســؤولة عــن عملي ــا شــركة مســاندة اإلم ــن وهم ــإدارة شــركتيها التابعتي ــري القابضــة ب ينحصــر دور شــركة الكثي
األســمنت والمــواد األوليــة للبنــاء )البحــص والرمــل المغســول(، وشــركة اليــان للصناعــة المســؤولة عــن عمليــات إنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة، واأللــواح الجاهــزة.

ترتبــط اإليــرادات بعمليــات نقــل وتوزيــع وبيــع مــادة األســمنت والمــواد األوليــة للبنــاء )البحــص والرمــل المغســول( وإنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة، حيــث تقــوم 
شــركة مســاندة اإلمــداد بشــراء األســمنت والمــواد األوليــة للبنــاء )البحــص والرمــل المغســول( مــن المورديــن وإعــادة بيعهــا للعمــالء بنســبة ربــح تتــراوح مــا بيــن ٪15 
و٢0٪، بينمــا تقــوم شــركة اليــان للصناعــة مــن خــالل مصنعــي الخرســانة الجاهــزة واأللــواح الجاهــزة بإنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة وأللــواح الثالثيــة الجاهــزة. 

شــّكلت اإليــرادات مــن بيــع األســمنت مــا نســبته 44٫10٪، 3٢٫7٢٪ و17٫90٪ و٢5٫15٪ مــن إجمالــي اإليــرادات فــي عــام و٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م علــى التوالــي. 

تشــّكل مبيعــات البحــص والرمــل المغســول احــدى النشــاطات التــي تنخــرط بهــا الشــركة خــالل ســياق العمــل العــادي. تعتمــد تجــارة البحــص والرمــل المغســول علــى 
قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى كميــات مــن البحــص والرمــل المغســول بأســعار شــراء مناســبة وإعــادة بيعهــا بهوامــش ربــح عاليــة نســبياً. عــادة مــا تنخــرط 
الشــركة بعمليــات بيــع البحــص والرمــل المغســول لــدى توافــر عــروض جيــدة تتيــح للشــركة تحقيــق هوامــش ربــح مرتفعــة نســبيا. وبالرغــم مــن أّن هوامــش الربــح 
تختلــف باختــالف ســعر البيــع فــي الســوق واختــالف كميــة ونوعيــة البحــص والرمــل، عــادة مــا تتــراوح هــذه الهوامــش مــا بيــن 35٪ و50٪. والجديــر بالذكــر توقــف 

مبيعــات البحــص والرمــل المغســول خــالل فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.
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لوحــظ أّن إيــرادات العــام ٢019م تضمنــت بنــد جديــد تمّثــل بإيــرادات مــن عقــود حكوميــة بلغــت قيمتهــا 7٫3 مليــون ريــال ســعودي. وارتبطــت هــذه اإليــرادات 
بمشــروع جديــد تحصلــت عليــه شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة مــن وزارة الدفــاع بقيمــة 1٢٫0 مليــون ريــال ســعودي. ينــّص المشــروع علــى تزويــد وزارة الدفــاع 

بمصــدات خرســانية خــالل العــام ٢019م. 

كمــا أّن العــام ٢019م شــهد تســجيل إيــرادات مشــاريع خاصــة بلغــت قيمتهــا 3٫5 مليــون ريــال ســعودي. وقــد تعلقــت هــذه اإليــرادات بأعمــال مقــاوالت نفذتهــا 
شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة لبنــاء وإنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والــذي يتــم إدارتــه مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة ومتوقــع 

االنتهــاء مــن أعمــال اإلنشــاء وبــدء التشــغيل خــالل عــام ٢0٢1م.

ارتفعــت إيــرادات مبيعــات البحــص والرمــل بشــكل ملحــوظ وبنســبة 845٫3٪ مــن 3٫1 مليــون ريــال ســعودي ٢019م إلــى ٢9٫0 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م 
بعــد تعاقــد الشــركة مــع أربــع عمــالء جــدد. كمــا أّن االرتفــاع العــام فــي اإليــرادات كان أيضــاً مدفوعــاً بارتفــاع إيــرادات بيــع الخرســانة بنســبة 9٫٢٪ مــن 36٫1 
مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى 39٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م نتيجــة تعاقــد مصنــع الخرســانة مــع عمــالء جــدد، كمــا تابعــت اإليــرادات ارتفاعهــا 
حيــث بلغــت نســبة االرتفــاع ٢3٫3٪ حيــث ارتفعــت اإليــرادات  مــن 104٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ٢0٢0م الــى 1٢8٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
٢0٢1م يعــود ســبب االرتفــاع الــى ارتفــاع إيــراد مصنــع الخرســانة بنســبة 6٢٫81٪ فــي العــام ٢0٢1م. وفــي المقابــل ارتفعــت مبيعــات الخرســانة بنســبة ٪68٫98 
مــن 13٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى 17٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 

31 مــارس٢0٢٢م. يعــود ســبب الــى زيــادة فــي عــدد المعــدات والدخــول فــي مشــاريع جديــدة خــالل فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

سجلت الشركة إيرادات نقليات تتعلق بخدمات النقل إلحدى عمالئها بمقدار 1٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢0٢0م.

٧-5-2  تكاليف اإليرادات

يوضــح الجــدول التالــي تكاليــف اإليــرادات للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )34( تكاليف اإليرادات

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 
زيادة / )نقص(

النمو المركب 
/ 2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة مدققة مدققة مدققة

11٫86٪-٢9٫69٪8٫٢1٪٢9٫30٪51٫310٫56966٫368٫8٢771٫815٫008٢٢٫38٢٫75115٫737٫671مواد أولية 

10٫68٪79٫60٪39٫67٪-٢٫90٪6٫4٢8٫8886٫٢41٫5348٫717٫٢731٫7٢3٫1533٫094٫7٢٢تكلفة رواتب وأجور 

مصاريف تشغيلية 
أخرى

3٫8٢6٫0974٫86٢٫0878٫0٢8٫3551٫٢08٫٢37٢٫1٢٢٫٢08٪٢7٫10٪65٫1٢٪75٫65٪٢8٫0٢

إجمالي تكلفة 
اإليرادات

61٫565٫55477٫472٫44888٫560٫63625٫314٫14120٫954٫601٪25٫80٪14٫31٪17٫22-٪12٫88

75٫10٪88٫4٢٪81٫09٪85٫70٪83٫30٪مواد أولية 

14٫77٪6٫81٪9٫84٪8٫10٪10٫40٪تكلفة رواتب وأجور 

مصاريف تشغيلية 
أخرى

٪6٫٢0٪6٫30٪9٫07٪4٫77٪10٫13

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالث أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و٢0٢٢م

ــي 93٫7٪ و93٫8٪ و90٫93٪ و89٫87٪ مــن  ــال حوال ــث مث ــن، حي ــب وأجــور الموظفي ــة وروات ــواد األولي ــة الم ــرادات بشــكل رئيســي مــن تكلف ــة اإلي ــف تكلف تتأّل
ــه  ــي تبيع ــف األســمنت الخــام الت ــة تضــم تكالي ــة المــواد األولي ــي تكلف ــى التوال ــي ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م و31 مــارس ٢0٢٢م عل ــة اإليــرادات ف ــي تكلف إجمال
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الشــركة ويســتعمله مصنــع الخرســانة كمــواد أوليــة. كمــا تشــمل هــذه التكاليــف أســعار البحــص والرمــل والمــواد الكيميائيــة األخــرى التــي تســتخدم فــي عمليــة 
إنتــاج الخرســانة. ارتفعــت تكاليــف المــواد األوليــة لترتفــع تكلفــة المــواد األوليــة بنســبة ٢9٫3٪ مــن 51٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى 66٫4 مليــون ريــال 
ســعودي فــي ٢0٢0م متماشــياً مــع ارتفــاع اإليــرادات. ارتفعــت تكاليــف المــواد األوليــة لترتفــع بنســبة 8٫٢1٪ مــن 66٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م 
إلــى 71٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م متماشــياً مــع ارتفــاع اإليــرادات. انخفضــت تكاليــف المــواد األوليــة بنســبة ٢9٫69٪ مــن ٢٢٫3 مليــون ريــال 
ســعودي فتــرة ثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى 15٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م متماشــياً 

مــع انخفــاض اإليــرادات.

تكاليــف رواتــب الموظفيــن مرتبطــة برواتــب الموظفيــن المنخرطيــن والمســؤولين مباشــرة عــن عمليــات الشــركة بمــا فيهــا إنتــاج ونقــل وبيــع األســمنت والمــواد 
األخــرى. فــي حالــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة، يتكــون البنــد فقــط مــن ســائقي الشــاحنات المســتخدمة فــي عمليــات نقــل األســمنت حيــث أّن نشــاط 
ــع  ــي مصن ــق العمــل يشــمل كل موظف ــان للصناعــة، ففري ــة شــركة الي ــي حال ــا ف ــاج. أّم ــة إنت ــن دون أي عملي ــه م ــع األســمنت ونقل ــات بي الشــركة محصــور بعملي
الخرســانة المنخرطيــن فــي إدارة وتشــغيل عمليــات اإلنتــاج ونقــل وتوصيــل المــواد. انخفضــت الرواتــب واألجــور انخفاضــاً طفيفــا بنســبة ٢٫9٪ مــن 6٫4 مليــون 
ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى 6٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م. ارتفعــت الرواتــب واألجــور بنســبة 39٫67٪ مــن 6٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م 
إلــى 8٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن خــالل الفتــرة المذكــورة. ارتفعــت الرواتــب واألجــور بنســبة 79٫60٪ مــن 1٫7 
مليــون ريــال ســعودي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى 3٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م 

نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن خــالل الفتــرة المذكــورة.

ــب،  ــف التدري ــة غرامــات ســير، ومصاري ــف صيان ــم تكبدهــا خــالل ســير العمــل كمصاري ــف متنوعــة يت ــارة عــن مصاري ــف التشــغيلية األخــرى هــي عب المصاري
ومصاريــف مالبــس عمــال، ومصاريــف قطــع غيــار، ومصاريــف مــواد مســتهلكة، ومصاريــف ضيافــة، الــخ.، ارتفعــت المصاريــف التشــغيلية األخــرى بنســبة ٢7٫1٪ 
مــن 3٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى 4٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م، نتيجــة أعمــال صيانــة. ارتفعــت المصاريــف التشــغيلية األخــرى بنســبة 
65٫1٢٪ مــن 4٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م إلــى 8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م نتيجــة أعمــال صيانــة متماشــياً مــع االرتفــاع فــي أعمــال 
الشــركة. ارتفعــت المصاريــف التشــغيلية األخــرى بنســبة 75٫65٪ مــن 1٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى 

٢٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م نتيجــة أعمــال صيانــة متماشــياً مــع االرتفــاع فــي عــدد المعــدات.

٧-5-3  مصاريف بيع وتسويق

يوضــح الجــدول التالــي مصاريــف البيــع التســويق للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )35( المصاريف البيع والتسويق

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس
زيادة / )نقص(

النمو 
المركب / 
2019م - 

2021م

2022م2021م2021م2020م2019م
ديسمبر 

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م مدققة مدققة مدققة

غير 
مدققة

غير 
مدققة

مصاريف البيع 
49٫59٪ال ينطبق5٫53٪٢17٫٢0٪550 6٢٫585198٫515٢09٫501أخرى

مصاريف البيع 
17٫11٪37٫٢5٪٢4٫95٪٢8٫50٪1٫٢٢1٫5٢91٫570٫1871٫961٫9884٢1٫766578٫855عموالت

مصاريف البيع 
-7٫96٪ال ينطبقال ينطبق-100٫00٪ 8٫5001٫300-10٫900مطبوعات

18٫96٪36٫95٪23٫25٪36٫60٪1٫295٫0131٫768٫7032٫179٫989423٫066579٫405إجمالي 

المصــدر: القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات الماليــة ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م ومعلومــات اإلدارة وفتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م 
ومعلومــات اإلدارة
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تتأّلــف مصاريــف البيــع والتســويق بشــكل أساســي مــن مصاريــف العمــوالت والمطبوعــات ومصاريــف أخــرى. ارتفعــت مصاريــف البيــع والتســويق بنســبة ٪36٫6 
ــع والتســويق ارتفاعــاً بنســبة  ــف البي ــا ســّجلت مصاري ــام ٢0٢0م. كم ــي الع ــال ســعودي ف ــون ري ــى 1٫8 ملي ــام ٢019م إل ــي الع ــال ســعودي ف ــون ري مــن 1٫3 ملي
٢3٫٢5٪ مــن 1٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م إلــى ٢٫17 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م. ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى ارتفــاع مصاريــف 
البيــع المتعلقــة بالعمــوالت. كمــا ســّجلت مصاريــف البيــع والتســويق ارتفاعــاً بنســبة 36٫95٪ مــن 0٫4مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس ٢0٢1م إلــى 0٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى ارتفــاع مصاريــف 

البيــع المتعلقــة بالعمــوالت.

٧-5-4  المصاريف العمومية واإلدارية

يوضــح الجــدول التالــي المصاريــف العموميــة واإلداريــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )36( المصاريف العمومية واإلدارية

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 
زيادة / )نقص(

 النمو المركب 
/ 2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
 مارس
غير مدققةغير مدققةمدققة مدققة مدققة 2022م

41٫50٪37٫59٪75٫48٪61٫40٪1٫399٫540 1٫017٫٢09 4٫39٢٫585 ٢٫503٫178 1٫550٫578 رواتب وأجور

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--- -  -  - رسوم حكومية 

قرطاسيه 
ومطبوعات 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--- -  -  - 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--- -  -  - إيجارات

مصروفات هيئة 
سوق المال 

 ٢16٫159 1٫065٫094 ٢93٫853 56٫3٢5 69٫076٪39٢٫70٪7٢٫41-٪٢٢٫64٪10٫78

مصروف 
مخصص خسائر 

ائتمانية
ال ينطبقال ينطبق430٫95٪ال ينطبق-1٫500٫000 7٫500٫000 1٫41٢٫566  - 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0-- -  -  - مصاريف صيانة 

أتعاب مهنية 
واستشارية

 86٢٫000 ٢٫178٫900 1٫81٢٫500 ٢38٫750 ٢96٫٢50٪15٢٫77٪16٫8٢٪-٢4٫08٪٢8٫11

مصروف حق 
استخدام األصول

ال ينطبق6٫60٪6٫60٪ال ينطبق71٫181 66٫777 ٢84٫7٢5 ٢67٫109  - 

بدالت حضور 
اجتماعات 

المجلس واللجان
63٫13٪ال ينطبق٪179٫55٪55٫٢8--764٫000 49٢٫000 176٫000 

ال ينطبقال ينطبق٢٢9٫00٪ال ينطبق-369٫069 1٫606٫77٢ 488٫387  - فروقات زكوية

مصروفات 
وعموالت بنكية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--- -  -  - 

10٫61٪٢5٫86٪-10٫74٪51٫59٪357٫437 ٢83٫986 1٫097٫88٢ 1٫٢30٫004 811٫387 أخرى
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السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 
زيادة / )نقص(

 النمو المركب 
/ 2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
 مارس 
غير مدققةغير مدققةمدققة مدققة مدققة 2022م

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق- --500٫000 --تبرعات

إجمالي 
المصاريف 
العمومية 

واإلدارية

3٫616٫1249٫637٫23818٫252٫3173٫532٫1162٫193٫484٪166٫51٪89٫39٪37٫90-٪71٫54

 -- - -63٫80٪٢8٫80٪٢4٫07٪٢5٫97٪4٢٫88٪رواتب وأجور

 -- - ---0٫00٪--رسوم حكومية 

قرطاسيه 
ومطبوعات 

--٪0٫00--- - -- 

 -- - ---0٫00٪--إيجارات

مصروفات هيئة 
سوق المال 

٪5٫98٪11٫05٪1٫61٪1٫59%3٫15- - -- 

مصروف 
مخصص خسائر 

ائتمانية
-٪14٫66٪41٫09٪4٢٫47-- - -- 

 -- - ---0٫00٪--مصاريف صيانة 

أتعاب مهنية 
واستشارية

٪٢3٫84٪٢٢٫61٪9٫93٪6٫76٪13٫51- - -- 

مصروف حق 
استخدام األصول

-٪٢٫77٪1٫56٪1٫89٪3٫٢5- - -- 

بدالت حضور 
اجتماعات 

المجلس واللجان
٪4٫87٪5٫11٪4٫19--- - -- 

 -- - --10٫45٪8٫80٪5٫07٪-فروقات زكوية

مصروفات 
وعموالت بنكية

--٪0٫00--- - -- 

 -- - -16٫30٪8٫04٪6٫0٢٪1٢٫76٪٢٢٫44٪أخرى

 -- - ---٢٫74٪00تبرعات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و٢0٢٢م

تتضمــن المصاريــف العموميــة واإلداريــة بشــكل أساســي رواتــب وأجــور الموظفيــن اإلدارييــن والتــي شــّكلت مــا نســبته 4٢٫88٪ و٢5٫97٪ و٢4٫07٪ و٪63٫80 
مــن إجمالــي المصاريــف العموميــة واإلداريــة فــي ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

ارتفعــت الرواتــب واألجــور اإلداريــة بنســبة 61٫44٪ مــن 1٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى ٢٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م. ويعــزى االرتفــاع فــي 
المقــام األول نتيجــًة الــى ارتفــاع عــدد الموظفيــن. واصــل ارتفــاع الرواتــب واألجــور اإلداريــة بنســبة 75٫48٪ مــن ٢٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م إلــى 
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4٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م ويعــزى االرتفــاع فــي المقــام األول نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن المتواصــل فــي الفتــرة المذكــورة. واصــل ارتفــاع 
الرواتــب واألجــور اإلداريــة بنســبة 37٫59٪ مــن 1٫0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م إلــى 1٫4 مليــون ريــال ســعودي 

فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس٢0٢٢م ويعــزى االرتفــاع فــي المقــام األول نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن فــي الفتــرة المذكــورة.

مصاريــف هيئــة ســوق المــال وإيــداع تمّثــل االشــتراكات الســنوية التــي تســددها الشــركة لشــركة الســوق الماليــة وشــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة باإلضافــة إلــى 
مصاريــف نشــر القوائــم الماليــة وإيــداع. ولوحــظ أّن هــذه المصاريــف ارتفعــت بنســبة 39٢٫74٪ مــن 0٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م إلــى 1٫1 مليــون 
ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م نتيجــة ارتفــاع االشــتراكات فــي ٢0٢0م، كمــا انخفضــت مصاريــف هيئــة ســوق المــال وإيــداع بنســبة 7٢٫41٪ مــن 1٫1 مليــون 
ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 0٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م. ارتفعــت مصاريــف هيئــة ســوق المــال خــالل فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 

31 مــارس ٢0٢٢م بنســبة ٢٢٫64٪ مقارنــة مــع نفــس الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م.

وســجلت الشــركة مصــروف مخصــص الخســائر االئتمانيــة بمقــدار 1٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م وســجلت أيضــاً مصــروف مخصــص الخســائر االئتمانيــة 
بمقــدار 7٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ٢0٢1م. لــم تســجل الشــركة خــالل فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م مصــروف مخصــص خســائر 

ائتمانية.

ــة بنســبة  ــاب المهني ــف المدقــق الخارجــي. ارتفعــت األتع ــف استشــارية وتكالي ــاب محامــاة ومصاري ــت بشــكل رئيســي أتع ــة واالستشــارية تضمن ــاب المهني األتع
15٢٫77٪ مــن 0٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م إلــى ٢٫٢مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م. ويعــود ســبب االرتفــاع إلــى مصاريــف التدقيــق حيــث 
أّن عمليــات التدقيــق باتــت تشــمل شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة وشــركة اليــان للصناعــة. كمــا تأثــر ارتفــاع 
األتعــاب المهنيــة واالستشــارية بمصاريــف استشــارية تكبدتهــا الشــركة بعــد إجــراء دراســات متعلقــة بمصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد )الــذي يــدار 
مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة( ومشــاريعه المســتقبلية باإلضافــة الــى مصاريــف استشــارية متعلقــة بعمليــة زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح حقــوق 
أولويــة حيــث عينــت الشــركة مستشــار قانونــي ومستشــار مالــي لرفــع رأس مــال الشــركة خــالل ٢0٢0م، كمــا انخفضــت مصاريــف األتعــاب المهنيــة واالستشــارية 

بنســبة 16٫8٢٪ مــن ٢٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 1٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ٢0٢1م.

ــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م و٢0٢1م مســجلة ارتفــاع بنســبة  ــون ري ــال ســعودي و0٫3 ملي ــون ري وســجلت الشــركة مصــروف حــق االســتخدام بمقــدار0٫3 ملي
ــال ســعودي. ــون ري ــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م بمقــدار 0٫1 ملي ــة أشــهر المنتهي ــرة الثالث 6٫60٪ وفت

ارتفعــت بــدالت حضــور اجتماعــات المجلــس واللجــان بنســبة 179٫55٪ مــن 0٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م الــى 0٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
٢0٢0م. وكان االرتفــاع نتيجــة الزيــادة فــي بــدالت الحضــور فــي العــام ٢0٢0م مقارنــة فــي العــام ٢019م. كمــا ارتفعــت مصروفــات بــدالت حضــور اجتماعــات 

المجلــس واللجــان بنســبة 55٫٢8٪ مــن 0٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ٢0٢0م الــى 0٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م.

شــهدت الشــركة فروقــات زكويــة بمقــدار 0٫5 مليــون ريــال ســعودي و1٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م و٢0٢1م، علــى التوالــي. شــهدت الشــركة فروقــات 
زكويــة بمقــدار 0٫5 مليــون ريــال ســعودي و1٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م و ٢0٢1م، علــى التوالــي، ولــم تســجل أي فروقــات زكويــة خــالل الفتــرة 

المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

سجلت الشركة تبرعات بقيمة 0٫5 مليون ريال سعودي في العام ٢0٢1م.

المصاريــف األخــرى تتضمــن مجموعــة مــن المصاريــف اإلداريــة واليوميــة التــي تتكبدهــا الشــركة فــي مكتبهــا الرئيســي )اســتقبال، دعايــة وإعــالن، نقــل، 
مخالفــات، فروقــات زكويــة الــخ.(. انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 10٫74٪ مــن 1٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى1٫1 مليــون ريــال ســعودي 

فــي العــام ٢0٢1م نتيجــة انخفــاض بعــض التكليــف مقارنــة بالفتــرات الســابقة.
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٧-5-5  إيرادات أخرى

يوضــح الجــدول التالــي اإليــرادات األخــرى للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
٢0٢1م و ٢0٢٢م.

جدول رقم )37( اإليرادات األخرى

 

زيادة / )نقص(فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارسالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
النمو المركب / 
2019م - 2021م

ديسمبر 2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 2022م2021م
2021م

مارس 
2022م غير مدققةغير مدققةمدققة مدققة مدققة

أرباح فروق 
ال ينطبقال ينطبق---ال ينطبق-٢34٫367-عملة

6٢٫3٢٪69٫44٪4٢7٫75٪-18٫97٪85٫53169٫307365٫7663٢٫00454٫٢٢6 أخرى

إجمالي 
المصاريف 
العمومية 

واإلدارية

85٫531303٫674365٫76632٫00454٫226٪255٫05٪20٫45٪69٫44٪62٫32

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و٢0٢٢م معلومات اإلدارة

ترتبــط اإليــرادات األخــرى التــي تــم تســجيلها بيــن ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م بأربــاح فــروق عمــالت ومبيعــات 
أخــرى تتعلــق بمــواد خــردة وإيجــار مضخــات واســتردادات مــن العمــالء. تقلبــت هــذه اإليــرادات مــا بيــن العــام ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م، ارتفعــت اإليــرادات األخــرى 
بنســبة ٢55٫05٪ مــن 0٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م الــى 0٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م نتيجــة أربــاح فــروق عمــالت بمقــدار 0٫٢ مليــون ريــال 
ســعودي. وارتفعــت اإليــرادات األخــرى بنســبة ٢0٫45٪ مــن 0٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 0٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م نتيجــة 
بيــع كميــة مــن الخــردة. وارتفعــت اإليــرادات األخــرى بنســبة 69٫44٪ مــن 3٢٫004 ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م الــى 

54٫٢٢6 ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م نتيجــة بيــع كميــة مــن الخــردة.

٧-5-6  الزكاة الشرعية

ارتفعــت مصاريــف الــزكاة بنســبة 79٫37٪ مــن 0٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م إلــى 0٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م بعــد انخفــاض صافــي 
الدخــل )قبــل الــزكاة( مــن 16٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م إلــى 10٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م. واصــل ارتفــاع مصاريــف الــزكاة أيضــا 
بنســبة 17٫34٪ مــن 0٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 0٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م، بعــد انخفــاض صافــي الدخــل قبــل الــزكاة 
مــن 10٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م. واصــل ارتفــاع مصاريــف الــزكاة ايضــاً بنســبة 17٫34٪ مــن 
0٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م الــى 0٫٢  مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 

مــارس ٢0٢٢م.

٧-5-٧  صافي دخل السنة

انخفــض صافــي الدخــل بنســبة -39٫69٪ مــن 16٫0 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى 9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م مدفوعــاً بارتفــاع المصاريــف 
اإلداريــة والعموميــة بنســبة 166٫51٪ بيــن العــام ٢019م والعــام ٢0٢0م. انخفــض صافــي الدخــل بنســبة 9٫55٪ مــن 9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م 
الــى 8٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م مدفوعــا بارتفــاع المصاريــف اإلداريــة والعموميــة وأهــالك الموجــودات الثابتــة ومصــارف التمويــل. انخفــض 
صافــي الدخــل خــالل فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م بنســبة 149٫35٪ مــن 4٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس ٢0٢1م إلــى -٢٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. يعــود االنخفــاض خــالل الفتــرة المذكــورة بانخفــاض 

اإليــرادات بنســبة ٢8٫٢٢٪ خــالل فتــرة الثــالث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.
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قائمة ملخص المركز المالي

يوضح الجدول التالي قائمة مخلص المركز المالي كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.
 

جدول رقم )38( قائمة ملخص المركز المالي

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

زيادة/)نقص(
النمو المركب 

/ 2019م - 
2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
 مارس
غير مدققة مدققةمدققةمدققة 2022م

مجموع الموجودات غير 
المتداولة

5٢٫837٫57590٫191٫٢78151٫587٫776156٫131٫549٪70٫70٪68٫07٪3٫00٪4٢٫09

مجموع الموجودات 
المتداولة

57٫446٫03876٫٢88٫110٢9٫6٢8٫51636٫731٫٢51٪3٢٫80٪61٫16-٪٢3٫97٪19٫80-

18٫00٪6٫43٪8٫85٪50٫96٪110٫283٫613166٫479٫388181٫216٫292192٫862٫800مجموع الموجودات

اجمالي حقوق 
المساهمين

71٫196٫910125٫500٫242133٫935٫218131٫863٫134٪76٫27٪6٫72٪1٫55-٪23٫45

مجموع المطلوبات غير 
المتداولة

4٫84٢٫٢٢85٫374٫6507٫٢81٫886٢9٫851٫395٪11٫00٪35٫49٪309٫94٪14٫57

مجموع المطلوبات 
المتداولة

34٫٢44٫47535٫604٫49639٫999٫18831٫148٫٢71٪3٫97٪1٢٫34٪٢٢٫13-٪5٫31

6٫55٪29٫01٪15٫38٪4٫84٪39٫086٫70340٫979٫14647٫281٫07460٫999٫666مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات 
وحقوق المساهمين

110٫283٫613166٫479٫388181٫216٫292192٫862٫800٪50٫96٪8٫85٪6٫43٪18٫00

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م
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٧-٦  الموجودات غري المتداولة

يوضح الجدول التالي الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )39( قائمة المركز المالي

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
في 31 مارس

النمو زيادة/)نقص(
المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م  غير مدققةمدققةمدققةمدققة

ممتلكات وآالت 
41٫75٪3٫07٪68٫87٪68٫67٪5٢٫837٫57589٫1٢٢٫840150٫504٫59٢155٫119٫546ومعدات، صافي

حق استخدام 
ال ينطبق-6٫57٪1٫38٪ال ينطبق1٫068٫4381٫083٫1841٫01٢٫003-األصول

مجموع 
الموجودات غير 

المتداولة
52٫837٫57590٫191٫278151٫587٫776156٫131٫549%70٫70٪68٫07٪3٫00٪42٫09

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية و٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تمثــل صافــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات العنصــر األساســي فــي الموجــودات غيــر المتداولــة حيــث مّثلــت مــا نســبته 100٫0٪ و98٫8٢٪ و99٫٢9٪ و٪99٫35 
مــن إجمالــي الموجــودات غيــر المتداولــة للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م و31 مــارس ٢0٢٢م. ارتفعــت الموجــودات غيــر المتداولــة بنســبة 
70٫7٪ مــن 5٢٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢019م الــى 90٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م، ارتفعــت الموجــودات غيــر المتداولــة بنســبة ٪68٫07 
مــن 90٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 151٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م وبعــزى االرتفــاع الــى زيــادة فــي المعــدات وإنشــاء مصنــع 

تنقيــة البنــاء.
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٧-6-1  الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي

يوضح الجدول التالي صافي الممتلكات واآلالت المعدات، كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )40( الممتلكات والمعدات

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

زيادة/)نقص(
النمو المركب 

/ 2019م - 
2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققة مدققةمدققةمدققة

5٫18٪0٫00٪16٫36٪-5٫500٫0005٫500٫0006٫400٫0006٫400٫000أراضي

105٫٢8٪-1٫14٪691٫8٢٪9٫٢5٪10٫106٫81411٫041٫60087٫4٢9٫٢8686٫435٫693مباني وإنشاءات

٢6٫٢7٪-1٫03٪311٫34٪-51٫05٪1٫100٫017538٫4٢8٢٫٢14٫750٢٫191٫915سيارات

19٫71٪-1٫70٪71٫48٪0٫05٪٢6٫٢95٫985٢6٫309٫16345٫114٫85444٫348٫٢15آالت ومعدات

أثاث وأجهزة 
49٫36٪6٫٢7٪٢8٢٫11٪-1٢٫80٪187٫454163٫4636٢4٫615663٫767مكتبية

36٫٢4٪0٫00٪108٫8٢٪٢1٫09٪181٫991٢٢0٫373460٫173460٫190أجهزة كمبيوتر

آالت ومعدات 
4٢٫98٪131٫33٪٢3٢٫1٢٪-1٢٫00٪1٫907٫6971٫678٫7735٫575٫6181٢٫898٫٢76مستأجرة

مشروعات تحت 
-٢9٫17٪-35٫89٪-93٫85٪477٫84٪7٫557٫61743٫671٫040٢٫685٫٢961٫7٢1٫490التنفيذ

إجمالي 
الممتلكات 

والمعدات
52٫837٫57589٫122٫840150٫504٫592155٫119٫546٪68٫67٪68٫87٪3٫07٪41٫75

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

لــم تشــهد األراضــي أي حركــة مــا بيــن 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢0م حيــث تتعلــق األرض مــا بيــن 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢0م بــأرض 
تقــع فــي حــي أشــبيليا فــي الريــاض. وقــد قامــت الشــركة بشــراء هــذه األرض فــي العــام ٢018م. ارتفعــت القيمــة الدفتريــة لأراضــي بنســبة 16٫36٪ مــن 5٫5 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م الــى 6٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م ويعــود ذلــك االرتفــاع نتيجــة شــراء أرض تقــع فــي 

جنــوب الريــاض فــي العــام ٢0٢1م.

تشــمل المبانــي واإلنشــاءات مبانــي مصنــع الخرســانة. وارتفعــت القيمــة الدفتريــة بنســبة 9٫٢5٪ مــن 10٫0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 
11٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م حيــث ارتبــط االرتفــاع فــي المبانــي واإلنشــاءات بإضافــة مبنــى بهــدف زيــادة خطــوط اإلنتــاج. ارتفعــت 
المبانــي فــي العــام ٢0٢1م بنســبة 691٫8٢٪ مــن 11 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 87٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م ويعــود االرتفــاع 
بســبب زيــادة خطــوط اإلنتــاج داخــل مشــاريع مصنــع الخرســانة وإنشــاء مصنــع تقنيــة البنــاء. لــم تشــهد القيمــة الدفتريــة للمبانــي واإلنشــاءات أي حركــة جوهريــة 

مــا بيــن 31 ديســمبر ٢0٢1م و 31 مــارس ٢0٢٢م.

تنقســم الســيارات التــي تمتلكهــا الشــركة إلــى نوعيــن وهمــا الســيارات اإلداريــة التــي تســتعمل للتنقــل مــن قبــل كبــار مديــري وموظفــي الشــركة وســيارات نقــل 
ــال  ــون ري ــى 0٫5 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م إل ــون ري ــة للســيارات بنســبة 51٫1٪ مــن 1٫1 ملي وشــحن األســمنت. انخفضــت القيمــة الدفتري
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ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م. جــاء االنخفــاض فــي العــام ٢019م و٢0٢0م نتيجــة زيــادة االســتهالك خــالل العــام. وفــي المقابــل، ارتفعــت القيمــة الدفتريــة 
ــة  ــم تشــهد القيمــة الدفتري ــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م. ل ــون ري ــى ٢٫٢ ملي ــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م إل ــون ري للســيارات بنســبة 311٫34٪ مــن 0٫5 ملي

لســيارات أي حركــة جوهريــة مــا بيــن 31 ديســمبر ٢0٢1م و31 مــارس ٢0٢٢م.

ترتبــط اآلالت والمعــدات بشــكل رئيســي بمصنــع الخرســانة الــذي تــم افتتاحــه فــي أواخــر عــام ٢017م. لــم تشــهد القيمــة الدفتريــة لــآلالت والمعــدات أي حركــة 
جوهريــة مــا بيــن 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢0م ارتفعــت قيمــة اآلالت والمعــدات بنســبة 71٫48 ٪ مــن ٢6٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م 
الــى 45٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م نتيجــة شــراء معــدات وآالت جديــدة لمصنــع تقنيــة البنــاء. لــم تشــهد القيمــة الدفتريــة آلالت والمعــدات أي 

حركــة جوهريــة مــا بيــن 31 ديســمبر٢0٢1م و31 مــارس ٢0٢٢م.

يتكــون بنــد األثــاث واألجهــزة المكتبيــة مــن األثــاث والمفروشــات واألدوات المكتبيــة الخاصــة بمكاتــب الشــركة ومصنــع الخرســانة وســكن العمــال. واصــل انخفــاض 
القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول بنســبة 1٢٫80٪ مــن 0٫٢ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 0٫٢ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
٢0٢0م نتيجــة ارتفــاع االســتهالك خــالل الفتــرة. وفــي المقابــل، ارتفعــت القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول بنســبة ٢8٢٫11٪ مــن 0٫٢ مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 0٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م. لــم تشــهد القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول أي حركــة جوهريــة خــالل الفتــرة 

مــا بيــن 31 ديســمبر ٢0٢1م و31 مــارس ٢0٢٢م.

ويتكــون بنــد أجهــزة الكمبيوتــر مــن أجهــزة الحاســب اآللــي الثابتــة والمحمولــة الخاصــة بموظفــي الشــركة وشــركاتها التابعــة. وشــهدت القيمــة الدفتريــة ارتفــاع 
بنســبة ٢1٫09٪ مــن 181٫991 ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى ٢٢0٫373 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م، شــهدت القيمــة الدفتريــة 
ارتفــاع بنســبة 108٫8٢٪ مــن ٢٢0٫373 ريــال ســعودي فــي عــام ٢0٢0م الــى 460٫173 ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م، وارتبطــت الزيــادات بمصنــع إنتــاج األلــواح 
الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والــذي افتتــح فــي العــام ٢0٢1م. لــم تشــهد القيمــة الدفتريــة ألجهــزة الكمبيوتــر أي حركــة جوهريــة مــا بيــن 31 ديســمبر ٢0٢1م و 31 

مــارس ٢0٢٢م.

ببنــد اآلالت و المعــدات المســتأجرة هــي آالت ومعــدات تحصلــت عليهــا الشــركة مــن خــالل عقــود إيجــار رأســمالي بهــدف رفــع القــدرة التشــغيلية واإلنتاجيــة 
للشــركة. وانخفضــت القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول بنســبة 1٢٫0٪ مــن 1٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 1٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 
ديســمبر ٢0٢0م، جــاء االنخفــاض فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م نتيجــة اســتهالك الفتــرة. ســّجلت آالت و معــدات مســتأجرة ارتفاعــاً بنســبة ٢3٢٫1٢٪ مــن 1٫7 مليــون 
ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 5٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م. ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى شــراء الخالطــات ومضخــات 
خرســانة جاهــزة ، ســّجلت آالت و معــدات مســتأجرة ارتفاعــاً بنســبة 131٫33٪ مــن 5٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م الــى 1٢٫9 مليــون ريــال 

ســعودي فــي 31 مــارس ٢0٢٢م ، ذلــك بعــد الحصــول علــى عقــود تمويــل معــدات .

تألفــت المشــروعات تحــت التنفيــذ مــن دفعــات لمــوردي آالت ومعــدات قامــت الشــركة بشــرائها مــن ضمــن التحضيــرات لمشــروع مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية. 
ســّجلت مشــروعات تحــت التنفيــذ ارتفاعــاً إضافيــاً بنســبة 477٫84٪ مــن 7٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 43٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي 
31 ديســمبر ٢0٢0م. كمــا ســّجلت مشــروعات تحــت التنفيــذ انخفاضــا بنســبة 93٫85٪ مــن 43٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى ٢٫7مليــون 
ريــال ســعودي فــي ديســمبر ٢0٢1م. ويعــود االرتفــاع فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م و فــي المقــام األول إلــى اآلالت ومعــدات قامــت الشــركة بشــرائها مــن ضمــن 
التحضيــرات افتتــاح مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والــذي تــم افتتاحــه خــالل الربــع الرابــع مــن ٢0٢1م. انخفــض المشــروعات تحــت التنفيــذ 

بنســبة 35٫89٪ مــن ٢٫7 مليــون ريــال ســعودي  كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م إلــى 1٫7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.
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٧-6-2  حق استخدام األصول

يوضح الجدول التالي الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر و٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )41( الموجودات المتداولة

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس

زيادة/)نقص(

النمو المركب / 
2019م - 2021م

ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةمدققةمدققةمدققة

عقود إيجار طويلة األجل

حق استخدام 
-ال ينطبق- -1٫335٫547 1٫335٫5471٫335٫547 -أرض مصنع ملهم

حق استخدام أرض 
ال ينطبقال ينطبق-ال ينطبق٢99٫471 0٢99٫471-مصنع األلواح

ال ينطبقال ينطبق- --  -- - إطفاء متراكم:

مجمع إطفاء بداية 
ال ينطبق106٫60٪ال ينطبقال ينطبق-551٫834 -٢67٫109--الفترة / السنة  

إطفاء الفترة / 
ال ينطبق-75٫00٪6٫60٪ال ينطبق-71٫181 -٢84٫7٢5-٢67٫109-السنة 

ال ينطبق-6٫57٪1٫38٪-1٫012٫003 1٫068٫4381٫083٫184-صافي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

يحــدد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( عقــود اإليجــار كيفيــة االعتــراف، القيــاس العــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار. يقــدم المعيــار نمــوذج 
محاســبي واحــد، يتطلــب مــن المســتأجرين االعتــراف بموجــودات ومطلوبــات جميــع عقــود اإليجــار إال إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار 1٢ شــهراً أو أقــل أو أن األصــل 
موضــوع العقــد ذات قيمــة منخفضــة. يســتمر المؤجريــن بتصنيــف عقــود اإليجــارات كتشــغيلية أو تمويليــة ضمــن مفهــوم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 

رقــم )16( المتعلــق بالمحاســبة للمؤجــر دون تغييــر جوهــري عــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(. ويســري مفعــول هــذا المعيــار مــن بدايــة 1 ينايــر ٢019.
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٧-6-3  الموجودات المتداولة

يوضح الجدول التالي الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )4٢( الموجودات المتداولة

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس

زيادة/)نقص(
النمو 

المركب / 
2019م - 

2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

 مارس 
2022م

غير مدققة مدققةمدققةمدققة

الموجودات المتداولة

مخزون مواد 
-31٫49٪٢5٫٢7٪-77٫0٢٪39٫91٪3٫973٫514 3٫171٫847 13٫801٫484 9٫864٫8٢0 خام 

مخزون قطع 
15٫37٪-8٫٢4٪٢8٫3٢٪19٫66٪493٫746 538٫096 419٫3٢5 350٫418 غيار

مدينون 
تجاريون، 

صافي 
 ٢9٫193٫167 30٫461٫67٢ 8٫495٫871 10٫٢63٫640٪4٫35٪7٢٫11-٪٢0٫81٪33٫73-

مستحق من 
جهات ذات 

عالقة
ال ينطبقال ينطبق-٪97٫09--148٫163 5٫094٫491  - 

أرصدة مدينة 
-16٫87٪75٫57٪107٫41٪-7٢٫31٪13٫3٢6٫576 7٫590٫3٢٢ 3٫659٫653 13٫٢14٫59٢ أخرى

نقد وما في 
٢6٫16٪-10٫43٪-57٫6٢٪373٫80٪8٫673٫775 9٫684٫٢17 ٢٢٫851٫485 4٫8٢3٫041 حكمه

مجموع 
الموجودات 

المتداولة
57٫446٫03876٫288٫11029٫628٫516 36٫731٫251٪32٫80٪61٫16-٪23٫97٪19٫80-

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تتألــف الموجــودات المتداولــة بشــكل رئيســي مــن المدينــون التجاريــون، حيــث يمثــل 39٫93٪ و٢8٫67٪ مــن إجمالــي الموجــودات المتداولــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
٢0٢0م و31 ديســمبر ٢0٢1م، علــى التوالــي.

ارتفعــت الموجــودات المتداولــة بنســبة 3٢٫8٪ مــن 57٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 76٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م 
نتيجــة ارتفــاع مخــزون مــواد خــام ونقــد ومــا فــي حكمــه حيــث ارتفــع مخــزون مــواد خــام بنســبة 39٫91٪ مــن 9٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م 
إلــى 13٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م، وارتفــع نقــد ومــا فــي حكمــه بنســبة 373٫8٪ مــن 4٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م 

إلــى ٢٢٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م.
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وفــي المقابــل، انخفضــت الموجــودات المتداولــة بنســبة 61٫16٪ مــن 76٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى ٢9٫6 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م نتيجــة انخفــاض مخــزون مــواد خــام و نقــد ومــا فــي حكمــه حيــث انخفــض مخــزون مــواد خــام بنســبة 77٫0٢٪ مــن 13٫8 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 3٫٢ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م، وانخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه بنســبة 57٫6٢٪ مــن 

٢٢٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 9٫7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م.

وفــي المقابــل، ارتفعــت الموجــودات المتداولــة بنســبة ٢3٫97٪ مــن ٢9٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م إلــى 36٫7 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس ٢0٢٢م .

٧-6-3-1  مدينون تجاريون، صافي

يوضح الجدول التالي مدينون تجاريون كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )43( مدينون تجاريون

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 
المنتهية في 

31 مارس
النمو زيادة/)نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققة  مدققةمدققةمدققة

-15٫83٪10٫15٪-45٫38٪9٫18٪٢9٫193٫16731٫874٫٢3817٫408٫43719٫176٫٢06عمالء تجاريون

يخصم: مخصص 
ال ينطبق0٫00٪530٫95٪--8٫91٢٫566-8٫91٢٫566-1٫41٢٫566-خسائر ائتمانية متوقعة

-33٫73٪20٫81٪-72٫11٪4٫35٪10٫263٫640 29٫193٫16730٫461٫6728٫495٫871مجموع الذمم المدينة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تتألــف مدينــون تجاريــون مــن مبالــغ مســتحقة علــى العمــالء التجارييــن المرتبطــة بشــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة بشــكل رئيســي. أمــا فــي حالــة شــركة اليــان 
للصناعــة التــي تديــر مصنــع الخرســانة، فــإّن معظــم مبيعــات الخرســانة الجاهــزة تكــون متالزمــة مــع دفــع نقــدي مــن قبــل العمــالء أو مــع فتــرة ســماح تســديد 

قصيــرة جــداً.

ارتفــع إجمالــي الذمــم المدينــة برصيــد مدينــون تجاريــون علــى العمــالء التجارييــن بنســبة 4٫35٪ مــن ٢9٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 
30٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م. كان االرتفــاع المذكــور مدفوعــاً بشــكل رئيســي بمنــح شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة مهــل تســديد مريحــة 
وطويلــة األمــد )تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى ســتة أشــهر( لمختلــف العمــالء، حيــث تهــدف هــذه السياســة إلــى تشــجيع العمــالء علــى شــراء أســمنت الشــركة 
والتخفيــف مــن حــدة المنافســة خصوصــاً فــي ظــل التراجــع الــذي ســّجلته اإليــرادات فــي العــام ٢019م.وتأثــر ارتفــاع إجمالــي الذمــم المدينــة فــي 31 ديســمبر 

٢0٢0م باالرتفــاع الــذي شــهدته اإليــرادات خــالل العــام ٢0٢0م بعــد تعافــي ســعر طــن األســمنت.

انخفضــت إجمالــي الذمــم المدينــة بنســبة 7٢٫11٪ مــن 30٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 8٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر ٢0٢1م. كان االنخفــاض المذكــور مدفوعــاً بشــكل رئيســي الــى زيــادة فــي التحصيــل مــن العمــالء.

ارتفــع إجمالــي الذمــم المدينــة بنســبة ٢0٫81٪ مــن 8٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م إلــى 10٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
٢0٢٢م. كان االرتفــاع المذكــور مدفوعــاً بشــكل رئيســي الــى زيــادة عــدد العمــالء ومهــل تســديد مريحــة.
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جدول رقم )44( أعمار الذمم المدينة

ريال سعودي
1 يوم إلى
 30 يوم

من 31 يوم إلى 
60 يوم

من 61 يوم إلى 
90 يوم

من 91 يوم إلى
120 يوم

من 121 يوم 
إلى 150يوم

أكثر من 
150يوم

إجمالي الرصيد

كما في 31 ديسمبر 
9٫349٫381٢9٫193٫167-٢0191٢٫0٢7٫7965٫774٫1751٫155٫455886٫360م

كما في 31 ديسمبر 
31٫874٫٢38 119٫1561٫07٢٫414 ٢17٫3٢4 ٢0٢013٫369٫49917٫09٢٫17٢3٫673م

كما في 31 ديسمبر 
17٫408٫437----٢0٢15٫961٫14011٫447٫٢97م

كما في 31 مارس 
٢0٢٢6٫105٫585٢٫754٫٢571٫843٫7٢18٫47٢٫64319٫176٫٢06م

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

مــا بيــن 31 ديســمبر ٢0٢0م و31 ديســمبر ٢0٢1م، كان القســم أكبــر مــن األرصــدة المســّجلة مرتبــط بفتــرة تتــراوح مــا بيــن 1 و60 يــوم. وارتبــط هــذا الرصيــد 
بشــكل رئيســي بمشــاريع مختلفــة.

٧-6-3-2  المستحق من جهات ذات عاقة

شــهدت المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة والتــي تــم تســجيلها كمــا 31 ديســمبر ٢0٢0م بمقــدار 5٫1 مليــون ريــال ســعودي مرتبطــة بمعامــالت متبادلــة 
بمعامــالت مــع األســتاذ مشــعل الكثيــري )الرئيــس التنفيــذي للشــركة(. وفــي المقابــل، مثلــت المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة والتــي تــم تســجيلها 
كمــا 31 ديســمبر ٢0٢1م والبالــغ 0٫1 مليــون ريــال ســعودي بمعامــالت تمويليــة مــع األســتاذ مشــعل الكثيــري. ولــم تســجل أي مبالــغ خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 

31 مــارس ٢0٢٢م.

٧-6-3-3  األرصدة المدينة األخرى

يوضح الجدول التالي األرصدة المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )45( األرصدة المدينة األخرى

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 
المنتهية في 

31 مارس 
زيادة/)نقص(

النمو المركب 
/ 2019م - 

2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةمدققةمدققةمدققة

ال ينطبقال ينطبق0٪ال ينطبق1٫809٫٢89 1٫809٫٢89 1٫809٫٢89  - إيرادات مستحقة

-9٫86٪7٢٫80٪-1٫0٢٪-٢6٫01٪475٫691 ٢75٫٢78 ٢78٫1٢5 375٫88٢ عهد وذمم عاملين

مصاريف مدفوعة 
6٢٫66٪159٫96٪194٫08٪46٫35٪4٫454٫151 1٫713٫388 58٢٫6٢8 398٫11٢ مقدما

0.00٪ال ينطبق0٪-78٫1٢0 78٫1٢0 78٫1٢0 78٫1٢0 خطابات ضمان
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السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 
المنتهية في 

31 مارس 
زيادة/)نقص(

النمو المركب 
/ 2019م - 

2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةمدققةمدققةمدققة

دفعات مقدمة 
-٢3٫74٪195٫٢1٪٢1٪-63٫48٪3٫٢67٫337 1٫106٫793 911٫491 ٢٫495٫918 لموردين

ذمم مشاريع غير 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق- -  - ٢٫31٢٫500 منتهية

ضريبة القيمة 
ال ينطبق3٢٫٢7٪ال ينطبق-3٫٢15٫738 ٢٫431٫٢04  -  - المضافة – مدينة

تكاليف مشاريع 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق- -  - 7٫5٢1٫953 غير منتهية

اعتمادات 
-ال ينطبقال ينطبق--150٫000  - -مستندية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق٢6٫٢50 ٢6٫٢50  - 3٢٫107 أخرى

مجموع األرصدة 
المدينة األخرى

13٫214٫5923٫659٫6537٫590٫322 13٫326٫576٪72٫31٪107٫41٪75٫57٪16٫87-

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تتعلــق اإليــرادات المســتحقة بإيــرادات النقــل التــي تقــوم بهــا الشــركة لبعــض العمــالء. وســجلت الشــركة إيــرادات مســتحقة بمقــدار 1٫8 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م وكمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م وكمــا فــي 31 مــارس ٢0٢٢م. ولــم تشــهد الشــركة أي إيــرادات المســتحقة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م.

يتكــون بنــد العهــد وذمــم العامليــن كاًل مــن عهــد ســائقي الســيارات وســلف ممنوحــة للموظفيــن. عهــد الســائقين هــي مبالــغ نقديــة محــدودة تمنــح للســائقين مــن 
أجــل تغطيــة مصاريــف النقــل )الوقــود والتصليحــات( وتكاليــف الطعــام الذيــن يتكبدونهــا أثنــاء نقــل وتوصيــل األســمنت. وســلف الموظفيــن تأخــذ شــكل قــروض 
تعطــى للموظفيــن خــالل ســياق العمــل العــادي بنــاء علــى طلــب الموظــف وبعــد موافقــة اإلدارة المعنيــة. عــادة مــا تتــراوح قيمــة هــذه الســلفة مــا بيــن راتــب شــهر أو 
شــهرين. انخفضــت بنســبة ٢6٫01٪ مــن 0٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 0٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م، وتابــع 
االنخفــاض الــى 0٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م نتيجــة تعديــل سياســة الشــركة فــي خفــض المشــتريات النقديــة والتعاقــد مــع مورديــن باألجــل. 
كمــا أّن الشــركة ملتزمــة بتســديد الرواتــب الشــهرية حســب قانــون العمــل مــا أّدى إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي قيمــة الســلف الممنوحــة إلــى الموظفيــن. ارتفعــت 

ذمــم الموظفيــن بنســبة 7٢٫80٪ فــي 31 مــارس ٢0٢٢م ويعــود ســبب االرتفــاع الــى تشــيد محطــات خرســانة جديــدة.

المصاريــف المدفوعــة مقدمــاً تتضمــن بشــكل رئيســي مصاريــف إيجــار، تأميــن طبــي وتأميــن ســيارات، ومصاريــف توظيــف ومصاريــف تجديــد إقامــات. تتقلــب 
أرصــدة هــذه المصاريــف خــالل ســياق العمــل المعتــاد. شــهدت المصاريــف المدفوعــة مقدمــاً ارتفاعــاً بنســبة 46٫35٪ خــالل 31 ديســمبر ٢0٢0م و٪194٫08 
خــالل 31 ديســمبر ٢0٢1م، مــن 0٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م الــى 0٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م ومــن 0٫6 
ــف اإليجــار  ــي. نتيجــة ارتفــاع مصاري ــى التوال ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م، عل ــون ري ــى 1٫7 ملي ــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إل ــون ري ملي
والتأميــن. وفــي المقابــل شــهدت المصاريــف المدفوعــة مقدمــاً ارتفاعــاً بنســبة 159٫96٪ خــالل 31 مــارس ٢0٢٢م، مــن 1٫7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمبر ٢0٢1م إلــى 4٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس ٢0٢1م، نتيجــة ارتفــاع مصاريــف اإليجــار والتأميــن.

المصاريــف المتعلقــة بخطابــات ضمــان هــي رســوم عــادة مــا تدفــع لــدى اســتصدار خطابــات ضمــان. وقــد أصــدرت الشــركة أكثــر مــن خطــاب ضمــان لصالــح عــدد 
مــن العمــالء الذيــن يســددون مســتحقاتهم مقدمــاً قبــل االنخــراط مــع الشــركة فــي مشــاريع طويلــة األمــد نســبياً. وكانــت هــذه الرســوم تحّصــل الحقــاً مــن البنــوك 
لــدى تنفيــذ األعمــال مــع العمــالء أو لــدى الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن نفــس البنــك الــذي أصــدر خطــاب الضمــان )حصلــت الشــركة خــالل الفتــرة علــى 
عــدد مــن التســهيالت االئتمانيــة ومــن أكثــر مــن بنــك(، لــم تشــهد هــذه المصاريــف تقلبــات جوهريــة وبقيــت مســتقرة عنــد 0٫1 مليــون ريــال مــا بيــن 31 ديســمبر 

٢019م و31 ديســمبر ٢0٢1م و 31 مــارس ٢0٢٢م.
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دفعــات المقدمــة للمورديــن هــي مبالــغ ســددت لمــوردي اآلالت والمعــدات والســيارات والتــي تحصلــت عليهــا الشــركة بيــن الفتــرة مــن ٢019م وحتــى الفتــرة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م. انخفضــت الدفعــات المقدمــة للمورديــن بنســبة 63٫48٪ مــن ٢٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م الــى 0٫9 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م. وفــي المقابــل ارتفعــت الدفعــات بنســبة ٢1٪ مــن 0٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م الــى 1٫1 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م.  كان االرتفــاع الملحــوظ مدفوعــا بارتفــاع قيمــة المشــتريات المتعلقــة بــاآلالت وســيارات النقــل مــن مورديــن 
جديديــن التــي اقتنتهــا الشــركة لمواكبــة ارتفــاع أنشــطة العمــل. كمــا ارتفعــت الدفعــات المقدمــة للمورديــن بنســبة 195٫٢1٪ فــي 31 مــارس ٢0٢٢م كان االرتفــاع 

الملحــوظ مدفوعــا بارتفــاع قيمــة المشــتريات المتعلقــة بــاآلالت وســيارات النقــل مــن مورديــن جديديــن التــي اقتنتهــا الشــركة لمواكبــة ارتفــاع أنشــطة العمــل. 

ذمــم مشــاريع غيــر منتهيــة وتكاليــف مشــاريع غيــر منتهيــة تتضمــن الذمــم والتكاليــف إليــرادات غيــر مفوتــرة مرتبطــة بمشــروع مــع وزارة الدفــاع وبلغــت ٢٫3 مليــون 
ريــال ســعودي و7٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م. ارتبطــت هــذه األرصــدة بأعمــال تــم تنفيذهــا فــي مشــروع مــع وزارة الدفــاع وصــدرت بهــا 
فواتيــر لــم يتــم تصديقهــا مــن قبــل وزارة الدفــاع بعــد، ولذلــك تــم تصنيفهــا تحــت األرصــدة المدينــة األخــرى بــدل مــن تصنيفهــا تحــت بنــد الذمــم مــن العمــالء 
التجارييــن. تــم تســويتها فــي ٢019م ولــم تشــهد الشــركة أي ذمــم لمشــاريع غيــر منتهيــة فــي 31 ديســمبر٢018 أو 31 ديســمبر ٢0٢0م أو 31 ديســمبر ٢0٢1م. 

تشــهد الشــركة أي ذمــم لمشــاريع غيــر منتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م أو 31 ديســمبر ٢0٢1م أو فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

ســجلت الشــركة ضريبــة قيمــة مضافــة – مدينــة قدرهــا ٢٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1. ولــم تشــهد الشــركة أي مبالــغ متعلقــة فــي 31 
ديســمبر ٢019م و٢0٢0م. كمــا ســجلت الشــركة ضريبــة القيمــة مضافــة مدينــة قدرهــا 3٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

األرصــدة األخــرى المنخفضــة القيمــة بمقــدار 3٢٫107 ريــال ســعودي والتــي ســّجلت فــي 31 ديســمبر ٢019م وبلغــت ٢6٫٢50 ريــال ســعودي والتــي ســجلت فــي 31 
ديســمبر ٢0٢1م تتضمــن مجموعــة مصاريــف متنوعــة. تتقلــب هــذه األرصــدة بيــن الفتــرة واألخــرى حســب التبويبــات والتصنيفــات التــي يتبعهــا المدقــق الخارجي. 

٧-6-3-4  النقد وما في حكمه

يوضح الجدول التالي النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )46( النقد وما في حكمه

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس

النمو زيادة/)نقص(
المركب / 
2019م - 

2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةمدققةمدققةمدققة

النقد 
ال ينطبقال ينطبق--56٫704 ---بالصندوق

٢6٫16٪-11٫0٢٪-57٫6٢٪373٫80٪8٫617٫071 4٫8٢3٫041٢٢٫851٫4859٫684٫٢17نقد لدى البنوك

إجمالي النقد 
وما في حكمه

4٫823٫04122٫851٫4859٫684٫217 8٫673٫775٪373٫80٪57٫62-٪10٫43-٪26٫16

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

يتضمــن النقــد بالصنــدوق النقــد المــودع مــع المحاســبين إلدارة التكاليــف اليوميــة ودفعــات الســداد التــي يتــم تكبدهــا بصفــة يوميــة وخــالل الســير الطبيعــي 
للعمــل. 

يشــار بالنقــد لــدى البنــوك إلــى الحســابات الحاليــة التــي يتــم إيداعهــا فــي حســابات البنــوك المختلفــة التــي تتعامــل معهــا الشــركة والتــي يتــم مــن خاللهــا إجــراء 
عمليــات الدفــع والســحب. 

ســّجل إجمالــي النقــد ومــا فــي حكمــه ارتفاعــا بنســبة 373٫8٪ مــن 4٫8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى ٢٢٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م نتيجــة ارتفــاع النقــد لــدى البنــوك.
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انخفــض إجمالــي النقــد ومــا فــي حكمــه بنســبة 57٫6٢٪ مــن ٢٢٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 
ديســمبر ٢0٢1م نتيجــة انخفــاض التدفقــات النقديــة مــن انخفــاض النقــد لــدى البنــوك. كمــا انخفــض إجمالــي النقــد بنســبة 10٫4٪ مــن 9٫7 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م إلــى 8٫6 مليــون ريــال كمــا فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

٧-6-4  حقوق المساهمين

يوضح الجدول التالي حقوق المساهمين األخرى كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )47( حقوق المساهمين

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
في 31 مارس

النمو زيادة/)نقص(
المركب / 
٢019م - 

٢0٢1م ديسمبر ٢0٢٢م٢0٢1م٢0٢0م٢019م
٢0٢0م

ديسمبر 
٢0٢1م

مارس 
٢0٢٢م غير مدققة مدققةمدققةمدققة

35٫7٢٪0٫00٪٢5٫00٪100٫00٪45٫٢08٫80090٫417٫600113٫0٢٢٫000113٫0٢٢٫000رأس المال

االحتياطي 
17٫61٪0٫00٪٢٢٫٢8٪33٫04٪٢٫9٢3٫7893٫889٫7644٫756٫3784٫756٫378النظامي

-17٫95٪-٢4٫46٪-63٫97٪53٫٢9٪15٫٢53٫400٢3٫381٫9578٫4٢4٫7596٫363٫914األرباح المبقاة

رأس المال 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق٢51٫838٢51٫83800اإلضافي

0٫00٪ال ينطبقال ينطبقال ينطبق7٫559٫0837٫559٫0837٫559٫0837٫559٫083عالوة اإلصدار

حقوق الملكية غير 
ال ينطبق-6٫50٪ال ينطبقال ينطبق17٢٫998161٫759--المسيطرة

مجموع حقوق 
المساهمين

71٫196٫910125٫500٫242133٫935٫218 131٫863٫134٪76٫27٪6٫72٪1٫55-٪23٫45

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م
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ــوق  ــي حق ــن إجمال ــي شــّكلت 84٫9٪ و 90٫7٪ و90٫7٪ و90٫5٪ م ــاة والت ــاح المبق ــال واألرب ــن رأس الم ــوق المســاهمين بشــكل أساســي م ــوع حق ــف مجم يتأل
المســاهمين كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م  و31 ديســمبر ٢0٢0م و31 ديســمبر ٢0٢1م و 31 مــارس ٢0٢٢م علــى التوالــي. 

رأس المال

ارتفــع رأس المــال بعــد مــا تمــت الموافقــة باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 144٢/0٢/18هـــ )الموافــق ٢0٢0/10/05م( بزيــادة رأس مــال 
الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم لالكتتــاب العــام مــع االحتفــاظ بحــق األولويــة فــي االكتتــاب لأســهم للمســاهمين الحاضريــن اجتمــاع الجمعيــة المالكيــن لأســهم 
وقــد ارتفــع رأس المــال بنســبة 100٪ مــن 45٫٢ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 90٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي31 ديســمبر ٢0٢0م 

وقــد بلغــت الزيــادة 45٫٢ مليــون ريــال ســعودي.

واصــل ارتفــاع رأس المــال بنســبة ٢5٫0٪ مــن 90٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي31 ديســمبر ٢0٢0م الــى 113٫0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
٢0٢1م عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ســهم مجانــي لــكل أربعــة أســهم 

االحتياطي النظامي 

طبقــا للمــادة 1٢5 مــن نظــام الشــركات الســعودي، يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي الدخــل إلــى االحتياطــي النظامــي. ويجــوز للشــركة التوقــف عــن إجــراء مثــل هــذا 
التحويــل عندمــا يبلــغ مجمــوع هــذا االحتياطــي 30٪ مــن رأس المــال. علمــاً بــأّن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع كأربــاح. 

األرباح المبقاة

ارتفعــت األربــاح المبقــاة بنســبة 53٫3٪ مــن 15٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى ٢3٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر٢0٢0م 
مدفوعــة بتســجيل صافــي دخــل بقيمــة 9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م. انخفضــت األربــاح المبقــاة بنســبة 63٫97٪ مــن ٢3٫4 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 8٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م حيــث تــم اســتخدام ٢٢٫6 مليــون ريــال ســعودي لزيــادة رأس المــال مــن 

90٫4 مليــون ريــال ســعودي الــى 113 مليــون ريــال ســعودي كمــا تــم تســجيل صافــي دخــل بقيمــة 8٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م. 

رأس المال اإلضافي 

رأس المــال اإلضافــي الــذي ســّجل بيــن 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢0م والــذي بلغــت قيمتــه 0٫3 مليــون ريــال ســعودي يمّثــل رصيــد فروقــات ارتبــط 
ونتــج عــن عمليــة الزيــادة فــي رأس المــال وصّنــف علــى أّنــه رأس مــال إضافــي خــاص بالشــركاء. ويمّثــل رأس المــال اإلضافــي مبالــغ مســتحقة لمســاهمي األقليــة 
فــي الشــركة. ترتبــط هــذه المبالــغ بســنوات ســابقة وقــد تــم رســملة المبلــغ كــرأس مــال إضافــي، تــم توزيــع الــرأس المالــي اإلضافــي الخــاص بالشــركاء فــي ٢0٢1م.

عالوة اإلصدار

عــالوة اإلصــدار التــي تــم تســجيلها بيــن 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢0م و31 ديســمبر ٢0٢1م. مرتبطــة بعمليــة االكتتــاب التــي تمــت فــي عــام ٢017م 
إلدراج أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية الموازيــة، والتــي بلغــت متحصالتهــا 1٢٫7 مليــون ريــال ســعودي منهــا مبلــغ 4٫1 مليــون ريــال ســعودي أســهم 
رأس المــال والباقــي عــالوة إصــدار بمبلــغ 8٫6 مليــون ريــال ســعودي. تــم خصــم مصاريــف اإلصــدار والتــي بلغــت 1٫0 مليــون ريــال ســعودي مــن عــالوة اإلصــدار.
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٧-٦-٥  المطلوبات غري المتداولة

يوضح الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )48( المطلوبات غير المتداولة

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 
المنتهية في 

31 مارس 
زيادة/)نقص(

النمو المركب 
/ 2019م - 

2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م  غير مدققة مدققةمدققةمدققة

الجزء الغير 
متداول من قرض 

صندوق التنمية 
الصناعي

ال ينطبق٪58٢٫81-٪13٫74-4٫408٫0003٫363٫35٢٢٫901٫07419٫808٫704٪٢3٫70

الجزء الغير 
متداول من 

التزامات عقود 
رأسمالية

ال ينطبق317٫38٪ال ينطبق-1٫74٢٫٢487٫٢71٫764--

التزامات مقابل 
عقود إيجار طويلة 

األجل
ال ينطبق0٫00٪٢٫79٪ال ينطبق1٫088٫9691٫119٫36٢1٫119٫36٢-

مخصص مكافأة 
51٫81%8٫71٪64٫71٪11٢٫40٪434٫٢٢89٢٢٫3٢91٫519٫٢0٢1٫651٫565نهاية الخدمة

الجزء غير 
المتداول من 
أوراق الدفع

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-0---

مجموع 
المطلوبات غير 

المتداولة
4٫842٫2285٫374٫6507٫281٫886 29٫851٫395٪11٫00٪35٫49٪309٫94٪14٫57

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تتألــف المطلوبــات غيــر المتداولــة بشــكل أساســي مــن الجــزء غيــر المتــداول مــن قــرض صنــدوق التنميــة الصناعــي. حيــث مّثلــت مــا نســبته 6٢٫6٪ و39٫8٪ و  
66٫4٪ مــن إجمالــي المطلوبــات الغيــر متداولــة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م و 31 ديســمبر ٢0٢1م و 31 مــارس ٢0٢٢م علــى التوالــي.

ــال ســعودي كمــا فــي 31  ــون ري ــى 5٫4 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م ال ــون ري ــة بنســبة 11٫0٪ مــن 4٫8 ملي ــر المتداول ــات غي ارتفعــت المطلوب
ديســمبر ٢0٢0م. ويعــزى االرتفــاع بشــكل أساســي بتســجيل التزامــات مقابــل إيجــار طويــل األجــل بمقــدار 1٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م.

واصــل ارتفــاع المطلوبــات غيــر المتداولــة بنســبة 35٫49٪ مــن 5٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م الــى 7٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر ٢0٢1م. ويعــود االرتفــاع بشــكل أساســي بتســجيل الجــزء الغيــر المتــداول مــن التزامــات عقــود رأســمالية بمقــدار 1٫7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 

31 ديســمبر ٢0٢1م.
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واصــل ارتفــاع المطلوبــات الغيــر متداولــة بنســبة 309٫94٪ فــي 31 مــارس ٢0٢٢م ويعــود االرتفــاع بشــكل أساســي الــى بتســجيل الجــزء الغيــر المتــداول مــن قــرض 
الصنــدوق الصناعــي حيــث بلغــت القيمــة 19٫8 مليــون ريــال ســعودي.

٧-6-5-1  الجزء الغير المتداول من قرض صندوق التنمية الصناعي

ــة أشــهر  ــرة الثالث ــا فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفت ــة الصناعــي كم ــدوق التنمي ــداول مــن قــرض الصن ــر المت ــي الجــزء غي يوضــح الجــدول التال
المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )49( الجزء الغير المتداول من قرض الصندوق التنمية الصناعي

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 

المنتهية في 31 
مارس 

زيادة/)نقص(

النمو المركب / 
2019م - 2021م

ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةمدققةمدققةمدققة

الجزء المتداول من 
قرض صندوق التنمية 

الصناعية
ال ينطبق6٫04٪96٫٢٪ال ينطبق480٫769943٫0471٫000٫000-

الجزء غير المتداول 
من قرض صندوق 
التنمية الصناعية

4٫408٫0003٫363٫35٢٢٫901٫07419٫808٫704٪٢3.70-٪13٫74-٪58٢٫81٪13٫0٢-

-4٫5٪441٫31٪0-12٫80٪4٫408٫0003٫844٫1213٫844٫12120٫808٫704اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

ــه  ــال ســعودي يخصــم من ــغ ٢3٫٢00٫000 ري ــة فــي ٢019/10/٢م بمبل ــة الصناعي ــدوق التنمي ــة قــرض صن ــان للصناعــة »شــركة تابعــة« اتفاقي وقعــت شــركة إلي
1٫160٫000 ريــال ســعودي مقابــل الدراســات وتكلفــة التقييــم الصناعــي وقــد تــم منــح القــرض مقابــل ضمــان ســند ألمــر ورهــن كافــة أصــول الشــركة لصالــح 
الصنــدوق وقــد حصلــت الشــركة مبلــغ ٢0٫808٫704 ريــال ســعودي مــن القــرض متضمــن تكاليــف الدراســات وتكلفــة التقييــم بالكامــل ويتــم ســداد القــرض علــى 

1٢ قســط يبــدأ مــن ٢0٢٢/5/16م وينتهــي فــي ٢0٢7/9/16م. 
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٧-6-5-2  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يوضــح الجــدول التالــي مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة األخــرى كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
٢0٢٢م.

جدول رقم )50( مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 

المنتهية في 31 
مارس 

زيادة/)نقص(

النمو المركب / 
2019م - 2021م

ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققة مدققةمدققةمدققة

45٫10٪64٫71٪11٢٫41٪43٫83٪301٫895434٫٢٢89٢٢٫3٢91٫519٫٢0٢رصيد أول العام

65٫٢٢٪-77٫8٢٪٢٢٫٢8٪٢68٫84٪13٢٫333488٫101596٫87313٢٫363المحمل على العام

الرصيد في نهاية 
العام

 434٫228 922٫329 1٫519٫202 1٫651٫565٪112٫41٪64٫71٪8٫71٪51٫81

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م ومعلومات اإلدارة

ال يوجــد لــدى الشــركة أي التزامــات تتمثــل فــي خطــط منافــع عامليــن محــددة والتــي تســتدعي حســابات إكتواريــة حيــث تنحصــر التزامــات الشــركة للعامليــن فــي 
المنافــع قصيــرة األجــل ومنافــع نهايــة التوظيــف ويتــم احتســابها وتكويــن مخصصــات لمقابلتهــا حســب نظــام العمــل والعمــال المطبــق بالمملكــة وحســب الحســابات 
المبدئيــة للقيمــة الحاليــة لمنافــع نهايــة الخدمــة تبيــن عــدم وجــود تأثيــر جوهــري وعليــه لــم يتــم التأثيــر بــأي فروقــات. هــذا وقــد ارتفــع مخصــص مكافــأة نهايــة 
الخدمــة تدريجيــاً خــالل الفتــرة مــن 0٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 1٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م عقــب ارتفــاع عــدد 
الموظفيــن اإلجمالــي بدايــة عــام ٢019م إلــى 31 ديســمبر ٢0٢1م. ارتفــع مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة بنســبة 8٫71٪ خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 

٢0٢٢م حيــث تســارعت وتيــرة التوظيــف مــن أجــل مواكبــة التوســع فــي األعمــال.

٧-6-6  المطلوبات المتداولة

يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )51( المطلوبات المتداولة

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

زيادة/)نقص(

النمو المركب / 
2019م - 2021م

ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققة  مدققةمدققةمدققة

ال ينطبق1٢٫34٪-6٫65٪-3٢٫35٪9٫74٢٫6156٫590٫9556٫15٢٫3786٫911٫798دائنون تجاريون 

40٪-48٫٢3٪7٫79٪153٫٢1٪10٫٢04٫311٢5٫838٫8٢0٢7٫850٫5٢114٫417٫641قروض قصيرة األجل 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق----ذمم دائنة



ت
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هر
العودة لف
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١٢٤

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

زيادة/)نقص(

النمو المركب / 
2019م - 2021م

ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققة  مدققةمدققةمدققة

الجزء المتداول من 
قرض صندوق التنمية 

الصناعي 
ال ينطبق6٫04٪96٫15٪ال ينطبق480٫769943٫0471٫000٫000-

الجزء المتداول 
من التزامات عقود 

رأسمالية 
ال ينطبق٪59٢٫53٪97٫90-7٫75٢٫944٢64٫٢801٫830٫٢093٫6٢1٫941٪96٫59

٢8٪٢5٪17٫34٪79٫37٪460٫3738٢5٫750968٫9441٫٢11٫180زكاة شرعية 

مستحق الى جهات 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-100٫00٪---3٫776٫075ذات عالقة

-1٪76٫8٢٪40٫54٪-30٫51٪٢٫308٫1571٫603٫9٢٢٢٫٢54٫0893٫985٫711أرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات 
المتداولة

34٫244٫47535٫604٫49639٫999٫188 31٫148٫271٪3٫97٪12٫34٪22٫13-٪5٫31

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تتألــف المطلوبــات المتداولــة بشــكل أساســي مــن قــروض قصيــرة األجــل. حيــث مّثلــت مــا نســبته 7٢٫6٪ و69٫6٪ مــن إجمالــي المطلوبــات المتداولــة كمــا فــي 31 
ديســمبر ٢0٢0م و31 ديســمبر٢0٢1م علــى التوالــي.

ارتفعــت المطلوبــات المتداولــة بنســبة 3٫97٪ مــن 34٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م الــى 35٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م. 
ويعــزى االرتفــاع فــي المقــام األول بارتفــاع قــروض قصيــرة األجــل وقــد تحصلــت شــركة اليــان للصناعــة علــى قــرض مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي.

واصــل ارتفــاع المطلوبــات المتداولــة بنســبة 1٢٫34٪ مــن 35٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م الــى 39٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 
٢0٢1م. ويعــزى االرتفــاع الــى ارتفــاع قــروض قصيــرة األجــل بنســبة 7٫7٪ مــن ٢5٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م الــى ٢7٫8 مليــون ريــال ســعودي 
فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م. انخفضــت المطلوبــات المتداولــة بنســبة ٢٢٫13٪ فــي 31 مــارس ٢0٢٢م مــن 39٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م الــى 

31٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.
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٧-6-6-1  قروض قصيرة األجل

يوضح الجدول التالي القروض قصيرة األجل كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )5٢( قروض قصيرة األجل

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 
المنتهية في 

31 مارس
النمو زيادة/)نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م اسم 
الشركة

ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةمدققةمدققةمدققة

قروض 
قصيرة 

األجل

الكثيري 
5٫81٪-٢4٫0٪1٫34٪16٫90٪9٫185٫397 10٫٢04٫31111٫9٢6٫6871٢٫086٫835القابضة 

قروض 
قصيرة 

األجل

 إليان 
ال ينطبق-66٫8٪13٫31٪ال ينطبق5٫٢3٢٫٢44 13٫91٢٫13315٫763٫686-للصناعة 

39٫75٪-48٫2٪7٫79٪153٫20٪14٫417٫641 10٫204٫31125٫838٫82027٫850٫521 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

جدول رقم )53( التمويل

سعر الفائدةالبنك

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 
المنتهية في 

31 مارس
النمو زيادة/)نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققة مدققةمدققة مدققة

بنك 
الرياض 

تتراوح بين 
٢٪ الى ٪5 + 

سايبور
5٫605٫٢8916٫138٫81918٫143٫6867٫550٫14٢٪187٫90٪1٢٫4٢٪58٫39-٪47٫93

البنك 
0٫7٢٪-59٫83٪-0٫0٢٪٢٫٢0٪44٫599٫0٢٢4٫700٫0004٫699٫0٢31٫887٫499٪+سايبورالعربي 

البنك 
ال ينطبق-0٫56٪0٫16٪ال ينطبق5٫000٫0005٫007٫8134٫980٫000-4٪+سايبوراألهلي

39٫75٪-48٫23٪7٫79٪153٫20٪14٫417٫641 10٫204٫31125٫838٫81927٫850٫521- الرصيد

المصدر: معلومات اإلدارة

أبرمــت الشــركة عــدة اتفاقيــات تســهيالت ائتمانيــة مــع عــدة بنــوك تجاريــة. تضمنــت هــذه التســهيالت مــا بيــن 31 ديســمبر ٢019م 31 ديســمبر٢0٢1م 
تســهيالت حســابات جاريــة، قــروض قصيــرة األجــل وتمويــالت عقــود مشــاركة ومرابحــة تســهيالت واعتمــادات مســتندية وخطابــات ضمــان لتمويــل متطلبــات 

توســع العمــل. تــم إبــرام هــذه التســهيالت االئتمانيــة مقابــل ســندات ألمــر بقيمــة 15٫0٢1 مليــون ريــال ســعودي.
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ــغ 15٫0٢1٫000 ريــال ســعودي  وقعــت المجموعــة عــدة اتفاقيــات مــع بنــوك محليــة بســقف ائتمانــي 14٫5٢1٫000 ريــال ســعودي بضمــان ســندات ألمــر بمبل
وضمانــات شــخصية مــن المســاهم مشــعل الكثيــري عــن ســقف التســهيل وكفالــة صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بمبلــغ 4٫000٫000 ريــال ســعودي كمــا 
ــن أحــد  ــاالت م ــان كف ــال ســعودي وبضم ــدره 13٫004٫000 ري ــي ق ــاض بســقف ائتمان ــك الري ــع بن ــة تســهيالت م ــان للصناعــة »شــركة تابعــة« اتفاقي ــت إلي وقع
مســاهمي شــركة الكثيــري القابضــة ويشــغل منصــب المديــر العــام وســند ألمــر بمبلــغ 14٫٢00٫000 ريــال ســعودي وإجمالــي ســقف االئتمــان 19٫004٫000 ريــال، 

وتنتهــي االتفاقيــة فــي ٢0٢4/06/٢4م جميــع التســهيالت البنكيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية.

لــم تتحصــل الشــركة علــى تســهيالت ائتمانيــة جديــدة فــي العــام ٢019م ولكــن تــم رفــع حــد الســحوبات المرتبــط بعــدد مــن التســهيالت مــن أجــل شــراء معــدات 
ــع مــن عــام٢0٢1. وقامــت الشــركة بتســديد  ــع الراب ــم افتتاحــه فــي الرب ــذي ت ــاد وال ــة األبع ــواح الخرســانية ثالثي ــاج األل ــع إنت ــع الخرســانة ومصن ــدة لمصن جدي
ــرة مــا بيــن 31 ديســمبر ٢019م و30 ديســمبر ٢0٢0م  ــي فــي ســنوات ســابقة ، وشــهدت الفت ــم الحصــول عليهــا مــن البنــك األهل ــي ت ــة الت التســهيالت االئتماني
ارتفاعــاً ملحوظــاً بنســبة 153٫٢0 ٪ مــن 10٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى ٢5٫8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م بســبب 
ارتفــاع التســهيالت الممنوحــة مــن بنــك الريــاض الــى 16٫1 مليــون ريــال ســعودي ، واصــل ارتفــاع التســهيالت بنســبة 7٫79٪ مــن ٢5٫8 مليــون ريــال ســعودي 
فــي العــام ٢0٢0م الــى ٢7٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م بســبب ارتفــاع التســهيالت الممنوحــة مــن بنــك الريــاض. لــم تشــهد التســهيالت البنكيــة أي 

تحديثــات جوهريــة خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

٧-6-6-2  الذمم الدائنة

يوضح الجدول التالي الذمم الدائنة كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

جدول رقم )54( الذمم الدائنة

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية 
المنتهية في 

31 مارس 
زيادة/)نقص(

النمو المركب 
/ 2019م - 

2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م
2020م

ديسمبر 
2021م

مارس 
2022م غير مدققةمدققةمدققةمدققة

-14٫٢1٪1٢٫34٪-6٫65٪-3٢٫٢5٪6٫911٫798 9٫74٢٫6156٫590٫9556٫15٢٫378موردون

-17٫68٪18٢٫66٪63٫79٪-65٫93٪3٫011٫816 1٫909٫71٢650٫5501٫065٫513عمالء دفعات مقدمة

-14٫76٪37٫49٪-0٫33٪-37٫90٪9٫923٫614 11٫652٫3277٫241٫5057٫217٫891اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م ومعلومات اإلدارة

تضمنــت الذمــم الدائنــة مســتحقات مــن المورديــن ودفعــات مقدمــة مــن العمــالء. المســتحقات الدائنــة إلــى المورديــن هــي مســتحقات لمــوردي األســمنت فــي 
حالــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة ولمــوردي األســمنت والرمــل والبحــص والمــواد الكيميائيــة فــي حالــة شــركة اليــان للصناعــة التــي تديــر مصنــع الخرســانة 

الجاهــزة ومصنــع األلــواح ثالثيــة األبعــاد. وتمتــد فتــرة الســداد الممنوحــة للشــركة ولمصنــع الخرســانة مــن قبــل المورديــن عــادة مــا بيــن 60 يــوم و1٢0 يــوم. 

انخفــض رصيــد الذمــم الدائنــة إلــى المورديــن بنســبة 3٢٫3٪ مــن 9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 6٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر٢0٢0م واصــل انخفــاض المــوردون بنســبة 6٫6٪ مــن 6٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 6٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 

٢0٢1م. وذلــك نتيجــة ســداد ذمــم المــوردون خــالل الفتــرة.

ــة األمــد نســبياً )بيــن الســنة والســنتين( تــم التعاقــد عليهــا مــن قبــل شــركة اليــان  الدفعــات المقدمــة مــن قبــل العمــالء مرتبطــة بشــكل رئيســي بمشــاريع طويل
للصناعــة. فــي حالــة هــذه المشــاريع، يقــوم العميــل بتســديد دفعــة مقدمــة تغطــي مــدة زمنيــة معينــة مــن المشــروع يتــم خاللهــا تقديــم الخدمــات المطلوبــة علــى 
ــال  ــون ري ــى 0٫7 ملي ــي 31 ديســمبر ٢019م ال ــا ف ــال ســعودي كم ــون ري ــل العمــالء بنســبة 65٫9٪ مــن 1٫9 ملي ــن قب ــة م ــات المقدم ــات. انخفضــت الدفع دفع
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م. وفــي المقابــل ارتفعــت الدفعــات المقدمــة مــن قبــل العمــالء بنســبة 63٫7٪ مــن 0٫7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر ٢0٢0م الــى 1٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م، متماشــياً مــع الزيــادة فــي أعمــال الشــركة خــالل الفتــرة. ارتفعــت الذمــم الدائنــة 
بنســبة 37٫49٪ مــن 7٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م إلــى 9٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 مــارس ٢0٢٢م، متماشــياً مــع الزيــادة فــي أعمــال 

الشــركة خــالل الفتــرة.
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٧-6-6-3  األرصدة الدائنة األخرى

يوضح الجدول التالي األرصدة الدائنة األخرى كما في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م.

جدول رقم )55( األرصدة الدائنة األخرى 

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
في 31 مارس

زيادة/)نقص(
النمو المركب 

/ 2019م - 
2021م ديسمبر 2022م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققة  مدققةمدققةمدققة

43٫57٪-37٫5٢٪67٫93٪76٫٢٢٪736٫708 398٫44570٢٫1341٫179٫115مصاريف مستحقة

ضريبة القيمة 
ال ينطبقال ينطبق-100٫00٪ال ينطبق--٢41٫777-المضافة

دفعات مقدمة من 
ال ينطبق18٢٫66٪63.79٪-65٫93٪3٫011٫816 1٫909٫71٢650٫5501٫065٫513العمالء

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق----دائنون متنوعون

ال ينطبق٢407٫00٪0٫00٪ال ينطبق٢37٫187 9٫4619٫461-أخرى

مجموع األرصدة 
الدائنة األخرى

2٫308٫1571٫603٫9222٫254٫089 3٫985٫711٪30٫50-٪40٫54٪76٫82٪0٫79-

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تتكــون المصاريــف المســتحقة بشــكل أساســي مــن رواتــب الموظفيــن المرتبطــة بآخــر شــهر أو شــهرين مــن الســنة، بحيــث ترتبــط حركــة هــذه المصاريــف بتوقيــت 
دفــع رواتــب آخــر العــام أو الفتــرة. ارتفعــت المصاريــف المســتحقة بنســبة 76٫٢٪ مــن 0٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م إلــى 0٫7 مليــون ريــال 
ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م، وواصــل ارتفــاع المصاريــف المســتحقة بنســبة 67٫9٪ مــن 0٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م إلــى 1٫٢ مليــون 

ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م نتيجــة زيــادة رواتــب الموظفيــن.

ســجلت الشــركة ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار 0٫٢ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م. ولــم تســجل الشــركة أي أرصــده دائنــة متعلقــة بضريبــة 
القيمــة المضافــة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢1م.

ــة األمــد نســبياً )بيــن الســنة والســنتين( تــم التعاقــد عليهــا مــن قبــل شــركة اليــان  الدفعــات المقدمــة مــن قبــل العمــالء مرتبطــة بشــكل رئيســي بمشــاريع طويل
للصناعــة. فــي حالــة هــذه المشــاريع، يقــوم العميــل بتســديد دفعــة مقدمــة تغطــي مــدة زمنيــة معينــة مــن المشــروع يتــم خاللهــا تقديــم الخدمــات المطلوبــة علــى 

دفعــات. 

تتكــون األرصــدة الدائنــة األخــرى مــن أرصــدة متنوعــة. وحافظــت علــى قيمــة ثابتــة بلغــت 9٫461 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م و31 ديســمبر ٢0٢1م 
وارتفعــت األرصــدة الدائنــة األخــرى بنســبة ٢407٪ مــن 9٫461 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م الــى ٢37٫187 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 

٢0٢٢م.

قروض

ترتبــط القــروض التــي بلغــت قيمتهــا 4٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر ٢019م بقــرض جديــد تحصلــت عليــه الشــركة خــالل العــام ٢019م مــن صنــدوق 
التنميــة الصناعيــة الســعودي وقــد بلغــت قيمــة القــرض ٢3٫٢ مليــون ريــال ســعودي. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن القــرض صــدر باســم شــركة اليــان للصناعــة بهــدف 
دعــم إنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد. )لمزيــد مــن المعلومــات فضــاًل راجــع القســم الفرعــي )11-7-7( »القــروض والتســهيالت االئتمانيــة« 

مــن القســم )11( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.
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٧-6-6-4  المستحق الى جهات ذات عاقة

المســتحقات إلــى جهــات ذات عالقــة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢1م تعلقــت بمبالــغ مســتحقة مــن الســيد مشــعل الكثيــري )الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة( الــذي زّود الشــركة بمبالــغ متفرقــة خــالل الفتــرة لدعــم احتياجــات رأس المــال العامــل. لــم تشــهد المســتحقات إلــى جهــات ذات عالقــة أي حــركات 

جوهريــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م.

٧-6-6-5  مخصص الزكاة

ــى  ــت عل ــة وحصل ــة الســعودية. وقــد قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكوي ــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربي ــة العامــة لل ــا ألنظمــة الهيئ ــزكاة وفًق تخضــع الشــركة لل
الشــهادة حتــى العــام ٢019م. ارتفــع مخصــص الــزكاة تدريجيــا بيــن 31 ديســمبر ٢019م و31 ديســمبر ٢0٢0م وارتفعــت فــي ٢0٢1م نتيجــة تحّســن النتائــج التــي 

حققتهــا الشــركة خــالل الفتــرة الماليــة.

٧-٧  التدفقات النقدية 

يوضــح الجــدول التالــي التدفقــات النقديــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )56( التدفقات النقدية

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الفترة المالية المنتهية في 31 

مارس
النمو زيادة/)نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2021م20192020م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة مدققة مدققة مدققة

صافي النقد 
الناتج من 
األنشطة 
التشغيلية

13٫415٫4137٫٢49٫64151٫٢3٢٫5931٢٫518٫70٢4٫101٫643-٪45٫96-٪606٫69٪13٢٫76-٪56٫31

صافي النقد 
من األنشطة 
االستثمارية

7٫140٫419-41٫560٫583-69٫467٫901-18٫675٫953-7٫761٫750-٪48٢٫05٪67٫15٪141٫56-٪113٫48

صافي النقد 
من األنشطة 

التمويلية
٢٫3٢6٫117-5٢٫339٫3865٫068٫0401٫٢٢4٫05٢10٫85٢٫951٪٢350٫08-٪90٫3٢-٪786٫64٪٢٢9٫64-

التغير في 
أرصدة النقد 
وما في حكمه

3٫948٫87718٫028٫44413٫167٫268- 4٫933٫199- 1٫010٫442-٪356٫55٪173٫04-٪120٫48-٪249٫40-

النقد وما في 
حكمه في 

بداية السنة
874٫1644٫8٢3٫041٢٢٫851٫485٢٢٫851٫4859٫684٫٢17٪451٫73٪373٫80٪57٫6٢-٪196٫78

النقد وما 
في حكمه في 

نهاية السنة
4٫823٫04122٫851٫4859٫684٫217 17٫918٫286 8٫673٫775٪373٫80٪57٫62-٪51٫59-٪26٫16

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و٢0٢٢م
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ــال ســعودي فــي ٢0٢0م، حيــث كان  ــون ري ــى ٢٢٫9 ملي ــال ســعودي فــي ٢019م إل ــون ري ــة الســنة بنســبة 373٫7٪ مــن 4٫8 ملي ــة فــي نهاي ــد النقدي ارتفــع رصي
االرتفــاع مدفوعــاً بالزيــادة فــي صافــي النقــد مــن األنشــطة التمويليــة عــن طريــق زيــادة رأس مــال فــي العــام ٢0٢0م. كمــا ســّجلت رصيــد النقديــة انخفاضــا بنســبة 
57٫6٢٪ مــن ٢٢٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م الــى 9٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢1م. كمــا ســجلت النقديــة انخفاضــا بنســبة ٪51٫59 
مــن 17٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 مــارس ٢0٢1م الــى 8٫6 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢م، كان االنخفــاض بســبب 

ارتفــاع وزيــادة فــي معــدات الشــركة.

٧-٧-1  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يوضــح الجــدول التالــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )57( التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 
زيادة / )نقص(

2022م 2021م2021م2020م2019م
ديسمبر 

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م

النمو 
المركب / 
2019م - 

2021م
غير مدققةغير مدققة  مدققة مدققة مدققة

صافي ربح 
العام / الفترة 

 16٫015٫975 9٫659٫75٢ 8٫736٫811 4٫198٫400 ٢٫07٢٫084-٪39٫70-٪9٫55-٪50٫65-٪18٫٢9-

تعديالت لتسوية صافي دخل الفترة الى صافي النقدية الناتجة من )المستخدمة في( 

16٫30٪117٫87٪55٫44٪1٫٢1٪3٫146٫797 1٫444٫359 8٫086٫149 5٫٢0٢٫197 5٫139٫895 استهالك 

ربح استعباد 
موجودات ثابته

ال ينطبقال ينطبق-100٫00٪ال ينطبق---73٫1٢1 -

مخصص 
الزكاة المكون 

 460٫373 8٢5٫750 968٫944 ٢06٫438 ٢4٢٫٢36٪79٫37٪17٫34٪17٫34٪٢8٫15

تسويات فروق 
زكوية 

ال ينطبقال ينطبق-100٫00٪ال ينطبق----17٫184  - 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق ال ينطبق--100٫000 -- خسائر أخرى

إطفاء حق 
استخدام 
األصول 

ال ينطبق6٫60٪6٫60٪ال ينطبق71٫181 66٫777 ٢84٫7٢5 ٢67٫109  - 

مخصص 
خسائر ائتمانية 

مكون 
ال ينطبقالينطبق430٫95٪ال ينطبق--7٫500٫000 1٫41٢٫566  - 

مخصص 
مكافأة ترك 

الخدمة المكون
 13٢٫333 385٫059 49٢٫686 98٫478 13٢٫36٢٪190٫98٪٢7٫95٪34٫41٪54٫99

إجمالي 
التعديالت 

للبنود الغير 
نقدية

21٫748٫5768٫148٫61817٫432٫504 1٫816٫052 3٫592٫576٪24٫60-٪113٫93٪97٫82٪7٫11-
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السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 
النمو زيادة / )نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م 2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة  مدققة مدققة مدققة

      التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

مدينون 
تجاريون 

 3٫119٫306- ٢٫681٫071- 14٫465٫801 3٫197٫941 1٫767٫769-٪14٫05-٪639٫55٪44٫7٢٪-٢66٫76-

مخزون مواد 
خام

 30٢٫330- 3٫936٫664- 10٫6٢9٫637 3٫99٢٫473 801٫667-٪1٢0٢٫10٪370٫0٢%79٫9٢-٪4٢7٫60-

مخزون قطع 
غيار 

 136٫844- 68٫905- 118٫771- 37٫400- 44٫350٪49٫65-٪7٢٫37٪٢18٫58-٪4٫61-

أرصدة مدينة 
أخرى

 8٫٢36٫955- 9٫554٫939 3٫930٫669- 4٫797٫564- 5٫736٫٢54-٪٢16٫00-٪141٫14-٪٢19٫57-٪٢1٫86-

حق استخدام 
األصول 

ال ينطبقال ينطبق-77٫58٪ال ينطبق---٢99٫471 -1٫335٫547  - 

-٢54٫75٪-389٫٢8٪-86٫08٪-٢763٫٢5٪759٫4٢0 -٢6٢٫518 -438٫577 -3٫151٫660 118٫339 دائنون تجاريون 

جهات ذات 
عالقة 

 3٫776٫075 8٫870٫566- 4٫946٫3٢8 5٫186٫٢06 148٫163٪334٫90-٪155٫76-٪97٫14-٪9٫4٢

أرصدة دائنة 
أخرى

 189٫785- 704٫٢35- 650٫167 50٫86٢ 1٫731٫6٢٪٢٢71٫07٪19٢٫3٢-٪3304٫55٪٢50٫75-

التزامات مقابل 
عقود إيجار 
طويلة األجل 

ال ينطبقال ينطبق-97٫٢1٪ال ينطبق--30٫393 1٫088٫969  - 

50٫47٪ال ينطبق86٫3٢٪8٢٫87٪--8٢5٫750 -8٢5٫750 -443٫189 -٢4٢٫357 الزكاة المسددة

مخصص 
مكافأة ترك 

الخدمة 
المسددة

ال ينطبقال ينطبق٢34٫17٪ال ينطبق- --45٫810 -10٫800  - 

صافي النقد 
الناتج عن 
األنشطة 

التشغيلية

 13٫415٫4137٫249٫64151٫232٫59312٫518٫7024٫101٫643-٪46٫00-٪606٫7٪132٫76-٪56٫3

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢1م و٢0٢٢م

انخفــض صافــي النقــد الناتــج عــن األنشــطة التشــغيلية بنســبة 46٫0٪ مــن 13٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى 7٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م. 
كان االنخفــاض مدفوعــاً بشــكل رئيســي النخفــاض صافــي دخــل الفتــرة مــن 16٫0 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى9٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م 

بعــد انخفــاض اإليــرادات.

ارتفــع صافــي النقــد الناتــج عــن األنشــطة التشــغيلية بنســبة 606٫7٪ مــن 7٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م إلــى51٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢1م. 
كان االرتفــاع مدفوعــاً بشــكل رئيســي الــى ارتفــاع المدينــون ومخــزون المــواد الخــام بنســبة 639٫55٪ و370٫0٢٪ علــى التوالــي.
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٧-٧-2  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يوضــح الجــدول التالــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة االســتثمارية للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفتــرة الثالثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م. 

جدول رقم )58( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 
النمو زيادة / )نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة   مدققة مدققة مدققة

ممتلكات 
ومعدات 
مضافة

4٢٫336-6٫177٫419-68٫٢59٫768- 16٫454٫099- 8٫7٢5٫556-٪14491٫41٪1004٫99٪46٫97-٪107٢٫60

مشروعات 
تحت التنفيذ

7٫098٫083-36٫113٫4٢3-1٫٢08٫133- ٢٫٢٢1٫854- 963٫806٪408٫78٪96٫65-٪143٫38-٪44٫58-

متحصالت 
بيع موجودات 

ثابتة
ال ينطبق0٫00٪ال ينطبقال ينطبق---٢٢3٫000-

تسويات على 
ممتلكات 

وآالت ومعدات
ال ينطبق0٫00٪ال ينطبقال ينطبق---507٫٢59-

صافي النقد 
المستخدم 

في األنشطة 
االستثمارية

7٫140٫419-41٫560٫583-69٫467٫901- 18٫675٫953- 7٫761٫750-٪482٫05٪67٫15٪58٫44-٪113٫48

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بنســبة 48٢٫0٪ مــن 7٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى 41٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢0م 
حيــث كانــت التدفقــات النقديــة الســلبية مرتبطــة مشــروعات تحــت التنفيــذ. ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بنســبة 67٫15٪ مــن 41٫5 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام ٢0٢0م إلــى 69٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢0٢1م حيــث كان االرتفــاع بســبب ارتفــاع ممتلــكات ومعــدات بنســبة ٪1004٫99 

متعلقــة بمشــتريات مصنــع التقنيــة والــذي تــم االنتهــاء مــن أعمالــه فــي الربــع الرابــع مــن العــام ٢0٢1م.
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٧-٧-3  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يوضــح الجــدول التالــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م والفتــرة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 مــارس ٢0٢1م و٢0٢٢م.

جدول رقم )59( التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس
النمو زيادة / )نقص(

المركب / 
2019م - 

2021م
ديسمبر 2022م2021م2021م2020م2019م

2020م
ديسمبر 

2021م
مارس 
2022م غير مدققةغير مدققة  مدققة مدققة مدققة

قرض قصيرة 
األجل

٢36٫730-15٫634٫509٢٫011٫701 ٢٫367٫489- 13٫43٢٫880-٪6704٫36٪87٫13-٪467٫39٪304٫07-

قرض 
صندوق 
التنمية 

الصناعي

-100٫00٪ال ينطبقال ينطبق16٫964٫583٪11٢٫79 ---4٫408٫000563٫879

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق----451٫380-تعديالت

التزامات 
عقود 

رأسمالية
6٫497٫387-7٫488٫664-3٫308٫177 3٫591٫541 7٫3٢1٫٢48٪15٫٢6٪144٫18-٪103٫85٪179٫85-

زيادة رأس 
مال

ال ينطبقال ينطبق-100٫56%ال ينطبق---45٫٢08٫800٢51838-

صافي النقد 
المستخدم 

في األنشطة 
التمويلية

2٫326٫117-52٫339٫3865٫068٫040 1٫224٫052 10٫852٫951٪2350٫08-٪90٫32-٪786٫64٪229٫64-

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢0٢٢م

تقلبت حركة صافي النقد في األنشطة التمويلية خالل األعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م. 

ارتفــع النقــد المتدفــق مــن األنشــطة التمويليــة مــن تدفــق ســلبي بقيمــة ٢٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي ٢019م إلــى تدفــق إيجابــي بقيمــة 5٢٫3 مليــون ريــال ســعودي 
فــي ٢0٢0م نتيجــة زيــادة رأس المــال للشــركة، كمــا انخفــض النقــد المتدفــق مــن األنشــطة التمويليــة الــى تدفــق إيجابــي بقيمــة 5٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي 
العــام ٢0٢1 م نتيجــة ســداد قــروض قصيــرة األجــل. ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة مــن 1٫٢ مليــون ريــال ســعودي فــي 31 مــارس ٢0٢1م 

الــى 10٫8 مليــون ريــال ســعودي 31 مــارس ٢0٢٢م.

٧-8  االلزتامات والمطلوبات الطارئة

ال يوجد لدى الشركة أية التزامات أو متطلبات طارئة كما في 31 مارس ٢0٢٢م.
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هيكل التمويل واستخدام 
متحصالت الطرح

)8(
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8-  هيكل التمويل واستخدام متحصالت الطرح

8-1  الهيكل المايل 

يبين الشكل التالي الهيكل المالي:

الشكل رقم )4(: هيكل التمويل

  1-1-٨

وفــق مــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أعــاله فإنــه ســوف يتــم اســتخدام )49٪( مــن متحصــالت الطــرح مــن قبــل الُمصــدر لبيــع الســلع مــن المــورد وبيــع تلــك 
الســلع بشــكل فــوري إلــى الراعــي )بصفتــه المشــتري( بموجــب اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية ويلتــزم الراعــي باســتخدام متحصــالت إعــادة بيــع الســلع المشــتراة 
مــن قبلــه بموجــب عقــد المرابحــة ذو العالقــة فقــط لأغــراض المحــددة فــي الشــروط واألحــكام النهائيــة المطبقــة ووفــق أحــكام اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية. 
كمــا ســيتم اســتخدام )51٪( مــن صافــي متحصــالت إصــدار كل سلســلة صكــوك كرأســمال المضاربــة حيــث ســيقوم الراعــي )بصفتــه الُمضــارب( باســتثمارها فــي 
محفظــة األعمــال. وبــكل األحــوال ســيتم اســتخدام جميــع متحصــالت الطــرح ألي سلســلة إصــدار مــن قبــل الراعــي ألغراضــه التجاريــة العامــة وتلبيــة أهدافــه 

الماليــة واالســتراتيجية.

  2-1-٨

ــون  ــي )1٪( يك ــة والباق ــن دخــل المضارب ــة بنســبة 99٪ م ــاح المضارب ــى حــق اقتســام أرب ــال( عل ــه رب الم ــة ســيحصل الُمصــدر )بصفت ــة المضارب ــق اتفاقي وف
ــاء شــراء الســلع مــن المــورد  ــة المرابحــة الرئيســية( الحــق فــي إلغ ــع ضمــن اتفاقي ــه البائ ــري القابضــة(.  كمــا يكــون للُمصــدر )بصفت للُمضــارب )شــركة الكثي
بموجــب اتفاقيــة توريــد الســلع دون أي مســؤولية مــن أي نــوع تقــع علــى عاتقهــا فيمــا يتعلــق بــأي دعــاوى أو إجــراءات قضائيــة أو تكاليــف أو مصاريــف أو ضرائــب 
أو التزامــات مــن أي نــوع كانــت، وذلــك فــي حــال عــدم تمكــن الراعــي )بصفتــه المشــتري( مــن إرســال إشــعار تأكيــد األحــكام وإخطــار عــرض الشــراء وفــق البنــد 
ــة وصحيحــة مــن  ــه المشــتري( عــن إرســال نســخة كامل ــف الراعــي )بصفت ــى الفــور. وفــي حــال تخل ــاء ســارياً عل ــار إشــعار اإللغ ــم اعتب ــة ويت 3٫4 مــن االتفاقي
اإلخطــار )إشــعار الموافقــة علــى العــرض(، يجــوز للُمصــدر )بصفتهــا البائــع( إشــعار المــورد المعنــي بــأن شــراء الســلع مــن المــورد بموجــب اتفاقيــة توريــد الســلع 

قــد أصبحــت الغيــة.

للُمصــدر نيابــة عــن حملــة الصكــوك، تنفيــذ حقــوق الُمصــدر وحملــة الصكــوك ومطالبــة الراعــي )بصفتــه الضامــن( بتنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة وفقــاً لــكل إعــالن 
وكالــة معنيــة وأي مــن وثائــق الصكــوك األخــرى. وقــد نصــت اتفاقيــة إعــالن الوكالــة أنــه يحــق للُمصــدر )بصفتــه وكيــل حملــة الصكــوك( إذا قــررت وفًقــا لتقديــره 
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الخــاص والمطلــق؛ أو )٢( إذا طلــب منهــا كتابــة عــدد مــن حملــة الصكــوك يمثــل مــا نســبته ٢5٪ علــى األقــل مــن القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك القائمــة مــن 
القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك القائمــة بتاريــخ الطلــب؛ أو)3( إذا تــم توجيههــا بموجــب قــرار غيــر عــادي صــادر مــن حملــة الصكــوك، وإلــى الحــد الــذي ال 
يتــم فيــه دفــع المبالــغ المســتحقة و/ أو القابلــة للتســليم فيمــا يتعلــق بصكــوك أي إصــدار و/ أو تســليمها بالكامــل، اتخــاذ خطــوة واحــدة أو أكثــر مــن الخطــوات 
التاليــة )ليتــم تعويضهــا و/ أو تقديــم ضمــان بذلــك حســبما يرضيهــا(: ولهــا حــق تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية )وأي عقــد مرابحــة مرتبــط بهــا( 
واتفاقيــة المضاربــة المتعلقــة بسلســلة اإلصــدار المعنيــة بوجــه الراعــي )شــركة الكثيــري القابضــة(، ولهــا حــق اتخــاذ الخطــوات األخــرى التــي تــرى أنهــا ضروريــة 

ومناســبة الســترداد المبالــغ المســتحقة و/ أو التــي يمكــن تســليمها إلــى حملــة الصكــوك لتلــك السلســلة مــن الصكــوك. 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يؤكد كل من الُمصدر والراعي أنه كما بتاريخ اتفاقية المرابحة الرئيسية وبتاريخ كل عقد مرابحة، قد تم االلتزام باآلتي:

التأســيس والصالحيــة والتفويــض: تــم تأسيســه علــى النحــو النظامــي وأصبــح قائمــاً بشــكل نظامــي بموجــب قوانيــن بلــد المنشــأ )التأســيس( مــع حصولــه  -
علــى كامــل الســلطة والقــدرة علــى امتــالك أو تأجيــر أو بيــع أو نقــل أو التصــرف فــي ممتلكاتــه وأصولــه والقيــام بأعمالــه وفــق الوضــع الحالــي، ومؤهــل قانونًيــا 

لممارســة األعمــال التجاريــة ضمــن الســلطات واالختصاصــات التــي تتــم فيهــا األعمــال التجاريــة؛ 

عــدم اإلخــالل أو االنتهــاك: إن تنفيــذ بنــود اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية، ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا، وتعهــد بــأداء كافــة االلتزامــات المنصــوص  -
عليهــا والتــي لــن تتعــارض مــع أنظمــة بلــد المنشــأ / مــكان التأســيس، ولــن تــؤدي إلــى خــرق، أو تقصيــر، أو إلــى أي اتفــاق أو أداة يكــون طرفــاً فيهــا أو يلتــزم 

بهــا، أو فيمــا يتعلــق بالمديونيــة الناتجــة التــي تعتبــر ضمانــا لهــا، أو أي شــرط مــن المســتندات التأسيســية للُمصــدر؛

قانونيــة، ومشــروعية، وملزمــة، وقابلــة للتنفيــذ: مــع مراعــاة التحفظــات القانونيــة، تشــكل اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية جــزء مــن وثائــق الصكــوك التــي يكــون  -
طرفــاً فيهــا وستشــكل التزامــات قانونيــة ومشــروعة وملزمــة وقابلــة للتنفيــذ مــن قبلــه؛

الموافقــات: جميــع التفويضــات والموافقــات والتراخيــص واألوامــر والتســجيالت أو المؤهــالت، ألي محكمــة أو جهــة حكوميــة )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل  -
المثــال ال الحصــر، دفــع أي طابــع أو ضرائــب أو رســوم أخــرى مماثلــة(، والمطلوبــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية وقــد تــم الحصــول عليهــا 

أو إعطاؤهــا أو القيــام بهــا، وجميــع هــذه الموافقــات والتفويضــات تعتبــر ســارية المفعــول ودخلــت حيــز التنفيــذ بالكامــل.

اإلفــالس والتصفيــة: الُمصــدر: )1( قــادر علــى ســداد ديونــه عنــد اســتحقاقها؛ )٢( لــم يكــن ولــن يكــون معســًرا، أو غيــر قــادر علــى تســديد ديونــه، نتيجــة  -
ــة المرابحــة الرئيســية.  ــة باتفاقي ــة المرابحــة الرئيســية أو أي وثيقــة أو مســتند ذات صل إلبرامــه اتفاقي

االلتــزام بأحــكام الشــريعة: وافــق كل طــرف علــى قبــول طبيعــة هــذه االتفاقيــة بالنســبة لالمتثــال للشــريعة اإلســالمية، وإلــى الحــد المســموح بــه نظامــاً، وافــق  -
كل طــرف:

عدم قابلية اعتراضه بشأن عدم التزام أي من واجباته وفق اتفاقية المرابحة الرئيسية بأحكام الشريعة؛أ. 
أال يقوم باتخاذ أي إجراء أو تقديم أي اعتراض لناحية عدم امتثال اتفاقية المرابحة الرئيسية ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ب. 
أال تكــون أي مــن موجباتــه بموجــب اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية عرضــة ألي تغييــر أو إبطــال أو تتأثــر نتيجــة ألي قــرار أو حكــم أو أمــر قضائــي يعتبــر ج. 

هــذه االتفاقيــة مخالفــة لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.     

وبالنســبة للوضــع النظامــي للصكــوك، تشــكل الصكــوك حصصــاً مشــاعًة غيــر قابلــة للتجزئــة فــي ملكيــة أصــول الصكــوك. وتمثــل أيضــاً حصصــاً مشــاعًة غيــر 
قابلــة للتجزئــة فــي التزامــات الدفــع والتــي ســتعامل فــي جميــع األوقــات علــى نحــو مســاو فيمــا بينهــم. ووفًقــا لوثائــق الصكــوك، تشــكل التزامــات الدفــع الخاصــة 
بالُمصــدر بموجــب الصكــوك ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا التزامــات مباشــرة عليــه وعامــة وغيــر معلقــة علــى شــرط وغيــر مضمونــة وســتعامل فــي 
جميــع األوقــات علــى نحــو متســاٍو مــع جميــع التزامــات الُمصــدر األخــرى الحاليــة والمســتقبلية غيــر المضمونــة، فيمــا عــدا تلــك االلتزامــات التــي تحظــى بأفضليــة 

بموجــب المبــادئ النظاميــة اإللزاميــة ذات التطبيــق العــام.

3-1-٨

 ال يحــق ألي مــن حملــة الصكــوك االدعــاء مباشــرة ضــد الراعــي إال فــي حــال إخفــاق وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )1( خــالل ســتين )60( يومــاً بعــد أن أصبــح 
ملزًمــا بالمضــي قدمــاً بموجــب توجيــه أو طلــب خطــي مــن قبــل حملــة الصكــوك يملكــون صكــوك تمثــل نســبة)٢5٪( مــن القيمــة االســمية اإلجماليــة ألي سلســلة 

صكــوك أو )٢( بموجــب قــرار غيــر عــادي صــادر عــن حاملــي الصكــوك الذيــن يحققــون النصــاب المطلــوب. 
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يقــدم الراعــي )بصفتــه الضامــن( التأكيــدات والضمانــات لصالــح الُمصــدر )نيابــة عــن حملــة الصكــوك( ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، ويقــر الراعــي بــأن وكيــل 
حملــة الصكــوك المفــوض قــد أبــرم اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة وبــأن حملــة الصكــوك ســيقومون بشــراء الصكــوك اعتمــاًدا علــى 
هــذه التأكيــدات والضمانــات. إّن اإلقــرارات المنصــوص عليهــا فــي البنــد )9( مــن اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية، ســيتم اعتبارهــا متكــررة مــن قبــل الراعــي 
)بصفتــه الضامــن( إلــى الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي تاريــخ إصــدار ألي سلســلة إصــدارات لصكــوك المعنيــة، بالرجــوع إلــى الحقائــق والظــروف 

القائمــة فــي ذلــك الوقــت. وفيمــا يلــي نبــذة عــن أبــرز الضمانــات والتأكيــدات المقدمــة وتشــمل:

التأســيس الصفــة والتفويــض: )1( قــد تــم تأســيس الضامــن علــى النحــو الواجــب وأصبــح قائمــاً بشــكل قانونــي بموجــب أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية مــع أ. 
تمتعــه بكامــل الســلطة والقــدرة علــى امتــالك أو تأجيــر أو بيــع أو نقــل أو التصــرف فــي ممتلكاتــه وأصولــه والقيــام بأعمالــه علــى النحــو الموضــح فــي نشــرة 
اإلصــدار األساســية، وهــو مؤهــل نظامــاً بمزاولــة نشــاطه فــي الــدول التــي يعمــل فيهــا؛ )٢( يتمتــع الضامــن بالســلطة الكاملــة والقــدرة علــى وضــع البرنامــج، 
وإنشــاء الصكــوك وإصدارهــا، وتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ووثائــق الصكــوك التــي هــو طرًفــا فيهــا، واالضطــالع بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة إعــالن 

الوكالــة الرئيســية وتنفيذهــا، وقــد اتخــذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة للموافقــة عليهــا والتصريــح بهــا؛

عــدم الخــرق أو اإلخــالل: إن وضــع )تأســيس( البرنامــج وإنشــاء الصكــوك وإصدارهــا وبيعهــا مــن قبــل الضامــن، وتنفيــذ بنــود اتفاقيــة ‘الن الوكالــة الرئيســية ب. 
ــة  ــن المملكــة العربي ــن تتعــارض مــع قواني ــي ل ــة والت ــا فــي هــذه االتفاقي ــا، وتعهــد أداء االلتزامــات المنصــوص عليه ــي هــو طــرف فيه ــق الصكــوك الت ووثائ
الســعودية ولــن تــؤدي إلــى انتهــاك أو تقصيــر، أو إلــى أي اتفاقيــة أو أداة يكــون الضامــن طرًفــا فيهــا أو يلتــزم بهــا، أو تتعلــق بالمديونيــة التــي يعتبــر هــو ضمــان 

لهــا، أو ألي حكــم أو شــرط وارد فــي وثائقــه التأسيســية؛

نظاميــة ومشــروعية وإلزاميــة وقابليتهــا للتنفيــذ: مــع مراعــاة التحفظــات القانونيــة، تشــكل اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية، وعنــد التنفيــذ الواجــب مــن ج. 
قبــل األطــراف أو نيابــة عنهــم، وثائــق الصكــوك التــي يكــون الضامــن طرًفــا فيهــا، وعنــد التنفيــذ الواجــب لــكل صــك شــامل مــن قبــل الضامــن أو نيابــة عنــه 
والمصادقــة الواجبــة عليــه وإصــدار وتســليم كل صــك شــامل ســيتم اعتبــار الصكــوك بمثابــة التزامــات نظاميــة ومشــروعة وملزمــة وقابلــة للتنفيــذ بالنســبة 

للضامــن؛

ــة )بمــا فــي ذلــك، د.  ــح والموافقــات والتراخيــص واألوامــر والتســجيالت أو االختصاصــات الخاصــة ألي محكمــة أو جهــة حكومي ــع التصاري الموافقــات: جمي
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، دفــع أي رســوم تتعلــق بالضريبــة أو ضريبــة ختــم أو رســوم مماثلــة أخــرى( والمطلوبــة مــن الضامــن فيمــا يتعلــق بـــ: )1( وضــع 
ــق بإصــدار  ــات أخــرى تتعل ــوك وأي اتفاقية/اتفاقي ــق الصك ــة ووثائ ــذ هــذه االتفاقي ــا؛ )3( تنفي ــا وبيعه ــوك وإصدارهــا وطرحه ــج؛ )٢( إنشــاء الصك البرنام
الصكــوك؛ )4( أداء الضامــن لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة إالن الوكالــة الرئيســية وفــي وثائــق الصكــوك؛ و )5( توزيــع نشــرة اإلصــدار األساســية، 

وكل الشــروط النهائيــة الســارية وفقــاً لأحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة البرنامــج؛

قــد تــم )أو كان ســيتم قبــل تاريــخ اإلصــدار( الحصــول عليهــا أو منحهــا أو الوفــاء بهــا أو القيــام بهــا مــن قبــل الضامــن، وإن جميــع هــذه الموافقــات والتفويضــات 
والموافقــات تعتبــر )أو ســتعتبر بتاريــخ اإلصــدار ذات الصلــة( نافــذة وســارية المفعول.

هـــ.  شــروط القبــول: ليــس ضروريــاً تســجيل أو قيــد الصكــوك أو مســتندات الصكــوك وبــأن يتــم إيــداع أو تســجيل الصكــوك أو أي وثيقــة صكــوك فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، أو دفــع أي ضريبــة أو رســوم تتعلــق بطــرح الصكــوك أو بتنفيــذ وثائــق الصكــوك، لتكتســب الصفــة التنفيذيــة أو لقبولهــا كدليــل أو مســتند 

تنفيــذي؛

و.   الوضــع القانونــي: التزامــات الســداد الخاصــة بالضامــن بموجــب وثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا ســتكون ضمــن التزاماتــه المباشــرة وغيــر الخاضعــة 
ــة والمســتقبلية للضامــن،  ــة االلتزامــات األخــرى الحالي ــع كاف ــدم المســاواة م ــى ق ــة وعل ــي األولوي ــا ف ــا بينه ــاً فيم ــات وهــي متســاوية دوم ــات ورهون لضمان

باســتثناء االلتزامــات التــي قــد تكــون لهــا أفضليــة بقــوة النظــام مــن خــالل المــواد اإللزاميــة ذات التطبيــق العــام؛

ز.   ال يوجــد حــاالت إخــالل: لــم يقــع أي حــدث أو يحصــل أي ظــرف يعتبــر أو قــد يصبــح )مــع مــرور الوقــت، تقديــم إشــعار أو اتخــاذ أي قــرار( حدًثــا فيــه إهمــال 
أو تقصيــر؛

ح.   اإلفــالس والتصفيــة: الضامــن: )1( قــادر علــى ســداد ديونــه عنــد اســتحقاقها؛ )٢( لــم يكــن ولــن يكــون معســًرا، أو غيــر قــادر علــى تســديد ديونــه، نتيجــة 
إلصــدار الصكــوك، أو تنفيــذ وثائــق الصكــوك، التــي هــو طــرف فيهــا؛ و )3( خاضــع ألي مــن إجــراءات اإلفــالس أو اإلعســار.

ط.  الملكية القانونية والنفعية: الُمصدر هو المالك الوحيد النظامي والنفعي لأصول التي يستخدمها في إطار أنشطته وفق ما يقوم حالياً بمزاولتها. 



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١3٧

ي.  عــدم وجــود دعــاوى جوهريــة: ال توجــد إجــراءات حكوميــة أو نظاميــة أو تحكيميــة أو قضائيــة )بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات معلقــة أو مهــددة يعرفهــا الُمصــدر 
بمــا فــي ذلــك أي دعــاوى أو تحقيقــات ضــد مدبــري الضامــن( خــالل فتــرة اثنــي عشــر شــهراً )1٢( الســابقة لتاريــخ نشــرة اإلصــدار األساســية والتــي قــد يكــون 
لهــا تأثيــر جوهــري علــى الوضــع لمالــي للضامــن أو نتائــج عملياتــه أو ربحيتــه والتــي تنعكــس بدورهــا بشــكل جوهــري علــى البرنامــج و/أو إصــدار الصكــوك.

8-2  االلزتامات عىل صكوك الكثريي

يتضمــن الشــرط )7( »تعهــدات الُمصــدر – التعهــدات الســلبية« التزاماتالُمصــدر ذات العالقــة بالصفقــة )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه االلتزامــات، الرجــاء 
االطــالع علــى الفقــرة )15-6( »الشــرط 7: تعهــدات الُمصــدر – التعهــدات الســلبية« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«(.

8-3  استثمار متحصالت الصكوك

تــم االتفــاق علــى تفويــض مديــر الدفعــات للقيــام بالنيابــة عــن الُمصــدر باســتثمار نســبة )49٪( تقريبــاً مــن متحصــالت كل سلســلة إصــدار لتُســتخدم فــي شــراء 
الســلع عــن طريــق صفقــات المرابحــة التــي ســيتم إبرامهــا بيــن الُمصــدر )بصفتــه البائــع( والراعــي )بصفتــه المشــتري(. ويجــوز الُمصــدر )بصفتــه البائــع( تعييــن 
وكيــل شــراء )مــع ســلطة محــدودة لتنفيــذ صفقــات المرابحــة( بصفتــه وكيــل الشــراء لشــراء الســلع بالنيابــة عنهــا مــن المــورد األساســي. ويجــب تســليم التعليمــات 
المحــددة بموجــب اتفاقيــة المرابحــة األساســية وعقــد المرابحــة ذو العالقــة إلــى وكيــل الشــراء وأن تكــون إلــى حــد كبيــر بالشــكل المنصــوص عليــه فــي الجــدول 
)3( )نمــوذج تعليمــات وكيــل الشــراء( مــن اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية. وبموجــب التعليمــات أعــاله، يجــوز للُمصــدر )بصفتــه والبائــع( إصــدار التعليمــات وتفويــض 
وكيــل الشــراء بالبيــع الفــوري للســلع بمجــرد شــرائها بالنيابــة عنهــا مــن قبــل الراعــي )بصفتــه المشــتري( مــن أجــل التســليم الفــوري بالريــال الســعودي وبالقيمــة 
فــي تاريــخ التســوية. كمــا تــم منــح صالحيــات للراعــي )بصفتــه الُمضــارب( باالحتفــاظ بموجــودات المضاربــة لصالــح الُمصــدر )بصفتــه رب المــال( وبالنيابــة عنهــا 
ولــه بذلــك صالحيــة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات نيابــة عــن الُمصــدر )بصفتــه رب المــال(، وممارســة تلــك الحقــوق، والتعويــض والصالحيــات والســلطات التقديريــة 

التــي يتــم تفويضهــا للُمضــارب بموجــب اتفاقيــة المضاربــة.

8-4  التدفقات النقدية والدفعات 

ــغ المســتحقة  ــق بالصكــوك أو المبال ــه الحــال فيمــا يتعل ــة تتــم بحســب مــا يكــون علي جميــع األمــوال المســتلمة مــن قبــل الُمصــدر واســتخدام التدفقــات النقدي
بموجــب اتفاقيــة إعــالن الوكالــة و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة، باســتثناء أي مبالــغ مســتلمة وفًقــا للبنــد )13( )الرســوم والنفقــات( ســتكون مســتحقة الدفــع وفًقــا 
ــد مــن التفاصيــل،  ــة( والشــرط )6( )د( )اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة(  والشــرط )14( )حــاالت اإلخــالل( )ولمزي للشــرط )4( )الحالة/الوضعي
الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-4( »الشــرط 4: الحالــة/ الوضعيــة« والفقــرة الفرعيــة )د( »اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة« مــن الفقــرة )5-15( 

»الشــرط 6: الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«(.

ســيتم ســداد الدفعــات مــن قبــل الُمصــدر وليــس الراعــي وفقــاً للشــرط )1٢( »الدفعــات« )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الشــرط، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة 
)15-11( »الشــرط 12: الدفعات« من القســم )15( »شــروط وأحكام الصكوك«(.

ووفقــاً التفاقيــة إدارة الدفعــات المبرمــة مــا بيــن شــركة الخيــر كابيتــال بصفتهــا وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومديــر الدفعــات وصكــوك الكثيــري بصفتهــا 
الُمصــدر، تتــم الدفعــات وفــق اآلتــي:

الدفعات من قبل وكيل حملة الصكوك المفوض والُمصدر لحساب الصفقة 	

1. الدفعات من قبل الُمصدر لحساب الصفقة

ــغ توزيــع دوري جزئــي فيمــا يتعلــق بسلســلة إصــدارات الصكــوك، حيــن  ــغ قســط أو أي مبل )أ( لغــرض توفيــر أمــوال لســداد مبالــغ  التوزيــع الــدوري، أو أي مبل
تصبــح هــذه المبالــغ مســتحقة وواجبــة الســداد، يتعيــن علــى الُمصــدر الدفــع ، أو التســبب فــي دفعهــا ، فــي حســاب الصفقــة لسلســلة إصــدار الصكــوك هــذه 
فــي أو قبــل الســاعة 11:00 صباحــاً )بتوقيــت الريــاض( بيــوم عمــل واحــد )1( قبــل كل تاريــخ توزيــع دوري ذي صلــة، وهــو مبلــغ مســاٍو لمبلــغ التوزيــع الــدوري 
أو مبلــغ القســط أو مبلــغ التوزيــع الــدوري الجزئــي لهــذه  السلســلة مــن إصــدار الصكــوك والمســتحقة فــي هــذا التاريــخ )وفًقــا لأحــكام  والشــروط النهائيــة 

المعمــول بهــا(.
)ب( لغــرض توفيــر مبلــغ ســداد الحصــة التناســبية مــن مبلــغ توزيــع التصفيــة لــكل حملــة صكــوك فيمــا يتعلــق بسلســلة إصــدار الصكــوك، حيــث تصبــح هــذه الحصــة 
مســتحقة وواجبــة الدفــع، يجــب علــى الُمصــدر الدفــع، أو التســبب فــي الســداد، فــي حســاب الصفقــة لسلســلة إصــدار الصكــوك هــذه فــي أو قبــل الســاعة 
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11:00 صباًحــا )بتوقيــت الريــاض( بيــوم عمــل واحــد )1( قبــل تاريــخ التصفيــة ذي الصلــة، وهــو مبلــغ مســاٍو لمبلــغ توزيــع التصفيــة الواجــب دفعــه فــي هــذا 
التاريــخ )وفًقــا لأحــكام والشــروط النهائيــة المعمــول بهــا(.

2.  طريقة ووقت الدفع

كل مبلــغ مســتحق الدفــع فــي حســاب الصفقــة بموجــب البنــد )4-1( »الدفعــات مــن قبــل المُصــدر لحســاب الصفقــة« مــن اتفاقيــة إدارة الدفعــات دون قيــد أو شــرط 
عــن طريــق تحويــل الرصيــد بالريــال الســعودي وفــي أمــوال قابلــة للتحويــل بحريــة ومقاصــة فــي موعــد ال يتجــاوز 11:00 صباًحــا )بتوقيــت الريــاض( ويــوم عمــل 
واحــد )1( قبــل تاريــخ الدفــع ذي الصلــة فــي حســاب الصفقــة لتلــك السلســلة مــن إصــدارات الصكــوك. ويجــب علــى الُمصــدر فــي أو قبــل الســاعة 11:00 صباًحــا 
)بتوقيــت الريــاض( بيــوم عمــل واحــد )1( قبــل تاريــخ اســتحقاق كل دفعــة بواســطته، بموجــب البنــد )4-1( مــن اتفاقيــة إدارة الدفعــات )الدفعــات مــن قبــل الُمصــدر 
لحســاب الصفقــة( التأكــد مــن أن المصــرف الــذي يقــوم بالســداد لــه، يؤكــد عــن طريــق التلكــس أو النظــام الســعودي للتحويــالت الماليــة الســريعة والمعــروف 
اختصــاراً بـــ »ســريع« الــذي تــم اختبــاره، أو رســالة إلــى مديــر الدفعــات تعليمــات، الدفــع المتعلقــة بهــذا الســداد. ويجــب علــى مديــر الدفعــات، بنــاًء علــى طلــب 
الُمصــدر، تزويــده بتفاصيــل حســاب الصفقــة ذات الصلــة بسلســلة إصــدارات الصكــوك تلــك كمــا يطلبهــا الُمصــدر مــن أجــل إعطــاء فعاليــة ســداد هــذه الدفعــات.

3. اإليداع من قبل مدير الدفعات

يجــب علــى مديــر الدفعــات إيــداع كل مبلــغ مدفــوع فــي حســاب الصفقــة وفقــاً للبنــد 5 مــن اتفاقيــة إدارة الدفعــات )الدفعــات مــن قبــل مديــر الدفعــات مــن حســاب 
الصفقــة( ولــن يكــون ملزمــا بســداد أي مبلــغ آخــر مــن هــذا القبيــل.

4. عدم القدرة على تأكيد تعليمات الدفع

إذا لــم يتلــق مديــر الدفعــات، بحلــول الســاعة ٢:00 مســاًء )بتوقيــت الريــاض( أو اليــوم الــذي يلــي يــوم عمــل واحــد )1( قبــل تاريــخ اســتحقاق أي دفعــة لــه بموجــب 
ــق التلكــس أو النظــام  ــة، عــن طري ــداً لتعليمــات الدفــع ذات الصل ــة إدارة الدفعــات »الدفعــات مــن قبــل الُمصــدر لحســاب الصفقــة« تأكي البنــد )4-1( مــن اتفاقي
الســعودي للتحويــالت الماليــة الســريعة والمعــروف اختصــاراً بـــ »ســريع« الــذي تــم اختبــاره، يجــب علــى الفــور إخطــار الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض. 

إذا تلقــى مديــر الدفعــات الحًقــا تأكيــًدا لتعليمــات الدفــع هــذه، فعليــه علــى الفــور إخطــار الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض.

الدفعات من قبل مدير الدفعات من حساب الصفقة 	

1. الدفعات من قبل مدير الدفعات

)أ( فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدارات الصكــوك، يجــب علــى مديــر الدفعــات دفــع مبالــغ التوزيــع الدوريــة وأي مبلــغ قســط وأي مبلــغ توزيــع دوري جزئــي ومبلــغ 
توزيــع التصفيــة بالنســبة لحملــة الصكــوك فــي تلــك  السلســلة مــن إصــدارات الصكــوك مــن المبالــغ المقيــدة مــن وقــت آلخــر إلــى حســاب الصفقــة  لسلســلة 
إصــدارات الصكــوك تلــك، وفًقــا للشــروط واألحــكام النهائيــة المطبقــة ووثائــق الصكــوك، شــريطة أال يكــون  مديــر الدفعــات ملزًمــا بســداد أي دفعــات مــن 
هــذا القبيــل إذا لــم يتســلم المبلــغ الكامــل لـــ أي دفعــات مســتحقة لهــا بموجــب البنــد )4-1( مــن اتفاقيــة إدارة الدفعــات )الدفعــات مــن قبــل الُمصــدر لحســاب  

الصفقــة(.

)ب( بصــرف النظــر عــن أي حكــم آخــر مــن أحــكام اتفاقيــة إدارة الدفعــات، يحــق لمديــر الدفعــات إجــراء خصــم أو اقتطــاع مــن أي دفعــة يقــوم بهــا بموجــب اتفاقيــة 
إدارة الدفعــات، مقابــل أو علــى حســاب أي ضرائــب حاليــة أو مســتقبلية، إذا وإلــى الحــد الــذي يقتضيــه القانــون المعمــول بــه، فــي هــذه الحالــة، يجــب علــى 
مديــر الدفعــات أن يقــوم بهــذا الســداد بعــد إجــراء هــذا االســتقطاع أو الخصــم وعليــه أن يقــدم حســاًبا للســلطات المختصــة عــن المبلــغ الــذي تــم اقتطاعــه 

أو خصمــه، وإخطــار الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بهــذا االســتقطاع أو الخصــم.

)ج( إذا علــم مديــر الدفعــات فــي أي وقــت بضــرورة إجــراء خصــم أو اســتقطاع مــن أي مبلــغ مســتحق الدفــع مــن قبلــه مقابــل أو علــى حســاب أي ضرائــب حاليــة 
أو مســتقبلية، فيجــب عليــه تقديــم إشــعار بهــذا المطلــب إلــى الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــور علمــه ذلــك.

)د( يجــوز لمديــر الدفعــات اعتبــار حامــل الصكــوك المســجل ألي صكــوك مــن أي سلســلة إصــدارات الصكــوك ومعاملتــه باعتبــاره المالــك المطلــق لهــذه الصكــوك، 
الخاليــة مــن أي مقاصــة أو مطالبــة مقابلــة مــن جانــب الُمصــدر ضــد حامــل الصكــوك األصلــي أو أي حامــل صكــوك وســيط لتلــك الصكــوك، وباســتثناء مــا 
تأمــر بــه محكمــة ذات اختصــاص قضائــي أو وفًقــا لمــا يقتضيــه النظــام المعمــول بــه، لــن يتأثــر مديــر الدفعــات بــأي إشــعار بخــالف ذلــك. يجــب أن تكــون 
ــاء مــن  ــاء واإلعف ــى هــذا النحــو، تكــون نافــذة للوف ــغ المدفوعــة عل ــول، وفــي حــدود المبال ــى أي حامــل صكــوك ســارية المفع ــات المســددة إل ــع الدفع جمي

المســؤولية عــن األمــوال المســتحقة بموجــب سلســلة إصــدارات الصكــوك تلــك.
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)هـــ( بعــد اســترداد الصكــوك لسلســلة إصــدارات الصكــوك معينــة بالكامــل، يجــب دفــع أي مبالــغ مســتحقة لالئتمــان فــي حســاب الصفقــة مــن قبــل مديــر الدفعــات 
إلــى الراعــي لحســابه الخــاص كرســوم تحفيزيــة.

2. الحسابات 

يتــم ســداد الدفعــات بموجــب كل سلســلة إصــدارات الصكــوك عــن طريــق التحويــل اإللكترونــي إلــى حســاب بالريــال الســعودي يحتفــظ بــه المدفــوع ألمــره لــدى 
أحــد البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا تــم إخطــاره كتابيــاً للمســجل مــن قبــل المســتفيد المعنــي )والــذي بــدوره يقــوم بإخطــار مديــر الدفــع ووكيــل حملــة 

الصكــوك المفــوض والُمصــدر( فــي موعــد ال يتجــاوز خمســة عشــر )15( يومــاً قبــل تاريــخ الدفعــة ذي الصلــة.

3. الدفعات الخاضعة للنظام المعمول به

)أ( تخضــع جميــع الدفعــات المتعلقــة بالصكــوك مــن أي سلســلة اإلصــدارات فــي جميــع الحــاالت إلــى: )1( أي قوانيــن أو أنظمــة ماليــة أو قوانيــن وأنظمــة أخــرى 
ســارية فــي مــكان الدفــع، ولكــن دون اإلخــالل بأحــكام الشــرط )17( »الضرائــب«؛ و )٢( أي اســتقطاع بموجــب قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة 

باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي الشــرط )17( »الضرائــب«، لــن يتــم تحميــل حملــة الصكــوك أي مصاريــف فيمــا يتعلــق بهــذه الدفعــات.

)ب( إذا قــرر الُمصــدر وفًقــا لتقديــره الخــاص أنــه ســيُطلب منــه حجــب أو خصــم أي اســتقطاع مــن قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة فيمــا يتعلــق 
بــأي دفعــة مســتحقة علــى أي صكــوك، فيحــق لــه إعــادة توجيــه أو إعــادة تنظيــم أي دفعــة مــن هــذا القبيــل بــأي طريقــة يراهــا مناســبة،  مــن أجــل أن يتــم 
الســداد دون اقتطــاع قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة  شــريطة أن يتــم إجــراء أي إعــادة توجيــه أو إعــادة تنظيــم ألي دفعــة مــن خــالل، مؤسســة 
ماليــة معتــرف بهــا وذات ســمعة طيبــة ومرخصــة حســب األصــول فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم الدفــع بخــالف ذلــك وفًقــا التفاقيــة إدارة الدفعــات.

)ج( إذا طلــب الُمصــدر القيــام بذلــك خطيــاً، يجــب أن يؤكــد مديــر الدفعــات للُمصــدر مــا إذا كان ال يــزال شــخصاً يســتطيع ســداد الدفعــات لــه مــن دون اللجــوء 
إلــى اســتقطاع قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة.

4. الدفعات في أيام العمل

يجــب أن تبــدأ تعليمــات الدفــع للقيمــة فــي تاريــخ االســتحقاق، أو، إذا لــم يكــن تاريــخ االســتحقاق هــو يــوم عمــل، فــي أول يــوم عمــل يلــي ذلــك اليــوم؛ مــا لــم يكــن 
مــن شــأنه أن يقــع فــي الشــهر التقويمــي التالــي، وفــي هــذه الحالــة يتــم تقديمــه إلــى يــوم العمــل الســابق مباشــرة. وال يحــق لحامــل الصكــوك الحصــول علــى أي 

توزيعــات أو دفعــات أخــرى فيمــا يتعلــق بــأي تأخيــر فــي الســداد ناتــج عــن تاريــخ اســتحقاق الدفــع الــذي ال يكــون يــوم عمــل.

5. تاريخ قيد التنازل )النقل(

يجــب أن يتــم دفــع كل دفعــة فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدارات الصكــوك إلــى الشــخص الــذي يظهــر باعتبــاره حامــل الصكــوك فــي الســجل عنــد افتتــاح العمــل 
فــي مــكان المكتــب المحــدد للمســجل فــي تاريــخ ســجل التنــازل )النقــل(.

6. اإلشعار في حالة عجز يتعلق بأي التزام بالدفع

إذا كان الرصيــد المســتحق لحســاب الصفقــة لسلســلة إصــدارات الصكــوك ذات الصلــة، فــي أي تاريــخ اســتحقاق للدفــع، أقــل مــن المبلــغ الكامــل ألي مبلــغ توزيــع 
دوري أو مبلــغ قســط أو مبلــغ توزيــع دوري جزئــي أو مبلــغ توزيــع التصفيــة )حســب مقتضــى الحــال(، كمــا هــو مســتحق للدفــع فــي هــذا التاريــخ فيمــا يتعلــق بسلســلة 

إصــدارات الصكــوك تلــك، يجــب علــى مديــر الدفعــات إخطــار الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض.

7. مدير الدفعات ينوب عن وكيل حملة الصكوك المفوض

في حالة حصول حالة إخالل/ حدث تقصيري واستمراره: 

)أ( يتعيــن علــى مديــر الدفعــات، إذا كان ذلــك مطلوبــاً، بموجــب إشــعار خطــي مقــدم مــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض إلــى الُمصــدر ومديــر الدفعــات، القيــام 
باآلتــي:

ــة الصكــوك المفــوض فيمــا يتعلــق  ــة الصكــوك المفــوض تعليمــات بخــالف ذلــك، بصفتــه وكيــلًا لوكيــل حمل )١( التصــرف بعــد ذلــك، إلــى أن يصــدر وكيــل حمل
بالدفعــات والحســابات التــي يجــب إجراؤهــا بموجــب األحــكام والشــروط النهائيــة المعمــول بهــا )باســتثناء مســؤولية وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بموجــب 
أي شــرط مــن هــذا يجــب أن تقتصــر الموافقــة علــى التعويــض والمكافــآت ودفــع أي نفقــات ألي وكيــل علــى المبالــغ للوقــت الــذي يحتفــظ بــه كوكيــل بموجــب 

إعــالن الوكالــة والمتاحــة لهــذا الغــرض(؛ و/ أو



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٤٠

)٢( تســليم جميــع المبالــغ والوثائــق والســجالت التــي يحتفــظ بهــا فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدارات الصكــوك إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، أو بصفتــه 
وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض يوجــه هــذا اإلشــعار، بشــرط أال يُعتبــر هــذا اإلشــعار ســارياً علــى أي وثيقــة، أو ســجل والــذي يلتــزم مديــر الدفعــات بعــدم 

اإلفصــاح عنــه بموجــب أي قانــون أو نظــام معمــول بــه؛ و/أو

)ب( إذا طالــب )بموجــب إشــعار خطــي إلــى الُمصــدر( وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مــن الُمصــدر أن يقــوم بالدفــع مباشــرة إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض 
وليــس إلــى مديــر الدفعــات.

بالنسبة لحاالت الدفع المسبق 

بحســب اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية المبرمــة مــا بيــن صكــوك الكثيــري )البائــع والُمصــدر( وشــركة الكثيــري القابضــة )المشــتري( وشــركة الخيــر كابيتــال 
ــة الصكــوك المفــوض ووكيــل الشــراء(، فــي حــال حصــول أي حــدث مــدرج أدنــاه بســبب أي طــرف ســيؤدي إلــى اعتبارهــا تنــدرج ضمــن  الســعودية )وكيــل حمل

»حــاالت الدفــع المســبق«:

أ.  عدم السداد

إخالل المشتري )شركة الكثيري القباضة( )بغض النظر عن صفته التعاقدية( بسداد المبالغ بتاريخ االستحقاق وفق الحاالت اآلتية: 

)1( اســتحقاق أي دفعــة مــن الســعر المؤجــل )غيــر الدفعــة النهائيــة مــن الســعر المؤجــل الخاصــة بــأي عقــد مرابحــة( وعــدم ســدادها وذلــك خــالل مــدة 14 يــوم 
مــن تاريــخ اســتالمه إشــعار خطــي يوضــح حالــة اإلخــالل؛ أو

)٢( اســتحقاق الدفعــة األخيــرة مــن الســعر المؤجــل الخاصــة بــأي عقــد مرابحــة وعــدم ســدادها وذلــك خــالل مــدة 7 أيــام مــن تاريــخ اســتالمه إشــعار خطــي 
يوضــح حالــة اإلخــالل.

ب.  اإلخالل بموجبات أخرى

 عــدم التــزام البائــع )صكــوك الكثيــري( )بغــض النظــر عــن صفتــه التعاقديــة( بــأي مــن بنــود اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية أو فــي أي مســتند ملحــق باالتفاقيــة أو 
ذات صلــة بهــا )غيــر الموجــب المشــار لــه فــي البنــد )8-1( )أ( مــن اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية(، مــا لــم يقــم بتصحيــح وضعــه خــالل مــدة )30( يــوم عمــل مــن 

تاريــخ إشــعاره خطيــاً مــن قبــل الُمصــدر بحالــة اإلخــالل وتنتفــي فــي هــذه الحالــة أحــكام »حالــة الدفــع المســبق«.

ج.  التعهدات المالية

كما بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام، لم يلتزم المشتري بأي من متطلبات المنصوص عليها في الشرط 8-1 )ز( )وهي التعهدات المالية(. 

د.  التقصير في اتخاذ إجراءات مناسبة

أي إجــراء أو متطلــب ينبغــي اتخــاذه فــي أي وقــت أو االلتــزام بــه كشــرط مســبق للقيــام بمــا يلــي: )1( لتمكيــن الُمصــدر أو المشــتري )بغــض النظــر عــن صفتهمــا 
التعاقديــة( مــن إبــرام هــذه االتفاقيــة بشــكل نظامــي وااللتــزام ببنودهــا والتمتــع بالحقــوق الناجمــة عنهــا وتحمــل االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة أو 

فــي أي مســتند ملحــق باالتفاقيــة أو ذات صلــة بهــا؛ و )٢( ضمــان بــأن تكــون الموجبــات نظاميــة وصحيحــة ونافــذة.

هـ.  عدم نظامية 

فــي حــال أصبحــت أو قــد تصبــح عمليــة تنفيــذ االتفاقيــة أو إمكانيــة االلتــزام ببنودهــا والتمتــع بالحقــوق الناجمــة عنهــا وتحمــل االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي 
االتفاقيــة أو فــي أي مســتند ملحــق باالتفاقيــة أو ذات صلــة بهــا غيــر نظاميــة تجــاه الُمصــدر أو للمشــتري.

و.  التنصل من االتفاقية 

في حال نكل أو تنصل من اتفاقية المرابحة الرئيسية وأي مستند ملحق باالتفاقية أو ذات صلة بها.
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ز.  اإلعسار والمباشرة بإجراءاته

)١(  فــي حــال أصبــح الُمصــدر أو المشــتري )بغــض النظــر عــن الصفــة التعاقديــة( غيــر قــادر أو أقــر بعــدم قدرتــه علــى ســداد ديونــه وذلــك بســبب اســتحقاقها أو 
تعليقــه ألي دفعــات لديونــه بســبب مشــاكل ماليــة حاليــة أو متوقعــة، أو البــدء بالمفاوضــات مــع دائــن أو أكثــر وذلــك لغــرض إعــادة هيكلــة المديونيــة.

)٢( فــي حــال تــم تعييــن مصفــي )غيــر حالــة إعــادة الهيكلــة علــى أســاس المــالءة( علــى كافــة أو جــزء جوهــري مــن التزامــات وأصــول وإيــرادات الُمصــدر والمشــتري 
)بغــض النظــر عــن صفتهــم التعاقديــة( ولــم يتــم إنهــاء التعييــن خــالل 30 يــوم.

)3( فــي حــال قــام الُمصــدر أو المشــتري )بغــض النظــر عــن صفتهمــا التعاقديــة( بالدخــول فــي إجــراء أو تعامــل يتضمــن تنــازل لمصلحــة دائنيــه فيمــا يخــص 
مديونيتــه وتشــمل أي إجــراء أو وتعامــل يتــم تحــت أحــكام نظــام اإلفــالس الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/50 وتاريــخ 1439/05/٢8هـــ )الموافــق 
٢018/0٢/14م( والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 6٢٢ وتاريــخ 1439/1٢/٢4هـــ )الموافــق ٢019/09/40م( والمنشــور فــي 
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 1439/1٢/30هـــ )الموافــق ٢018/09/10م( وأيــة تعديــالت الحقــة أو فــي حــال إعــالن تأجيــل ســداد الديــون فيمــا يخــص أيــة 

ــة؛ مديوني

)4( فــي حــال قــام الُمصــدر أو المشــتري )بغــض النظــر عــن صفتهمــا التعاقديــة( بالتوقــف عــن مزاولــة النشــاط بشــكل كامــل أو جزئــي جوهــري )غيــر حــاالت 
االندمــاج وإعــادة الهيكليــة مــع توفــر المــالءة(.

)5( فــي حــال صــدور أمــر أو قــرار نافــذ تــم تمريــره بالموافقــة علــى التصفيــة أو حــل الُمصــدر أو المشــتري )بغــض النظــر عــن صفتهمــا التعاقديــة( وفــي )غيــر 
حــاالت االندمــاج وإعــادة الهيكليــة مــع توفــر المــالءة(.

)6( فــي حــال حــدوث أي حالــة بموجــب القوانيــن واألنظمــة والقواعــد بالمملكــة العربيــة الســعودية والتــي يكــون لهــا نفــس مفاعيــل الحــاالت التــي تنــدرج تحــت 
البنــد )ز( )1( حتــى البنــد )ز( )5(؛ و

ح.  وثائق الصكوك

فــي حــال حــدوث حالــة إخــالل بااللتزامــات )وفــق التعريــف المعطــى لهــا فــي وثائــق الصكــوك( بحســب مــا هــو مبيــن فــي وثائــق الصكــوك، إلــى الحــد الــذي ال 
تكــون فيــه هــذه الحالــة مــن حــاالت الدفــع المســبق مســبًقا وفــق البنــد )8-1( مــن اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية.

فــي حــال انطبــاق أي مــن حــاالت الدفــع المســبق )وفــي أي وقــت( علــى أي طــرف )»الجهــة المتأثــرة«( واســتمرارها، يجــوز للطــرف اآلخــر بعــد إشــعار موجــه 
للجهــة المتأثــرة بــأن يطلــب تحديــد موعــد ليقــوم المشــتري بتســديد إجمالــي قيمــة الســعر المؤجــل القائمــة باإلضافــة إلــى أيــة مبالــغ أخــرى مســتحقة للبائــع مــن 

قبــل المشــتري، والتــي تصبــح بموجبــه واجبــة الســداد بموجــب اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية.

8-٥  استخدام متحصالت اإلصدار

مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي متحصــالت طــرح الصكــوك خمســمائة مليــون )500٫000٫000( ريــال ســعودي. ســوف يتــم اســتخدام متحصــالت طــرح كل سلســلة 
صكــوك، بعــد خصــم كافــة التكاليــف، ألغــراض شــركة الكثيــري القابضــة التجاريــة العامــة وتلبيــة أهدافهــا الماليــة واالســتراتيجية.

علمــاً أنــه ســيتم اســتخدام )51٪( مــن صافــي متحصــالت إصــدار كل سلســلة صكــوك كرأســمال المضاربــة، بحيــث ســيقوم الراعــي )بصفتــه الُمضــارب( 
باســتثمارها فــي محفظــة األعمــال.  

8-٦  مصاريف الطرح

تشــمل مصاريــف الطــرح المصاريــف والتكاليــف المتعلقــة بطــرح السلســلة األولــى مــن الصكــوك والتــي تقــدر بحوالــي مليــون ومائــة وســتين ألــف )1٫160٫000( 
ريــال ســعودي، باإلضافــة لنســبة )1٫3٪( مــن المتحصــالت لصالــح المستشــار المالــي، وتشــمل مصاريــف أتعــاب المستشــار المالــي ومديــر الترتيــب، ووكيــل حملــة 
الصكــوك المفــوض والجهــة المســتلمة، والمستشــار القانونــي، والمستشــار المالــي، والمحاســب القانونــي، وتكاليــف التســويق والطباعــة، والمصاريــف األخــرى 

المتعلقــة بطــرح سلســلة الصكــوك األولــى، وســيتم خصــم كافــة مصاريــف الطــرح مــن إجمالــي متحصــالت الطــرح.
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9-  إفادات الخرباء 

قــدم جميــع المستشــارون الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــات )ك(، )ل( مــن هــذه النشــرة، موافقتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم وإفادتهــم فــي 
هــذه النشــرة، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

إن جميــع المستشــارين والعامليــن لديهــم أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم وليــس ألي منهــم مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الُمصــدر أو الراعــي أو أي مــن شــركتيه 
التابعتيــن بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقالليتهم، كمــا فــي تاريــخ نشــر هــذه النشــرة.
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10-  اإلقرارات 

يقر أعضاء مجلس إدارة الُمصدر وأعضاء مجلس إدارة الراعي بما يلي:

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الُمصــدر، أو الراعــي أو أي شــركة مــن شــركتيه التابعتيــن يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثريــاً ملحوظــاً فــي . 1
الوضــع المالــي خــالل الشــهور االثنــي عشــر األخيــرة.

لــم تُمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الراعــي أو أي شــركة مــن شــركتيه التابعتيــن خــالل الســنوات . ٢
الثالثــة الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح الصكــوك الخاضعــة لهــذه النشــرة فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أوراق ماليــة.

لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للراعــي أو أي شــركة مــن شــركتيه التابعتيــن خــالل الســنوات الثالثــة الســابقة . 3
ــر المحاســب القانونــي حتــى  ــرة التــي يشــملها تقري ــب التســجيل وطــرح الصكــوك الخاضعــة لهــذه النشــرة، إضافــًة إلــى الفت مباشــرة لتاريــخ تقديــم طل

اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.
بخــالف مــا ورد فــي الفقــرة )4-4( »مجلــس إدارة صكــوك الكثيــري« مــن القســم )4( »خلفيــة عــن صكــوك الكثيــري وطبيعــة أعمالهــا« والفقــرة )6-٢( . 4

ــس إدارة الُمصــدر  ــس ألعضــاء مجل ــن هــذه النشــرة، لي ــن القســم »التنظيمــي لشــركة الكثيــري القابضــة« م »مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة« م
وأعضــاء مجلــس إدارة الراعــي أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة أو الراعــي أو فــي أي مــن 

شــركة مــن شــركتيه التابعتيــن.

كما يؤكد أعضاء مجلس إدارة الُمصدر وأعضاء مجلس إدارة الراعي بما يلي:

بخــالف مــا ورد فــي الفقــرة )4-4( »مجلــس إدارة صكــوك الكثيــري« مــن القســم )4( »خلفيــة عــن صكــوك الكثيــري وطبيعــة أعمالهــا« والفقــرة )6-٢( . 1
»مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة« مــن القســم »التنظيمــي لشــركة الكثيــري القابضــة« مــن هــذه النشــرة، ليــس ألعضــاء مجلــس إدارة كل مــن 
الُمصــدر والراعــي، أو أي مــن كبــار التنفيذييــن لديهمــا، أو أميــن ســر مجلســيهما أو أي شــخص مــن أقربائهــم أي مصلحــة فــي أي عقــود أو ترتيبــات قائمــة، 
ســواء خطيــة أو شــفهية، أو عقــود أو ترتيبــات قيــد الدراســة أو مزمــع إبرامهــا مــع الراعــي أي مــن شــركة مــن شــركتيه التابعتيــن حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

ــة )11-7-6( »ملخــص العقــود مــع األطــراف ذوي العالقــة« مــن . ٢ أن كافــة تعامــالت الراعــي مــع األطــراف ذات العالقــة والموضحــة فــي الفقــرة الفرعي
الفقــرة )11-7( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم )11( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة، بمــا فــي ذلــك تحديــد المقابــل المالــي للتعاقــد، 

قــد تمــت بشــكل نظامــي وقانونــي وعلــى أســس تجاريــة مالئمــة وعادلــة كتلــك التــي تتــم مــع األطــراف األخــرى مــن الغيــر.
أن كافــة تعامــالت الراعــي مــع األطــراف ذات العالقــة ســوف تتــم علــى أســاس تجــاري وســيتم التصويــت علــى جميــع األعمــال والعقــود مــع األطــراف ذات . 3

ــاع عضــو مجلــس إدارة  ــة العامــة للمســاهمين، مــع امتن ــب النظــام ذلــك – فــي الجمعي العالقــة فــي اجتماعــات مجلــس إدارة الراعــي – وفــي حــال تطل
الراعــي عــن التصويــت علــى القــرارات المتعلقــة باألعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الراعــي والتــي يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر المباشــرة فيهــا 

ســواء فــي مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة وفقــاً للمــادة الحاديــة والســبعين )71( مــن نظــام الشــركات.
لــن يشــترك أعضــاء مجلــس إدارة الُمصــدر وأعضــاء مجلــس إدارة الراعــي فــي التصويــت علــى القــرارات المتعلقــة باألعمــال والعقــود التــي يكــون لهــم فيهــا . 4

مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
ــة العامــة إذا كانــت لهــم مصلحــة فيهــا بشــكل مباشــر أو غيــر . 5 ــى العقــود المبرمــة مــع أطــراف ذات العالقــة فــي اجتماعــات الجمعي عــدم التصويــت عل

مباشــر.
االلتــزام بعــدم الدخــول فــي منافســة ألعمــال الُمصــدر أو الراعــي دون الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة وفقــاً للمــادة الثانيــة والســبعين )7٢( مــن . 6

نظــام الشــركات.
ليــس هنالــك أي برامــج أســهم لموظفــي الراعــي مــن شــأنها أن تشــرك الموظفيــن فــي رأس مــال الراعــي، وليــس هنالــك أي ترتيبــات أخــرى مشــابهة . 7

قائمــة.
ــر . 8 ــق قائمــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثي ــا أو إجــراءات تحقي ــن ليســوا أطرافــاً فــي أي نزاعــات أو دعــاوى أو قضاي إن الُمصــدر والراعــي وشــركتيه التابعتي

ــي. ــا المال ــات المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة أو المجموعــة أو مركزيهم ــى عملي جوهــري عل
أنــه بحســب علمهــم واعتقادهــم، ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة – بخــالف مــا ذكــر فــي القســم رقــم )٢( »عوامــل . 9

ــاب. ــر فــي قــرارات المســتثمرين المتعلقــة باالســتثمار فــي الصكــوك المطروحــة لالكتت المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة – مــن شــأنها التأثي
أنه ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط المجموعة.. 10
أنهــم قــد وضعــوا إجــراءات وضوابــط ونظــم مــن شــأنها أن تمكــن الُمصــدر والراعــي مــن اســتيفاء متطلبــات األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة، . 11

ومــن ضمنهــا نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.
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أن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي القســم رقــم )7( »المعلومــات الماليــة عــن شــركة الكثيــري القابضــة« مــن هــذه النشــرة قــد تــم اســتخراجها دون تعديــالت . 1٢
جوهريــة، وعرضهــا بصيغــة تتســق مــع القوائــم الماليــة المراجعــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر ٢0٢1م واإليضاحــات المرفقــة بهمــا، والتــي قــد تــم مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون 
قانونّيــون )mazars(، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات التــي اعتمدتهــا 

.)SOCPA( الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين
يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة الراعــي أن المجموعــة تملــك األمــوال الكافيــة لتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل لمــدة اثنــي عشــر )1٢( شــهراً اعتبــاراً مــن . 13

تاريــخ هــذه النشــرة.
ويؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة الراعــي أنــه ليــس لــدى المجموعــة أي ممتلــكات بمــا فــي ذلــك أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا . 14

عرضــة للتقلبــات أو يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تقييــم الموقــف المالــي.
كمــا يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة الراعــي أنــه ال يوجــد لــدى المجموعــة أي قــروض أو مديونيــات أخــرى بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن الحســابات . 15

المصرفيــة. كمــا يقــر مجلــس إدارة الراعــي بعــدم وجــود أي التزامــات ضمــان )بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة بضمــان شــخصي أو 
المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة برهــن( أو التزامــات تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو التزامــات الشــراء التأجيــري باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي 
الفقــرة الفرعيــة )11-7-6( »القــروض والتســهيالت« مــن الفقــرة )11-7( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم )11( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه 

النشــرة.
أنــه علــى حــد علــم أعضــاء مجلــس إدارة الراعــي، ال توجــد أي رهونــات أو حقــوق أو أي أعبــاء أو تكاليــف علــى ممتلــكات المجموعــة كمــا فــي تاريــخ هــذه . 16

النشــرة.
أن رأس مال الراعي وشركتيه التابعتين ال يخضع لحق الخيار.. 17
أن المجموعــة غيــر مطلعــة علــى أي معلومــات تتعلــق بسياســات حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة نقديــة أو سياســية أو أي عوامــل أخــرى قــد تؤثــر أو يكــون لهــا . 18

تأثيــر جوهــري )بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( علــى عملياتهــا.
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11-  المعلومات القانونية 

11-1  مقدمة عن الُمصدر والراعي وأبرز التغيريات اليت طرأت عليهما

صكــوك الكثيــري )»الُمصــدر«( وهــي منشــأة ذات أغــراض خاصــة، تــم تأسيســها بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم )SPE00034( بتاريــخ  	
1443/05/1٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/16م(، علــى أن تمتــد صالحيــة هــذا الترخيــص لمــدة خمــس )5( ســنوات، وذلــك لغــرض إصــدار أدوات ديــن مبنيــة على 
ديــون. يقــع المركــز الرئيســي لصكــوك الكثيــري فــي مدينــة الريــاض، طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 135٢3 – الريــاض 

3158، المملكــة العربيــة الســعودية.

شــركة الكثيــري القابضــة )»الراعــي«( وهــي شــركة مســاهمة عامــة، كانــت قــد تأسســت بدايــًة كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا محمـــد ناصـــر محمـــد الكثيـــري تحت  	
المســمى »مؤسســة محمــد ناصــر محمـــد الكثيـــري للمقــاوالت« وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري بموجــب شــهادة تســجيل تحمــل الرقــم )1010٢55690( 
وتاريــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق ٢008/08/31م(. وبتاريــخ 1435/06/14هـــ )الموافــق ٢014/04/14م(، تــم تحويــل كيانهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة بدخــول شــريك جديــد هــو مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري وتغييــر مســماها ليصبــح »شــركة الكثيــري القابضــة«. وتــم تحويــل كيــان شــركة الكثيــري 
القابضــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )ق/171( وتاريــخ 1438/06/09هـــ )الموافــق ٢017/03/08م(. وبتاريــخ 1438/10/5هـــ 
)الموافق ٢017/07/09م(، تـــم إدراج أســـهم شـــركة الكثيري القابضة فـــي الســـوق المالية الســـعودية الموازية وتحولـــت إلـــى شـــركة مســـاهمة ســـعودية عامـة. 
وفـــي تاريـــخ 1441/03/06هـ )الموافق ٢019/11/03م(، تـــم انتقـــال شـــركة الكثيري القابضة وإدراج وبـــدء تـــداول أســـهمها فـــي الســـوق المالية الســـعودية 

الرئيسـية.

يقــع المركــز الرئيســي لشــركة الكثيــري القابضــة 3518 – طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – وحــدة رقــم )13( و )19(، 
الريــاض 135٢3 – 6695.

11-2  تأسيس الُمصدر والراعي ومراحل تطور رأس المال

الُمصدر 	

بتاريــخ 1443/0٢/٢7هـــ )الموافــق ٢0٢1/10/04م(، قــرر مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة بموجــب قــراره بالتمريــر رقــم )٢0٢1-30(، الموافقــة . 1
ــال  ــون )500٫000٫000( ري ــة خمســمائة ملي ــال الســعودي وبقيم ــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية بالري ــة م ــة متوافق ــوك محلي ــى إصــدار برنامــج صك عل

ســعودي وذلــك ألغــراض الشــركة التجاريــة العامــة وتلبيــة أهدافهــا الماليــة واالســتراتيجية مــن خــالل الطــرح العــام فــي الســوق الرئيســي.
ــب تأســيس وترخيــص منشــأة ذات . ٢ ــا الراعــي – بطل ــري القابضــة – بصفته ــخ 1443/04/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢1/11/30م(، تقدمــت شــركة الكثي بتاري

ــة. ــة الســوق المالي أغــراض »صكــوك الكثيــري« خاصــة أمــام هيئ
بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق ٢0٢1/1٢/07م(، تم اعتماد النظام األساسي لصكوك الكثيري. . 3
4 . )SPE00034( منحــت هيئــة الســوق الماليــة ترخيــص بتأســيس منشــأة ذات أغــراض خاصــة بالرقــم ،)بتاريــخ 1443/05/1٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/16م

ــال  ــر كابيت ــري القابضــة هــي الراعــي وشــركة الخي ــى أن تكــون شــركة الكثي ــون، عل ــى دي ــة عل ــن مبني ــري لغــرض إصــدار أدوات دي باســم صكــوك الكثي
الســعودية علــى أنهــا الوصــي. تمتــد صالحيــة هــذا الترخيــص لمــدة خمــس )5( ســنوات.

الراعي 	

بتاريــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق٢008/08/30م(، تــم تأســيس شــركة الكثيــري القابضــة كمؤسســة فرديــة باســم مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري . 1
ــخ 14٢9/08/٢9هـــ  ــم قيدهــا بالســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010٢55690( وتاري للمقــاوالت، لصاحبهــا الســيد/ محمــد ناصــر محمــد الكثيــري وت

)الموافــق ٢008/08/31م(.
بتاريــخ 1435/05/٢5هـــ )الموافــق ٢014/03/٢6م(، تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بدخــول شــريك جديــد وهــو الســيد/ مشــعل . ٢

محمــد ناصــر الكثيــري، وذلــك بموجــب عقــد التأســيس )تحويــل المؤسســة إلــى شــركة( الموثــق لــدى كاتــب العــدل المكلــف فــي وزارة التجــارة بالريــاض 
بالعــدد )3573455٢( وتاريــخ 1435/06/08هـــ )الموافــق ٢014/04/08م(.

بتاريــخ 1438/06/08هـــ )الموافــق ٢017/03/07 م(، صــدر قــرار الشــركاء الموثــق لــدى كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة التجــارة بالرقــم )38895739( لعــام . 3
)1438هـــ( والــذي قضــى بدخــول شــركاء جــدد وزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة مالييــن )5٫000٫000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وعشــرين مليــون 
وثالثمائــة ألــف )٢7٫300٫000(، ريــال ســعودي وتحويــل الشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس االســم 

ورقــم الســجل التجــاري للشــركة.
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بتاريــخ 1438/06/09هـــ )الموافــق ٢017/03/08 م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )ق/171( بالموافقــة علــى تحــول الشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة . 4
إلــى مســاهمة مقفلــة.

بتاريــخ 1438/06/14هـــ )الموافــق ٢017/03/13م(، وافقــت الجمعيــة التحوليــة للشــركة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى . 5
ــة وإقــرار النظــام األساســي األول وتعييــن أول مجلــس إدارة للشــركة لمــدة خمــس )5( ســنوات. شــركة مســاهمة مقفل

بتاريــخ 1438/06/15هـــ )الموافــق ٢017/03/14م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )181( بالموافقــة علــى إعــالن تحــول الشــركة مــن ذات مســؤولية محدودة . 6
إلــى مســاهمة مقفلة.

بتاريــخ 1438/08/٢8هـــ )الموافــق ٢017/05/٢4م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس المــال مــن ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة . 7
ألــف )٢7٫300٫000( ريــال ســعودي إلــى واحــد وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف )31٫395٫000( ريــال ســعودي وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة 

عــن طريــق إصــدار أســهم بعــدد أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة )409٫500( ســهم وطرحهــا فــي الســوق الموازيــة نمــو علــى المســتثمرين المؤهليــن.
بتاريخ 1438/10/15هـ )الموافق ٢017/07/09م(، تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية وتحولت إلى شركة مساهمة سعودية عامة.. 8
بتاريــخ 1439/1٢/05هـــ )الموافــق ٢018/08/16م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن واحــد وثالثيــن مليــون . 9

وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف )31٫395٫000( ريــال ســعودي إلــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف )37٫674٫000( ريــال  
ــة مالييــن وســبعمائة وســبعة  ــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة )3٫139٫500( ســهم إلــى ثالث ــادة عــدد األســهم مــن ثالث ســعودي وزي
وســتين ألــف وأربعمائــة )3٫767٫400( ســهم وبنســبة زيــادة بلغــت )٢0٪(، وذلــك عــن طريــق منحــة أســهم مــن خــالل رســملة مبلــغ ســتة مالييــن ومائتيــن 

وتســعة وســبعين ألــف )6٫٢79٫000( ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة  واالحتياطــي النظامــي. 
بتاريــخ 1440/08/18هـــ )الموافــق ٢019/04/٢3م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ســبعة وثالثيــن مليــون . 10

وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف )37٫674٫000( ريــال ســعودي ليصبــح خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة )45٫٢08٫800( ريــال 
ســعودي وزيــادة عــدد األســهم مــن ثالثــة مالييــن وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة )3٫767٫400( ســهم إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين 
ألــف وثمانمائــة وثمانيــن )4٫5٢0٫880( ســهم عــن طريــق رســملة مبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة وأربعــة وثالثيــن ألــف وثمانمائــة )7٫534٫800( ريــال 

ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة وذلــك مــن خــالل منــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم مملوكــة.
بتاريــخ 1441/0٢/19هـــ )الموافــق ٢019/10/٢8م(، وافقــت تــداول علــى طلــب الشــركة االنتقــال مــن الســوق الموازيــة إلــى الســوق الرئيســية وبتاريــخ . 11

1441/03/06هـــ )الموافــق ٢019/11/03م( تــم انتقــال الشــركة وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية الرئيســية.
بتاريــخ 144٢/0٢/18هـــ )الموافــق ٢0٢0/10/05م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة وأربعيــن . 1٢

مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة )45٫٢08٫800( ريــال ســعودي ليصبــح تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة )90٫417٫600( 
ريــال ســعودي وذلــك عــن طريــق طــرح وإدراج أســهم حقــوق أولويــة لعــدد أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن )4٫5٢0٫880( ســهم 

بتاريــخ 144٢/11/13هـــ )الموافــق ٢0٢1/06/٢3م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن تســعين مليــون وأربعمائــة . 13
وســبعة عشــر ألــف وســتمائة )90٫417٫600( ريــال ســعودي ليصبــح مائــة وثالثــة عشــر مليــون واثنيــن وعشــرين ألــف )113٫0٢٢٫000( بزيــادة بلغــت 
نســبة )٢5٪( وزيــادة عــدد األســهم مــن تســعة مالييــن وواحــد وأربعيــن ألــف وســبعمائة وســتين )9٫041٫760( ســهم إلــى إحــدى عشــر مليــون وثالثمائــة 
وألفيــن وثالثمائــة )11٫30٢٫300( ســهم وذلــك مــن خــالل منــح أســهم مجانيــة )1 ســهم لــكل 4 اســهم(، وذلــك عــن طريــق رســملة مبلــغ اثنيــن وعشــرين 

مليــون وســتمائة وأربعــة آالف وأربعمائــة )٢٢٫604٫400( ريــال ســعودي. 
بتاريــخ 1443/0٢/٢7هـــ )الموافــق ٢0٢1/10/04م(، قــرر مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة إصــدار برنامــج صكــوك محليــة متوافقــة مــع أحــكام . 14

ــة واالســتراتيجية مــن خــالل الطــرح العــام  ــة أهدافهــا المالي ــة العامــة وتلبي ــال الســعودي – وذلــك ألغــراض الشــركة التجاري الشــريعة اإلســالمية بالري
بالســوق الســعودية.

يبلــغ رأس المــال الحالــي للشــركة مبلــغ مائــة وثالثــة عشــر مليــون واثنيــن وعشــرين ألــف )113٫0٢٢٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى احــدى عشــر مليــون . 15
وثالثمائــة واثنيــن ألــف ومائتيــن )11٫30٢٫٢00( ســهم اســمي متســاوية القيمــة قيمــة كل منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة.  

11-3  الرشكات التابعة

وفــق المــادة الرابعــة )4( مــن النظــام األساســي لشــركة الكثيــري القابضــة، يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات تابعــة بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة 
مقفلــة شــرط أال يقــل رأس المــال عــن خمســة مالييــن )5٫000٫000( ريــال ســعودي. كمــا يجــوز لهــا أن تتملــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو 
تندمــج معهــا ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات 
المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة فــي تداولهــا. كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، 

لــدى الراعــي شــركتين تابعتيــن همــا: )1( شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة و )٢( شــركة اليــان للصناعــة. 
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11-3-1  شركة مساندة اإلمداد المحدودة

نبذة عن الشركة 	

تأسســت شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة شــركة شــخص واحــد )ذات مســؤولية محــدودة( مــن قبــل »شــركة الكثيــري القابضــة« مالــك كامــل رأس - 
المــال. حيــث بلغــت قيمــة رأس مــال الشــركة عنــد التأســيس مائــة ألــف )100٫000( ريــال ســعودي. وقــد تــم اثبــات عقــد التأســيس لــدى كاتــب العــدل 
فــي الصــك رقــم )39948414( وتاريــخ 1439/06/٢3هـــ )الموافــق ٢018/03/11م(، وتــم قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري بمدينــة الريــاض بالرقــم 

)1010945513( وتاريــخ 1439/06/٢3هـــ )الموافــق ٢018/03/11م(.
وبتاريــخ 144٢/05/03هـــ )الموافــق ٢0٢0/1٢/٢7م(، قــرر الشــركاء زيــادة رأس المــال مــن مائة ألف )100٫000( ريال ســعودي إلى مليون )1٫000٫000( - 

ريــال ســعودي عــن طريــق إيــداع مبلــغ الزيــادة بالبنك.

رأس المال 	

يبلغ رأس المال الحالي لشركة مساندة اإلمداد المحدودة مليون )1٫000٫000( ريال سعودي، وهو مملوك بالكامل من شركة الكثيري القابضة.- 

النشاط 	

وفقاً للمادة الثالثة )3( من عقد التأسيس المعدل، حددت أغراض الشركة وفقا للتالي:- 

األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة. 1
األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود. ٢
األنشطة المعمارية الهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة بها. 3
أنشطة التصميم المتخصصة. 4
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى غير المصنفة في موضوع آخر. 5
تشييد المباني. 6
تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع. 7
أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية األخرى . 8
تحضير الموقع. 9

التركيبات الكهربائية. 10
أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء. 11
تركيبات إنشائية أخرى. 1٢
إكمال المباني وتشطيبها. 13
أنشطة التشييد المتخصصة األخرى. 14
استغالل المحاجر الستخراج األحجار والرمال والطفل. 15
التنظيف العام للمباني . 16
أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي األخرى. 17
أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب. 18
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية. 19
نشر البرمجيات. ٢0
أنشطة االتصاالت السلكية. ٢1
أنشطة االتصاالت الالسلكية. ٢٢
أنشطة االتصاالت األخرى. ٢3
أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية. ٢4
تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة. ٢5
أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موضوع آخر. ٢6
النقل البري للبضائع. ٢7

وفقــاً لشــهادة الســجل التجــاري فــإن النشــاط المصــرح بــه للشــركة ممارســتها هــو )انشــاءات عامــة للمبانــي الســكنية – اإلنشــاءات العامــة للمبانــي الغيــر - 
ســكنية يشــمل )المــدارس المستشــفيات، الفنــادق( – اإلنشــاءات العامــة المبانــي الحكوميــة – إنشــاءات المبانــي الجاهــزة فــي المواقــع – ترميــم المبانــي 

الســكنية والغيــر ســكنية(.
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اإلدارة  	

وفقــاً للمــادة التاســعة )9( مــن عقــد التأســيس المعــدل، يديــر الشــركة مديــر واحــد هــو الســيد/ مشــعل محمــد الكثيــري ولــه كافــة الصالحيــات المنصــوص - 
عليهــا فــي عقــد التأســيس.

المركز الرئيسي والفروع 	

وفــق المــادة الخامســة )5( مــن عقــد التأســيس المعــدل، يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض، وللشــركة الحــق بافتتــاح فروًعــا لهــا داخــل - 
المملكــة أو خارجهــا متــى اقتضــت مصلحــة الشــركة وذلــك بقــرار مــن المالــك لــرأس المــال.  

ــة الريــاض. فيمــا يلــي جــدول بتفاصيــل -  باإلضافــة إلــى الســجل الرئيســي، وكمــا بتاريــخ إعــداد هــذه النشــرة، لــدى الشــركة أربعــة )4( فــروع فــي مدين
ــا األخــرى: ــة للفــرع الرئيســي لشــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة وفروعه الســجالت التجاري

جدول رقم )60( السجالت التجارية لشركة مساندة اإلمداد المحدودة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم السجل التجاريالكيان القانونياالسم التجاريالرقم

.1
شركة مساندة 

اإلمداد المحدودة 
شركة شخص واحد

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

1010945513
1439/06/٢3هـ 

)الموافق 
٢018/03/11م(

1444/06/٢3هـ 
)الموافق 

٢0٢3/01/16م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

.٢
شركة مساندة 

اإلمداد المحدودة 
شركة شخص واحد

فرع شركة 
ذات مسؤولية 

محدودة
1010563774

1440/06/30هـ 
)الموافق

٢019/03/07م(

1446/06/٢9هـ
)الموافق 

٢0٢4/1٢/30م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

.3
شركة مساندة 

اإلمداد المحدودة 
شركة شخص واحد

فرع شركة 
ذات مسؤولية 

محدودة
1010666300

1443/03/17هـ 
)الموافق 

٢0٢0/11/03م(

1447/03/17هـ 
)الموافق 

٢0٢5/09/09م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

.4
شركة مساندة 

اإلمداد المحدودة 
شركة شخص واحد

فرع شركة 
ذات مسؤولية 

محدودة
10107٢3٢53

144٢/11/10هـ 
)الموافق 

٢0٢1/06/٢0م(

1447/11/10هـ
)الموافق 

٢0٢6/04/٢7م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

.5
شركة مساندة 

اإلمداد المحدودة 
شركة شخص واحد

فرع شركة 
ذات مسؤولية 

محدودة
10107٢7900

144٢/1٢/01هـ 
)الموافق 

٢0٢1/07/11م(

1447/1٢/01هـ
)الموافق 

٢0٢6/05/18م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

المصدر: الراعي
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11-3-2  رشكة اليان للصناعة  

نبذة عن الشركة 	

ــان للصناعــة كشــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة وذلــك بعــد تحــول )فــرع شــركة الكثيــري القابضــة( إلــى شــركة تحــت -  تأسســت شــركة الي
االســم التجــاري شــركة اليــان للصناعــة شــركة شــخص واحــد وبســجل تجــاري رقــم )101044٢59٢( وتاريــخ 1437/06/05هـــ )الموافــق ٢016/03/14م( 
مملوكــة بالكامــل )100٪( مــن شــركة الكثيــري القابضــة بصفتهــا مالــك رأس المــال وبلــغ رأس المــال عنــد التأســيس )500٫000( ريــال ســعودي مقســم 

إلــى خمســين ألــف )50٫000( حصــة نقديــة متســاوية القيمــة.
وبتاريــخ 144٢/05/05هـــ )الموافــق ٢0٢0/1٢/٢0م(، قــرر مالــك رأس مــال الشــركة )شــركة الكثيــري القابضــة( زيــادة رأســمال الشــركة مــن خمســمائة - 

ألــف )500٫000( ريــال ســعودي إلــى عشــرة مالييــن )10٫000٫000( ريــال ســعودي وفًقــا لعقــد التأســيس المعــدل الموثــق مــن قبــل كاتــب العــدل فــي 
الريــاض برقــم )17086( وتاريــخ 144٢/05/05هـــ )الموافــق ٢0٢0/1٢/٢0م(.

وبتاريــخ 144٢/08/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/07م(، قــرر مالــك رأس مــال الشــركة )شــركة الكثيــري القابضــة( التنــازل عــن بعــض حصصــه فــي الشــركة - 
إلــى شــركاء جــدد وقــد رغــب الشــركاء فــي تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وذلــك لقــرار الشــركاء الموثــق 

مــن قبــل كاتــب العــدل فــي الريــاض بالرقــم )100004٢46( وتاريــخ 144٢/08/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/07م(.
وبتاريــخ 144٢/08/٢6هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/08م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )٢91( بالموافقــة علــى الترخيــص بتحــول شــركة اليــان للصناعــة مــن - 

شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة إلــى )شــركة مســاهمة مقفلــة(.
البالــغ عشــرة مالييــن -  المــال  رأس  بكامــل  االكتتــاب  تــم  حيــث  التحوليــة  الجمعيــة  عقــدت  )الموافــق ٢0٢1/04/11م(،  وبتاريــخ 144٢/08/٢9هـــ 

للشــركة. األساســي  النظــام  اعتمــاد  وتــم  ريــال   )10٫000٫000(
وبتاريــخ 144٢/08/30هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/1٢م(، صــدر القــرار الــوزاري رقــم )٢95( بالموافقــة علــى إعــالن تحــول شــركة اليــان للصناعــة مــن شــركة - 

شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة الــى )شــركة مســاهمة مقفلــة(.
وبتاريــخ 144٢/09/٢1هـــ )الموافــق ٢0٢1/05/03م(، وافــق مجلــس اإلدارة علــى تســجيل أســهم الشــركة لغايــات االدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة - 

)نمــو(.
بتاريــخ 144٢/10/1٢هـــ )الموافــق ٢0٢1/05/٢4م(، صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى توصيــة مجلــس االدارة علــى اإلدراج المباشــر الســهم شــركة - 

اليــان للصناعــة فــي الســوق الموازيــة.
بتاريــخ 1443/07/٢0هـــ )الموافــق ٢0٢٢/0٢/٢1م(، وافقــت مجموعــة تــداول الســعودية علــى طلــب إدراج أســهم الشــركة إدراجــاً مباشــراً مــن خــالل خطــة - 

اســتيفاء متطلبــات الســيولة، علــى أن تكــون هــذه الموافقــة مشــروطة بحصــول شــركة اليــان للصناعــة علــى موافقــة الهيئــة علــى طلــب التســجيل ذي العالقــة 
وفقــاً للوائــح والقواعــد ذات الصلــة مــع االلتــزام بمتطلبــات الســيولة وفقــاً لقواعــد اإلدراج.

رأس المال 	

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي عشــرة مالييــن )10٫000٫000( ريــال ســعودي مقّســم إلــى مليــون )1٫000٫000( ســهم عــادي وتبلــغ قيمــة كل ســهم عشــرة - 
)10( ريــاالت ســعودية وهــو مــوّزع علــى عــدد اثنيــن وخمســين )5٢( مســاهماً وفــق اآلتــي:

جدول رقم )61( هيكل الملكية الحالي لشركة اليان للصناعة

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهمالرقم
قيمة 
األسهم

إجمالي قيمة 
الملكية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

أرقام 
الشهادة

تاريخ قيد االسم

شركة الكثيري 1.
99٫00001٪990٫000109٫900٫000سعوديالقابضة

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

فاطمة علي ٢.
0٫0٢00٢٪٢0010٢٫000سعوديمحمد آل عثمان

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٥3

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهمالرقم
قيمة 
األسهم

إجمالي قيمة 
الملكية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

أرقام 
الشهادة

تاريخ قيد االسم

نواف سعود 3.
0٫0٢003٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله الراشد

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

سارة إبراهيم 4.
0٫0٢004٪٢0010٢٫000سعوديعلي جميل

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

منيرة محمد علي 5.
0٫0٢005٪٢0010٢٫000سعوديبن متين

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

مريم إبراهيم 6.
0٫0٢006٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

.7
روان إبراهيم 
عبد الله آل 

شريم
0٫0٢007٪٢0010٢٫000سعودي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

إبراهيم رشود 8.
0٫0٢008٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

مريم حمد راشد 9.
0٫0٢009٪٢0010٢٫000سعوديالمياح

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

حصة عبدالله 10.
0٫0٢010٪٢0010٢٫000سعوديسعود آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

نورة عبدالله علي 11.
0٫0٢011٪٢0010٢٫000سعوديالضفيان

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

حصة عبد الله 1٢.
0٫0٢01٢٪٢0010٢٫000سعوديمحمد العقيلي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

سارة رشود 13.
0٫0٢013٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

عبداإلله إبراهيم 14.
0٫0٢014٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٥٤

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهمالرقم
قيمة 
األسهم

إجمالي قيمة 
الملكية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

أرقام 
الشهادة

تاريخ قيد االسم

شماء عبدالله 15.
0٫0٢015٪٢0010٢٫000سعوديسعود آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

 أسامة خالد 16.
0٫0٢016٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

عبدالله رشود 17.
0٫0٢017٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

دالل عايض 18.
0٫0٢018٪٢0010٢٫000سعوديجبري الحارثي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

عبير فواز علي 19.
0٫0٢019٪٢0010٢٫000سعوديالتميمي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

الجوهرة عبدالله ٢0.
0٫0٢0٢0٪٢0010٢٫000سعوديعلي العثمان

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

جنى فواز علي ٢1.
0٫0٢0٢1٪٢0010٢٫000سعوديالتميمي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

دانه فواز علي ٢٢.
0٫0٢0٢٢٪٢0010٢٫000سعوديالتميمي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

حاتم عبدالعزيز ٢3.
0٫0٢0٢3٪150101٫500سعوديسعود العسكر

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

مشاري فواز علي ٢4.
0٫0٢0٢4٪٢0010٢٫000سعوديالتميمي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

جواهر رشود ٢5.
0٫0٢0٢5٪٢0010٢٫000سعوديعبدالله آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

ناصر عبدالله ٢6.
0٫0٢0٢6٪٢0010٢٫000سعوديناصر الفضلي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٥٥

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهمالرقم
قيمة 
األسهم

إجمالي قيمة 
الملكية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

أرقام 
الشهادة

تاريخ قيد االسم

.٢7
عبدالمجيد 

محمد عبدالله 
القريشي

0٫0٢0٢7٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

رشود عبدالله ٢8.
0٫0٢0٢8٪٢0010٢٫000سعوديسعود آل شريم

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

قاسم محمد ٢9.
0٫0٢0٢9٪150101٫500سعوديعواد الشمري

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

.30
نورة نايف 

عبدالله النحيت 
الحربي

0٫0٢030٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

.31
نوف نايف 

عبدالله النحيت 
الحربي

0٫0٢031٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

.3٢
الريم نايف 

عبدالله النحيت 
الحربي

0٫0٢03٢٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

.33
حصة عبدالعزيز 

عبدالرحمن 
الشوشان

0٫0٢033٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

.34
نايف عبدالله 

عبيدالله النحيت 
الحربي

0٫0٢034٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

فهد عبدالعزيز 35.
0٫0٢035٪٢0010٢٫000سعوديفهد الغريب

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

عهود ناصر 36.
0٫0٢036٪٢0010٢٫000سعوديمحمد الهزاني

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

لولوة حسن علي 37.
0٫0٢037٪٢0010٢٫000سعوديالرزوق

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

خلود سعد 38.
0٫0٢038٪٢0010٢٫000سعوديخصيوي الحربي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٥٦

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهمالرقم
قيمة 
األسهم

إجمالي قيمة 
الملكية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

أرقام 
الشهادة

تاريخ قيد االسم

عبدالمجيد حسن 39.
0٫0٢039٪٢0010٢٫000سعوديعلي الرزوق

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

.40
عبدالرحمن 
حسن علي 

الرزوق
0٫0٢040٪٢0010٢٫000سعودي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

رهف حسين علي 41.
0٫0٢041٪٢0010٢٫000سعوديصبار

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

سعود حسين 4٢.
0٫0٢04٢٪٢0010٢٫000سعوديسعد الهزاني

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

.43
فهد محمد 
عبدالرحمن 

الهزاني
0٫0٢043٪٢0010٢٫000سعودي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

.44
محمد 

عبدالرحمن 
عبدالله الدايل

0٫0٢044٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

.45
عبدالمنعم 

عبدالله حسين 
العنزي

0٫0٢045٪٢0010٢٫000سعودي
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

سعدي محمد 46.
0٫0٢046٪٢0010٢٫000سعوديعلي القرني

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

باسل سعدي 47.
0٫0٢047٪٢0010٢٫000سعوديمحمد القرني

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

بسام سعدي 48.
0٫0٢048٪150101٫500سعوديمحمد القرني

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

أسيل سعدي 49.
0٫0٢049٪150101٫500سعوديمحمد القرني

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

صباح مطلق 50.
0٫0٢050٪٢0010٢٫000سعوديجمال العنزي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٥٧

عدد األسهمالجنسيةاسم المساهمالرقم
قيمة 
األسهم

إجمالي قيمة 
الملكية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

أرقام 
الشهادة

تاريخ قيد االسم

عبدالله حمد 51.
0٫0٢051٪٢0010٢٫000سعوديعوض العنزي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

فيصل حمد 5٢.
0٫0٢05٢٪٢0010٢٫000سعوديعوض العنزي

144٢/09/19هـ 
)الموافق 

٢0٢1/05/01م(

--100٪10٫000٫000-1٫000٫000-اإلجمالي

المصدر: الراعي

النشاط  	

وفقاً للمادة الثالثة )3( من النظام األساسي تمارس الشركة األنشطة التالية:- 

الصناعات التحويلية. 1
التشييد والبناء. ٢
الزراعة والحراجة وصيد األسماك. 3
التعدين واستغالل المحاجر . 4
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. 5
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. 6
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية. 7
النقل والتخزين. 8
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. 9

المعلومات واالتصاالت. 10
األنشطة العقارية . 11
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. 1٢
الفنون والترفيه والتسلية. 13
أنشطة الخدمات األخرى. 14

وتمارس الشركة أنشتطها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

ووفقــاً لشــهادة الســجل التجــاري فــإن النشــاط المصــرح بــه للشــركة ممارســتها هــو )صناعــة البلــوك اإلســمنتي المفــرغ واألجــر – إنتــاج خرســانة جاهــزة - 
للخلــط – صناعــة إضافــات وملدنــات للخرســانة – صناعــة الخلطــات الخرســانية الجاهــزة والجافــة متعــددة االســتخدامات – صناعــة اطــار النوافــذ مــن 
الخرســانة أو اإلســمنت – صناعــة أصنــاف مــن اإلســمنت األسبســتوس أو اإلســمنت الليغــي الســيلوزي – صناعــة مــواد البنــاء المنتجــة مــن مــواد نباتيــة 

والمكتلــة بواســطة اإلســمنت(.

 اإلدارة  	

ــة العامــة -  ــم الجمعي ــة )4( أعضــاء تنتخبه ــف مــن أربع ــس إدارة مؤل ــى إدارة الشــركة مجل ــاً للمــادة التاســعة عشــر )19( مــن النظــام األساســي، يتول وفق
العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات وتعيــن الجمعيــة التحوليــة أول مجلــس إدارة لمــدة ثــالث )3( ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل 

التجــاري كشــركة مســاهمة.
بتاريــخ 144٢/08/٢9هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/11م(، قامــت الجمعيــة العامــة التحوليــة بتعييــن أول مجلــس إدارة للشــركة وهــو مجلــس اإلدارة الحالــي - 

للشــركة ومؤلــف مــن:
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جدول رقم )6٢( مجلس إدارة شركة اليان للصناعة

ملكية األسهمتاريخ العضويةالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسمم

عادل بن إبراهيم بن 1
محمد الكثيري

رئيس مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي – 
غير مستقل

ال يملك٢0٢1/04/11مسعودي

احمد ناصر احمد ٢
الصائغ

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي – 
مستقل

ال يملك٢0٢1/04/11مسعودي

مشعل محمد ناصر 3
الكثيري

عضو مجلس 
اإلدارة – عضو 

منتدب

تنفيذي – غير 
مستقل

ال يملك٢0٢1/04/11مسعودي

عبد االله بن عيسى بن 4
حمد العويدان

عضو مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي – 
مستقل

ال يملك٢0٢1/04/11مسعودي

المصدر: الراعي

المركز الرئيسي والفروع  	

ــة  ــب أو توكيــالت داخــل المملكــة العربي ــس اإلدارة أن يُنشــئ للشــركة فروعــاً أو مكات ــه يجــوز لمجل ــى أن نصــت المــادة الخامســة )5( مــن النظــام األساســي عل
الســعودية أو خارجهــا بعــد موافقــة الجهــات المختصــة. باإلضافــة إلــى الســجل الرئيســي، وكمــا بتاريــخ إعــداد هــذه النشــرة، لــدى الشــركة ثالثــة )3( فــروع وذلــك 

وفقــاً لمــا يلــي:

جدول رقم )63( السجالت التجارية لشركة اليان للصناعة

االسم التجاريالرقم
الكيان 
القانوني

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم السجل التجاري

شركة اليان 1.
للصناعة

شركة 
مساهمة 
سعودية 

مقفلة

101044٢59٢
1437/06/05هـ 

)الموافق 
٢016/03/14م(

1446/06/05هـ 
)الموافق 

٢0٢4/1٢/06م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شركة أساليب ٢.
اليان للصناعة

فرع شركة 
مساهمة 
سعودية 

مقفلة

11٢6106٢63
1441/01/٢7هـ

)الموافق
٢019/09/٢6م(

1447/01/٢7هـ
)الموافق 

٢0٢5/07/٢٢م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
سدير

شركة اليان 3.
للخرسانة الجاهزة

فرع شركة 
مساهمة 
سعودية 

مقفلة

1173100157
1441/01/٢7هـ

)الموافق
٢019/09/٢6م(

1447/01/٢7هـ
)الموافق

٢0٢5/07/٢٢م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
ملهم

شركة اليان 4. 
للصناعة

فرع شركة 
مساهمة 
سعودية 

مقفلة

101076٢497
1443/05/01هـ

)الموافق
٢0٢1/1٢/05م(

1448/05/01هـ
)الموافق 

٢0٢6/10/1٢م(  

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
ملهم

المصدر: الراعي
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11-4  الرتاخيص والتصاريح اليت حصل عليها الراعي ورشكتاه التابعتان 

شركة الكثيري القابضة 	

حصلــت شــركة الكثيــري القابضــة علــى عــدد مــن التراخيــص والشــهادات والموافقــات النظاميــة والتشــغيلية مــن الجهــات المختصــة الالزمــة لمزاولــة نشــاطها 
ــة. ويوضــح الجــدول التالــي التراخيــص والموافقــات  وفقــاً لأنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويتــم تجديــد تلــك التراخيــص بصفــة دوري

الحاليــة التــي حصــل عليهــا الراعــي والمتعلقــة بســجله الرئيســي، وهــو الســجل الوحيــد العائــد لــه، وفــق اآلتــي:

جدول رقم )64( الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها الراعي

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية
1010٢55690

14٢9/08/٢9هـ
)الموافق

٢008/08/30م(

1446/06/09هـ
)الموافق

٢0٢4/1٢/10م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة عضوية 
في الغرفة 

التجارية

التزاماً بأحكام نظام 
السجل التجاري 

استخرجت الشركة 
شهادة عضوية في 

الدرجة الممتازة

٢04598
14٢9/09/01هـ

)الموافق
٢008/09/01م(

1446/06/09هـ
)الموافق

٢0٢4/1٢/10م(

الغرفة
التجارية الصناعية

بمدينة الرياض

شهادة اشتراك 
في التأمينات 

االجتماعية*

التزاماً بنظام 
48093891التأمينات االجتماعية

1444/01/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/08/09م(

1444/0٢/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/07م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور**

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بإيداع أجور 

العاملين بها عن 
طريق البنوك المحلية 
والرفع المنتظم لملف 

األجور

٢001٢٢08011857
1444/01/05هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/03م(

1444/03/07هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/10/03م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة سعودة***

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بنسبة 

التوطين المطلوبة 
منها وفق برنامج 

نطاقات

301٢49-1567٢0٢5
1444/01/05هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/03م(

1444/04/07هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/11/01م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة تقييم 
كيان الشركة – 

نطاقات

تقييم كيان الشركة 
وفقاً لبرنامج نطاقات 

حيث تشير إلى أن 
الشركة في النطاق 
)األخضر المتوسط(

386٢30-1--

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية )مكتب 
العمل – الخدمات 

اإللكترونية(

شهادة
الزكاة والدخل

لإلفادة بأن الشركة 
قدمت إقراراها 
السنوي والتزمت 

بسداد الزكاة

1110177996
1443/09/05هـ

)الموافق
٢0٢٢/04/06م(

1443/10/10هـ
)الموافق

٢0٢3/04/30م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٠

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة 
القيمة المضافة

30117419410003
1441/05/٢1هـ

)الموافق
٢0٢0/01/16م(

الهيئة العامة -
للزكاة والدخل

شهادة منشآت 

لإلفادة بأن الشركة 
تندرج ضمن 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة 

٢٢39063007
1444/01/٢7هـ

)الموافق
٢0٢٢/08/٢5م(

1445/0٢/09هـ
)الموافق

٢0٢3/08/٢5م(

الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

رخصة نشاط 
تجاري

التزاماً بنظام 
البلديات والترخيص 
لمزاولة نشاط تجاري

بدون4103٢617839
1444/03/٢9هـ

)الموافق
٢0٢٢/10/٢5م(

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية
أمانة منطقة 

الرياض
بلدية شمال 

الرياض

ترخيص مزاولة 
نشاط تجاري 

التزاماً بنظام 
البلديات والترخيص 
لمزاولة نشاط تجاري

4100840
1441/03/30هـ

)الموافق
٢019/11/٢7م(

1444/03/٢9هـ
)الموافق

٢0٢٢/10/٢5م(

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية
أمانة منطقة 

الرياض
بلدية شمال 

الرياض

تصريح الدفاع 
المدني

التزاماً بمعايير 
وشروط السالمة 
الميدانية الخاصة 

بالدفاع المدني

٢-0001٢6493-43
1443/05/30هـ

)الموافق
٢0٢٢/01/03م(

1444/05/30هـ
)الموافق 

٢0٢٢/1٢/٢4م(

المديرية العامة 
للدفاع المدني 

شهادة وكالة 
سمة للتصنيف 

)تصنيف(

تصنيف ائتماني 
BBB -

1010٢5569009٢0٢1
1443/03/04هـ 

)الموافق 
٢0٢1/10/30م(

1444/04/05هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/10/30م(

وكالة سمة 
للتصنيف 
)تصنيف(

المصدر: الراعي

*  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

**  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

***  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

شركة مساندة اإلمداد المحدودة  	

ــا  ــة لممارســة نشــاطها التجــاري مــن خــالل فرعه ــح الالزم ــص والتصاري ــن التراخي ــى عــدد م ــداد المحــدودة عل ــة شــركة مســاندة اإلم ــت الشــركة التابع حصل
الرئيســي وفروعهــا األربعــة )4( األخــرى. يبيــن الجــدول التالــي الترخيــص والتصاريــح التــي حصلــت عليهــا شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة لفرعهــا الرئيســي:
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جدول رقم )65( الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي حصل عليها الفرع الرئيسي لشركة مساندة اإلمداد المحدودة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

قيد الشركة في سجل السجل التجاري
1010945513الشركات التجارية

1439/06/٢3هـ 
)الموافق 

٢018/03/11م(

1444/06/٢3هـ 
)الموافق 

٢0٢3/01/16م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية
)الدرجة الثانية(

التزام الشركة بنظام 
10100044٢0٢7أحكام السجل التجاري

1439/06/٢3هـ 
)الموافق 

٢018/03/11م(

1444/04/٢3هـ
)الموافق

٢0٢3/01/16م(

الغرفة التجارية 
والصناعية بمدينة 

الرياض

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة القيمة 

المضافة
310٢٢7843500003

1439/1٢/٢4هـ
)الموافق

٢018/09/04م(
هيئة الزكاة والضريبة -

والجمارك

شهادة الزكاة 
والدخل

لإلفادة بأن الشركة 
قدمت إقرارها السنوي 
والتزمت بسداد الزكاة

10٢0134040
144٢/08/10هـ

)الموافق 
٢0٢٢/03/13م(

1443/10/10هـ
)الموافق

٢0٢3/04/30م(

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

شهادة التأمينات 
االجتماعية*

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية
48093918

1444/01/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/08/09م(

1444/0٢/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/07م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور**

التزاماً بضوابط برنامج 
حماية األجور وتحثيث 
نسبة االلتزام المحددة 

نظاما

٢001٢٢0801٢307
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/03/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/10/09م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية 

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة 

ملتزمة بنسبة التوطين 
المطلوبة 

14384٢-13617634
1443/11/٢7هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/06/٢6م(

1444/0٢/٢8هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/٢4م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة تقييم كيان 
الشركة )نطاقات(

تقييم كيان الشركة وفقاً 
لبرنامج نطاقات حيث 

تشير الى أن الشركة في 
النطاق )البالتيني(

بدونبدون1-170٢1٢7

إدارة الخدمات 
اإللكترونية لوزارة 
الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية

شهادة منشآت
 بيان اندراج الشركة 
من ضمن المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

٢141340065
1443/03/08هـ

)الموافق
٢0٢1/10/14م(

1444/03/18هـ
)الموافق

٢0٢٢/10/14م(

الهيئة العامة 
للمنشآت

شهادة عضوية 
مقاول

التزاما بنظام الهيئة 
السعودية للمقاولين 

لممارسة نشاط 
)التشييد المتخصص – 
تشييد مباني – هندسة 

مدنية – خدمات 
للمباني وتجميل 

المواقع(

100003449
144٢/05/08هـ

)الموافق
٢0٢0/1٢/٢3م(

1444/05/٢9هـ
)الموافق

٢0٢٢/1٢/٢3م(

الهيئة السعودية 
للمقاولين



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٢

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة اعتماد 
تصنيف مقدمي 

خدمات المدن

لغرض الدخول في 
٢0٢18811المنافسات الحكومية 

1443/01/٢0هـ
)الموافق

٢0٢1/08/٢8م(

1444/0٢/01هـ
)الموافق

٢0٢٢/08/٢8م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

ترخيص مزاولة نشاط ترخيص بلدية 
-43059033015تجاري

1448/06/13هـ
)الموافق

٢0٢6/11/٢3م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية – أمانة 
منطقة الرياض – 
بلدية شمال الرياض

شهادة سالمة 

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بمعايير وشروط 

السالمة الميدانية 
الخاصة بالدفاع المدني

1-00084٢094-43
1443/06/13هـ

)الموافق 
٢0٢٢/01/16م(

1444/06/13هـ
)الموافق 

٢0٢3/01/06م(

وزارة الداخلية 
المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الراعي

*  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

** شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

***  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

كما قامت الشركة التابعة شركة مساندة اإلمداد المحدودة باستخراج التراخيص والشهادات الالزمة لفروعها وفق اآلتي:

جدول رقم )66( الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي حصلت عليها فروع شركة مساندة اإلمداد المحدودة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

فرع شركة مساندة اإلمداد المحدودة »شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد«

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية بمدينة 

الرياض
1010563774

1440/06/30هـ
)الموافق

٢019/03/07م(

1446/06/٢9هـ
)الموافق 

٢0٢4/1٢/30م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية – 
الدرجة الثانية

التزام فرع الشركة بنظام 
490801أحكام السجل التجاري

1440/07/1٢هـ
)الموافق

٢019/03/19م(

1446/06/٢9هـ
)الموافق

٢0٢4/1٢/30م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

شهادة التأمينات 
االجتماعية*

التزام الشركة تجاه أنظمة 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
48093900

1444/01/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/08/09م(

1444/0٢/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/07م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور**

التزاما بضوابط برنامج 
حماية األجور وتحثيث 
نسبة االلتزام المحددة 

نظاماً

٢001٢٢081٢3160
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/03/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/10/09م(

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦3

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

فرع شركة مساندة اإلمداد المحدودة »شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد«

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 

1784٢351-63334٢بنسبة التوطين المطلوبة
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/04/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/11/07م(

وزارة العمل 
والتنمية 
االجتماعية

شهادة تقييم 
كيان الشركة 

)نطاقات(

تقييم كيان الشركة وفقاً 
لبرنامج نطاقات حيث 

تشير إلى أن الشركة في 
النطاق )البالتيني(

بدونبدون1-1970800

إدارة الخدمات 
اإللكترونية 

لوزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

شهادة منشآت
اندراج الشركة من ضمن 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

٢147440064
1443/03/08هـ

)الموافق
٢0٢1/10/14م(

1444/03/18هـ
)الموافق

٢0٢٢/10/14م(

الهيئة العامة 
للمنشآت 
الصغيرة 
والمتوسطة

شهادة تأهيل 
مطور عقاري 

)وافي(

ترخيص نشاط شراء 
وبيع األراضي والعقارات 
وتقسيمها وأنشطة البيع 

على الخارطة

707
1443/0٢/08هـ 

)الموافق 
٢0٢1/09/14م(

1444/0٢/08هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/04م(

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 

واإلسكان 
)برنامج البيع 

على الخارطة – 
وافي(

فرع شركة مساندة اإلمداد المحدودة »شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد«

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية بمدينة 

الرياض
1010666300

1443/03/17هـ 
)الموافق 

٢0٢0/11/03م(

1447/03/17هـ 
)الموافق 

٢0٢5/09/09م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية – 
الدرجة الثانية

التزام فرع الشركة بنظام 
596583أحكام السجل التجاري

144٢/03/19هـ
)الموافق

٢0٢0/11/05م

1447/03/17هـ
)الموافق

٢0٢5/09/09م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

شهادة تقييم 
كيان الشركة 

)نطاقات(

تقييم كيان الشركة وفقاً 
لبرنامج نطاقات حيث 

تشير الى أن الشركة في 
النطاق )األخضر المرتفع(

بدونبدون٢191396-1

إدارة الخدمات 
اإللكترونية 

لوزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور**

التزاما بضوابط برنامج 
حماية األجور وتحثيث 
نسبة االلتزام المحددة 

نظاماً

٢001٢٢0801٢311
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/03/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/10/09م(

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٤

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

فرع شركة مساندة اإلمداد المحدودة »شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد«

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 

46573576-1٢9456بنسبة التوطين المطلوبة
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/04/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/11/07م(

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

شهادة منشآت
اندراج الشركة من ضمن 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

٢140040067
1443/03/08هـ

)الموافق
٢0٢1/10/14م(

1444/03/18هـ
)الموافق

٢0٢٢/10/14م(

الهيئة العامة 
للمنشآت 
الصغيرة 
والمتوسطة

ترخيص نقل 
البضائع على 
الطريق البرية

التزاما بنظام نقل البضائع 
000097٢9/11على الطريق البرية

1443/01/16هـ
)الموافق

٢0٢1/08/٢4م(

1446/01/16هـ
)الموافق

٢0٢4/07/٢٢م(

الهيئة العامة 
للنقل

فرع شركة مساندة اإلمداد المحدودة »شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد«

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية بمدينة 

الرياض
10107٢3٢53

144٢/11/10هـ 
)الموافق 

٢0٢1/06/٢0م(

1447/11/10هـ
)الموافق 

٢0٢6/04/٢7م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية – 
الدرجة الثانية

التزام فرع الشركة بنظام 
646851أحكام السجل التجاري

144٢/11/10هـ 
)الموافق 

٢0٢1/06/٢0م(

1447/11/10هـ
)الموافق 

٢0٢6/04/٢7م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 

89119٢13-196759بنسبة التوطين المطلوبة
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/04/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/11/07م(

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

ترخيص األمن 
الصناعي

تصريح مزاولة نشاط 
تركيب وصيانة األجهزة 

األمنية
٢1506054887

1443/04/11هـ 
)الموافق 

٢0٢1/11/16م(

1446/04/11هـ 
)الموافق 

٢0٢4/10/14م(

الهيئة العليا 
لأمن الصناعي 

فرع شركة مساندة اإلمداد المحدودة »شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد«

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية بمدينة 

الرياض
10107٢7900

144٢/1٢/01هـ 
)الموافق 

٢0٢1/07/11م(

1447/1٢/01هـ
)الموافق 

٢0٢6/05/18م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية – 
الدرجة الثانية

التزام فرع الشركة بنظام 
665191٢أحكام السجل التجاري

144٢/1٢/01هـ 
)الموافق 

٢0٢1/07/11م(

1447/1٢/01هـ
)الموافق 

٢0٢6/05/18م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

المصدر: الراعي

*  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٥

شركة اليان للصناعة  	

حصلــت الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة علــى عــدد مــن التراخيــص والتصاريــح الالزمــة لممارســة نشــاطها التجــاري مــن خــالل فرعهــا الرئيســي وفروعهــا 
الثالثــة )3( األخــرى. يبيــن الجــدول التالــي الترخيــص والتصاريــح التــي حصلــت عليهــا شــركة اليــان للصناعــة لفرعهــا الرئيســي:

جدول رقم )67( الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي حصل عليها الفرع الرئيسي لشركة اليان للصناعة

نوع 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرض

السجل 
التجاري

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية
101044٢59٢

1437/06/05هـ
)الموافق 

٢016/03/14م(

1446/06/05هـ
)الموافق 

٢0٢4/1٢/06م(

وزارة التجارة 
واالستثمار – مكتب 

السجل التجاري 
بمدينة الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية – 

الدرجة الثانية

التزام الشركة 
بنظام السجل 

التجاري
345556

1437/06/06هـ
)الموافق

٢016/03/15م(

1446/06/05هـ
)الموافق

٢0٢4/1٢/06م(

الغرفة التجارية 
والصناعية بمدينة 

الرياض

شهادة الزكاة 
والدخل

لإلفادة بأن 
الشركة قدمت 

إقرارها السنوي 
والتزمت بسداد 

الزكاة

10٢013٢819
1443/08/10هـ

)الموافق
٢0٢٢/03/13م(

1444/10/10هـ
)الموافق

٢0٢3/04/30م(

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

شهادة تسجيل 
في ضريبة 

القيمة 
المضافة

لإلفادة بأن 
الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة 

المضافة

31049189٢300003
1441/05/19هـ

)الموافق
٢0٢0/01/14م(

الهيئة العامة للزكاة بدون
والدخل

شهادة 
التأمينات 

االجتماعية*

التزام الشركة 
تجاه أنظمة 

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

48093880
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/0٢/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/07م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور**

لإلفادة بـأن 
الشركة ملتزمة 
بإيداع أجور 

العاملين عن طريق 
البنوك المحلية 
والرفع المنتظم 

لملف األجور

٢001٢٢081٢316
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/03/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/10/09م( 

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة 
سعودة***

لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

٢09403-٢8٢46383
1444/01/11هـ

)الموافق
٢0٢٢/08/09م(

1444/04/13هـ
)الموافق

٢0٢٢/11/07م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٦

نوع 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرض

شهادة تقييم 
كيان الشركة

نطاقات

تقييم كيان الشركة 
وفقاً لبرنامج 

نطاقات )أخضر 
متوسط(

بدونبدون1-19970٢٢
إدارة الخدمات 

اإللكترونية لوزارة 
الموارد البشرية  

شهادة 
ترخيص 

باستعمال 
عالمة الجودة

التزاماً بنظام 
الهيئة السعودية 

للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

٢0٢00189501
144٢/05/08هـ

)الموافق
٢0٢0/1٢/٢3م(

1444/05/٢8هـ
)الموافق

٢0٢3/1٢/٢٢م(

الهيئة السعودية 
للمواصفات 

والمقاييس والجودة

رخصة تشغيل 

التزاماً بنظام 
وشروط الهيئة 
السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق 
التقنية )ُمدن(

5741443٢٢019888
1443/0٢/0٢هـ 

)الموافق 
٢0٢1/09/09م(

1444/0٢/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/09م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية 

)ُمدن(

شهادة منشآت

اندراج الشركة 
ضمن المنشآت 

الصغيرة 
والمتوسطة

٢149٢40061
1443/03/08هـ

)الموافق
٢0٢1/10/14م(

144/03/18هـ
)الموافق

٢0٢٢/10/14م(

الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

شهادة أيزو

لإلفادة بأن 
المصنع يعمل 

وفقا لنظام
إدارة الجودة 
التزاما بمعايير

ISO 9001:٢015
إلنتاج الخرسانة 
الجاهزة وتوريد 

اإلسمنت

Q-01655
1443/03/17هـ

)الموافق
٢0٢1/10/٢3م(

1445/04/17هـ
)الموافق

٢0٢3/11/01م(

 The
certification
International

شهادة أيزو

لإلفادة بأن 
المصنع يعمل 

وفقا لنظام
اإلدارة البيئية 
التزاما بمعايير:
 ISO 14001

:٢015
إلنتاج الخرسانة 
الجاهزة وتوريد 

اإلسمنت

E-01940
1443/05/18هـ

)الموافق
٢0٢1/10/٢4م(

1446/04/٢1هـ
)الموافق

٢0٢4/10/٢4م(

 The
certification
International



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٧

نوع 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرض

شهادة أيزو

لإلفادة بأن 
المصنع يعمل 

وفقا لنظام
إدارة الصحة 

والسالمة المهنية 
التزاما بمعايير:

 ISO

45001:٢018
إلنتاج الخرسانة 
الجاهزة وتوريد 

اإلسمنت

O-01941
1443/05/18هـ

)الموافق
٢0٢1/10/٢4م(

1446/04/٢1هـ
)الموافق

٢0٢4/10/٢3م(

 The
certification
International

ترخيص مزاولة ترخيص بلدية
4101073نشاط تجاري

1441/04/٢5هـ
)الموافق

٢019/1٢/٢٢م(

1444/04/٢5هـ
)الموافق

٢0٢٢/11/19م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية – أمانة 
منطقة الرياض – 
بلدية شمال الرياض

رخصة نشاط 
تجاري

ترخيص مزاولة 
-4104٢635803نشاط تجاري

1444/04/٢5هـ
)الموافق

٢0٢٢/11/19م(

وزارة شؤون البلدية 
والقروية – أمانة 
منطقة الرياض – 
بلدية شمال الرياض

شهادة سالمة

لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة 
بمعايير وشروط 

السالمة الميدانية 
الخاصة بالدفاع 

المدني

3-000457973-43
1443/07/٢0هـ

)الموافق
٢0٢٢/0٢/٢1م(

1444/07/٢0هـ
)الموافق

٢0٢3/0٢/11م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الراعي

*  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

**  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

***  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

كما قامت الشركة التابعة شركة اليان للصناعة باستخراج التراخيص والشهادات الالزمة لفروعها وفق اآلتي:

جدول رقم )68( الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي حصلت عليها فروع شركة اليان للصناعة 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

فرع شركة اليان للصناعة »شركة أساليب اليان للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة«

السجل التجاري

قيد فرع الشركة 
في سجل الشركات 

التجارية بمدينة
سدير

11٢6106٢63
1441/01/٢7هـ 

)الموافق
٢019/09/٢6م(

1447/01/٢7هـ
)الموافق 

٢0٢5/07/٢٢م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
سدير



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٨

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

فرع شركة اليان للصناعة »شركة أساليب اليان للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة«

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية – 
الدرجة الثانية

التزام فرع الشركة 
بنظام أحكام السجل 

التجاري
10٢001110844

1441/01/٢7هـ 
)الموافق

٢019/09/٢6م(

1447/01/٢7هـ
)الموافق 

٢0٢5/07/٢٢م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

سدير

شهادة التأمينات 
االجتماعية*

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

4809383٢
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/0٢/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/07م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور**

لإلفادة بـأن الشركة 
ملتزمة بإيداع أجور 
العاملين عن طريق 

البنوك المحلية 
والرفع المنتظم 

لملف األجور

٢001٢٢0801٢3٢7
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/03/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/10/09م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة 

ملتزمة بنسبة 
التوطين المطلوبة

1٢8988-1137708٢
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/04/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/11/07م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة تقييم 
كيان الشركة 

)نطاقات(

تقييم كيان الشركة 
وفقاً لبرنامج 

نطاقات حيث تشير 
إلى أن الشركة في 

النطاق
األخضر المرتفع

بدونبدون٢1396٢٢-1

إدارة الخدمات 
اإللكترونية 

لوزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

رخصة تشغيل

التزاما بنظام 
وشروط الهيئة 
السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق 
التقنية

57414435٢60٢٢366
1443/05/٢6هـ

)الموافق
٢0٢1/1٢/30م(

1446/06/٢8هـ
)الموافق

٢0٢4/1٢/٢9م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

شهادة منشآت
اندراج الشركة ضمن 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة
٢14634006٢

1443/03/08هـ
)الموافق

٢0٢1/10/14م(

1444/03/18هـ
)الموافق

٢0٢٢/10/14م(

الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

ترخيص منشأة 
صناعية

الترخيص بمزاولة 
النشاط الصناعي

لمنتج )الواح 
بولسترين عازلة 

للجدران(

43110٢116835
144٢/06/11هـ

)الموافق
٢0٢1/01/٢4م(

1448/08/11هـ
)الموافق

٢0٢7/01/19م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

تصريح بيئي 
للتشغيل

الموافقة على 
االلتزام البيئي على 

ممارسة نشاط 
)صناعة منتجات 
نصف مصنعة من 

اللدائن(

4875
1443/0٢/٢6هـ

)الموافق 
٢0٢1/10/03م(

1446/0٢/03هـ
)الموافق

٢0٢4/08/07م(

المركز الوطني 
للرقابة على 
االلتزام البيئي



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٦٩

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

فرع شركة اليان للصناعة «شركة اليان للخرسانة الجاهزة مساهمة سعودية مقفلة«

السجل التجاري

قيد فرع الشركة 
في سجل الشركات 
التجارية بمدينة 

ملهم

1173100157
1441/01/٢7هـ

)الموافق
٢019/09/٢6م(

1447/01/٢7هـ
)الموافق

٢0٢5/07/٢٢م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
ملهم

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية – 
الدرجة الثانية 

التزام فرع الشركة 
بنظام أحكام السجل 

التجاري
5٢4500

1441/01/٢7هـ
)الموافق 

٢019/09/٢6م(

1447/01/٢7هـ
)الموافق 

٢0٢5/07/٢٢م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

شهادة التأمينات 
االجتماعية*

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

48093863
1444/01/11هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/0٢/11هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/09/07م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة 

ملتزمة بنسبة 
التوطين المطلوبة 

160755-18869017
1444/01/10هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/08/09م(

1444/04/13هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/11/07م(

وزارة العمل 
والتنمية 
االجتماعية

شهادة تقييم 
كيان الشركة 

)نطاقات(

تقييم كيان الشركة 
وفقاً لبرنامج 

نطاقات حيث تشير 
إلى أن الشركة 

في النطاق أخضر 
مرتفع

بدونبدون٢100417-1

إدارة الخدمات 
اإللكترونية 

لوزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة منشآت
اندراج الشركة ضمن 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة 
٢145740063

1443/03/08هـ 
)الموافق

٢0٢1/10/14م(

1444/03/18هـ
)الموافق

٢0٢٢/10/14م(

الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

ترخيص منشأة 
صناعية

الترخيص بمزاولة 
النشاط الصناعي 
لمنتج )الخرسانات 

الجاهزة(

431110117094
1443/06/09هـ

)الموافق
٢0٢٢/0٢/10م(

1448/09/03هـ
)الموافق

٢0٢7/0٢/10م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

تصريح بيئي 
للتشغيل

التزاماً بنظام الهيئة 
العامة لأرصاد 
وحماية البيئة 

على نشاط )إنتاج 
وتصنيع الخرسانة 

الجاهزة(

5364
144٢/03/05هـ

)الموافق
٢0٢0/10/٢٢م(

1446/03/03هـ
)الموافق

٢0٢4/09/06م(

الهيئة العامة 
لأرصاد وحماية 

البيئة

ترخيص مزاولة ترخيص بلدية
-4٢07533٢481نشاط تجاري

1445/01/07هـ 
)الموافق 

٢0٢3/07/٢5م(

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 
– أمانة منطقة 
الرياض – بلدية 

شمال الرياض



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٧٠

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

فرع شركة اليان للصناعة «شركة اليان للخرسانة الجاهزة مساهمة سعودية مقفلة«

شهادة سالمة

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بمعايير 

وشروط السالمة 
الميدانية الخاصة 

بالدفاع المدني

1-000740644-4٢
1443/01/07هـ 

)الموافق 
٢0٢1/08/15م(

1444/01/07هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/08/05م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة 
للدفاع المدني

فرع شركة اليان للصناعة »شركة اليان للصناعة«

السجل التجاري

قيد فرع الشركة 
في سجل الشركات 
التجارية بمدينة 

ملهم

101076٢497
1443/05/01هـ

)الموافق
٢0٢1/1٢/05م(

1448/05/01هـ
)الموافق

 ٢0٢6/10/1٢م(  

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
ملهم

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية – 
الدرجة األولى

التزام فرع الشركة 
بنظام أحكام السجل 

التجاري
688986

1443/05/01هـ
)الموافق

٢0٢1/1٢/05م(

1448/05/01هـ
)الموافق

٢0٢6/10/1٢م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

شهادة التأمينات 
االجتماعية*

التزام فرع 
الشركة تجاه 

أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

4654٢684
1443/10/٢8هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/05/٢9م(

1443/11/٢8هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/06/٢7م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة نقل 
البضائع على 
الطريق البرية

التزاما بنظام 
نقل البضائع على 

الطريق البرية
11/00014979

1443/05/0٢هـ
)الموافق

٢0٢1/1٢/06م(

1443/08/0٢هـ
)الموافق

٢0٢٢/03/05م(
الهيئة العامة للنقل

شهادة منشآت
اندراج الشركة ضمن 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة
٢149744985

1443/05/٢3هـ
)الموافق

٢0٢1/1٢/٢7م(

1444/06/03هـ
)الموافق

٢0٢٢/1٢/٢7م(

الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

المصدر: الراعي

*  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

**  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

***  شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

11-٥  االلزتامــات المســتمرة الــيت تفرضهــا الجهــات الحكوميــة عــىل الراعــي 
بصفتــه »صاحــب الرتخيــص«

باإلضافــة إلــى التراخيــص والشــهادات المذكــورة فــي الجــداول الســابقة، حصلــت شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتاها التابعتــان علــى التراخيــص الالزمــة لمزاولــة 
أنشــطتها وفقــاً لأنظمــة المعمــول بهــا مــن الجهــات الرقابيــة المختصــة والتــي تُلــزم صاحــب الترخيــص االلتــزام ببعــض المتطلبــات الجوهريــة مــن أجــل المحافظــة 

علــى الترخيــص وذلــك علــى النحــو التالــي:



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٧١

11-5-1  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة

شركة الكثيري القابضة 	

ــة الريــاض حيــث المقــر الرئيســي -  ــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدين ــة التســجيل ل شــركة الكثيــري القابضــة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحي
ــا فــي 1446/06/09هـــ )الموافــق  ــي تنتهــي صالحيته ــخ 14٢9/08/٢9هـــ )الموافــق ٢008/08/30م( والت بموجــب شــهادة رقــم )1010٢55690( وتاري

٢0٢4/1٢/10م(.
كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات لناحيــة اعتمــاد النظــام األساســي للشــركة تماشــياً مــع التعديــالت الجديــدة واألخيــرة التــي أدخلــت علــى نظــام - 

الشــركات وذلــك بعــد أخــذ موافقــة مســبقة مــن وزارة التجــارة علــى مســودة النظــام األساســي وموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة )غيــر 
العاديــة( المنعقــدة بتاريــخ 144٢/11/13هـــ )الموافــق ٢0٢1/06/٢3م( وتــم اعتمــاد النظــام األساســي مــن قبــل إدارة حوكمــة الشــركة )وزارة التجــارة( 
بتاريــخ 144٢/11/٢1هـــ )الموافــق٢0٢1/07/01م(. كمــا التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( مــن ناحيــة 

تحميــل نســخة مــن النظــام األساســي علــى موقــع تــداول فــي الصفحــة الخاصــة بالشــركة.
كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة رقــم )٢04598( - 

وتاريــخ 14٢9/09/01هـــ )الموافــق ٢008/09/01م( وتنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1446/06/09هـــ )الموافــق ٢0٢4/1٢/10م(.
ــن االحتياطــي النظامــي وقــد بلغــت قيمــة -  ــاح لتكوي الشــركة ملتزمــة بالمــادة )1٢9( مــن نظــام الشــركات لجهــة تجنيــب )10٪( ســنوياً مــن صافــي األرب

االحتياطــي النظامــي المجنــب ثالثــة مالييــن وثمانمائــة وتســعة وثمانيــن ألــف وســبعمائة وأربعــة وســتين )3٫889٫764( ريــا ســعودي ل كمــا فــي 
٢0٢1/09/30م.

لــدى الشــركة عالمــة تجاريــة تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة باســم الشــركة )شــركة الكثيــري القابضــة( بموجــب شــهادة رقــم )143501٢647( بالفئــة )4( - 
وتاريــخ 1435/06/٢0هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/٢9م( وتنتهــي مــدة الحمايــة بتاريــخ 1445/06/٢8هـــ )الموافــق ٢0٢4/01/10م(. وســيمكن ذلــك الشــركة 
مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة 
القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة. )لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة رقــم )11-10( »العالمــات التجاريــة وحقــوق 

الملكيــة الفكريــة« مــن هــذا القســم(.

الشركتان التابعتان  	

شركة مساندة اإلمداد المحدودة )شركة شخص واحد(:

الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض حيــث المقــر الرئيســي بموجــب شــهادة - 
رقــم )1010945513( وتاريــخ 1439/06/٢3هـــ )الموافــق ٢018/03/11م( والتــي تنتهــي صالحيتها بتاريخ 1444/06/٢3هـــ )الموافق ٢0٢3/01/16م(. 

كمــا أنهــا ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة رقــم )10100044٢0٢7( - 
تاريــخ 1439/06/٢3هـــ )الموافــق ٢018/03/11م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1444/04/٢3هـــ )الموافــق ٢0٢3/01/16م(. 

كذلــك فــإن الشــركة التابعــة ملتزمــة باســتكمال إجــراءات تأســيس فروعهــا وهــي ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل - 
التجــاري واســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة لــكل فــرع )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول فــروع هــذه الشــركة التابعــة، الرجــاء االطــالع 

علــى الفقــرة الفرعيــة )11-4( »التراخيــص والتصاريــح التــي حصــل عليهــا الراعــي وشــركتاه التابعتــان« مــن هــذا القســم(. 
لــدى الشــركة التابعــة )شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة )شــركة شــخص واحــد( عالمــة تجاريــة تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة بالرقــم )14410٢79٢5( - 

بالفئــة )37(، وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل 
العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة.

شركة اليان للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة: 

ــر الرئيســي بموجــب شــهادة -  ــث المق ــاض حي ــة الري ــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدين ــة التســجيل ل ــة بنظــام الســجل التجــاري لناحي الشــركة ملتزم
ــا فــي 1446/06/05هـــ )الموافــق ٢0٢4/1٢/06م( كمــا  ــخ 1437/06/05هـــ )الموافــق ٢016/03/14م( وتنتهــي صالحيته رقــم )101044٢59٢( وتاري
أنهــا ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة رقــم )345556( تاريــخ 

1437/04/06هـــ )الموافــق٢016/03/15م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1446/04/05هـــ )الموافــق ٢0٢4/1٢/06م(. 
كذلــك فــإن هــذه الشــركة التابعــة ملتزمــة باســتكمال إجــراءات تأســيس فروعهــا وهــي ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل - 

التجــاري واســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة لــكل فــرع )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول فــروع هــذه الشــركة التابعــة، الرجــاء االطــالع 
علــى الفقــرة الفرعيــة )11-4( »التراخيــص والتصاريــح التــي حصــل عليهــا الراعــي وشــركتاه التابعتــان« مــن هــذا القســم(. 

لــدى الشــركة التابعــة )اليــان للصناعــة شــركة مســاهمة مقفلــة( عالمــة تجاريــة تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة بالرقــم )14410٢7096( بالفئــة )19(، - 
وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة 

التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٧٢

11-5-2  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

شركة الكثيري القابضة 	

الشــركة كغيرهــا مــن المنشــآت والشــركات المســجلة والتــي تعمــل فــي المملكــة ملزمــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــالل )1٢0( يــوم مــن انتهــاء - 
الســنة الماليــة وذلــك لغــرض تجديــد الشــهادة التــي تصــدر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. تــم تســجيل الشــركة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم 
الضريبــي المميــز )3011741946(. وقــد قدمــت الشــركة إقراراهــا الزكــوي عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م، وحصلــت علــى شــهادة 
ــخ  ــى تاري ــخ 1443/09/05هـــ )الموافــق ٢0٢٢/04/06م( وهــي صالحــة حت ــة والجمــارك بالرقــم )1110177996( وتاري ــزكاة والضريب ــة ال زكاة مــن هيئ
1444/10/10هـــ )الموافــق ٢0٢3/04/30م(. تجــدر اإلشــارة إلــى أن الــزكاة المدفوعــة لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر ٢0٢0م قــد بلغــت مبلــغ وقــدره ثمانمائــة وخمســة وعشــرون ألــف وســبعمائة وخمســون )8٢5٫750( ريــال ســعودي.
ــي -  ــم الضريب ــارك تحــت الرق ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــدى هيئ ــة وهــي مســجلة ل ــه التنفيذي ــة والئحت ــة المضاف ــة القيم ــة بنظــام ضريب الشــركة ملتزم

)3011741941003( بموجــب شــهادة صــادرة بتاريــخ 1441/05/٢1هـــ )الموافــق٢0٢0/01/16م( علمــاً أن الشــركة مســجلة منــذ ٢019/01/01م.
ورد للشــركة ربــوط زكويــة إضافيــة عــن العاميــن ٢019م و٢0٢0م بمبلــغ ســتمائة وأربعــة وخمســين ألــف وثمانيــن )654٫080( ريــال ســعودي ومبلــغ - 

خمســمائة وثالثــة وثمانيــن ألــف وســتمائة واثنيــن وعشــرين )583٫6٢٢( ريــال ســعودي وقامــت الشــركة بســداد المبالــغ المســتحقة عليهــا.

الشركتان التابعتان  	

شركة مساندة اإلمداد المحدودة )شركة شخص واحد(:

هــذه الشــركة مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي المميــز )310٢٢78435(، وقــد قامــت الشــركة - 
بخصــم الــزكاة الواجــب ســدادها بموجــب شــهادة مقيــدة بالرقــم )10٢0134040( وتاريــخ 1443/08/10هـــ )الموافــق ٢0٢٢/03/13م( التــي تفيــد بــأن 
الشــركة قــد قدمــت إقرارهــا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي ٢0٢1/1٢/31م، وهــي ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 1444/10/10هـــ )الموافــق ٢0٢3/04/30م(. 

كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة وهــي مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تحــت الرقــم - 
الضريبــي )310٢٢7843500003( بموجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ 1439/1٢/٢4هـــ )الموافــق ٢018/09/04م(.

شركة اليان للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة:

هــذه الشــركة مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي المميــز )31049189٢3(، وقــد قامــت الشــركة - 
بخصــم الــزكاة الواجــب ســدادها بموجــب شــهادة مقيــدة بالرقــم )10٢013٢819( وتاريــخ 1443/08/10هـــ )الموافــق ٢0٢٢/03/13م( التــي تفيــد بــأن 
الشــركة قــد قدمــت إقرارهــا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي ٢0٢1/1٢/31م، وهــي ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 1444/10/10هـــ )الموافــق ٢0٢3/04/30م(. 

كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة وهــي مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تحــت الرقــم - 
الضريبــي )31049189٢300003( بموجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ 1441/05/19هـــ )الموافــق ٢0٢0/01/14م(.

11-5-3  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية:

شركة الكثيري القابضة 	

تــم فتــح ملــف لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم الموحــد )1-386٢30( وفقــاً لشــهادة الســعودة. وكمــا بتاريــخ - 
نشــر هــذه النشــرة تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة لإلفــادة 
بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة )38٫89٪( وتقــع الشــركة فــي النطــاق )األخضــر المنخفــض( وهــي 

مصنفــة علــى أنهــا منشــأة صغيــرة فئــة )ب(. 
ــخ -  ــم )790046( وتاري ــب العمــل( بالرق ــة )مكت ــة االجتماعي ــوارد البشــرية والتنمي ــل وزارة الم ــة معتمــدة مــن قب ــم عمــل داخلي ــدى الشــركة الئحــة تنظي ل

٢019/11/10م(. )الموافــق  1441/03/13هـــ 
الشــركة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور والدفــع المنتظــم ألجــور العامليــن لديهــا وذلــك بموجــب شــهادة التــزام رقــم )٢001٢٢08011857( وتاريــخ - 

)الموافــق  تاريــخ صدورهــا أي حتــى 1444/03/07هـــ  مــن  يــوم  لمــدة )60(  الشــهادة  1444/01/05هـــ )٢0٢٢/08/03م( وتســري صالحيــة هــذه 
٢0٢٢/10/03م( وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )94٪( كمــا فــي شــهر مايــو ٢0٢٢م.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا إلكترونيــاً وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )100٪( كمــا فــي شــهر يونيــو ٢0٢٢م وذلــك وفقــاً لتقريــر - 
صــادر عــن منصــة )ُمــدد(.
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الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات وقــد اســتحصلت مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى شــهادة ســعودة بالرقــم - 
)1567٢0٢5-301٢49( وبتاريخ 1444/01/05هـ )الموافق ٢0٢٢/08/03م( وتنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/0٢/10هـ )الموافق ٢0٢٢/09/06م(.

الشركتان التابعتان  	

شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد:

تــم فتــح ملــف لشــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم الموحــد )1-170٢1٢7( - 
وفقــاً لشــهادة الســعودة. 

وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتم اســتخراج شــهادة الســعودة - 
لإلفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة )٢1٫٢1٪( وتقــع فــي النطــاق األخضــر المرتفــع وهــي مصنفــة 

علــى أنهــا منشــأة متوســطة فئــة )أ(.
لــدى هــذه الشــركة التابعــة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم )890034( - 

وتاريــخ 1441/03/13هـــ )الموافــق ٢019/11/10م(. 
إن شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور والرفــع المنتظــم ألجــور العامليــن لديهــا وذلــك بموجــب شــهادة التــزام رقــم - 

)الموافــق  1444/03/13هـــ  حتــى  الشــهادة  هــذه  صالحيــة  وتســري  ٢0٢٢/08/09م(  )الموافــق  1444/01/11هـــ  وتاريــخ   )٢001٢٢0801٢307(
٢0٢٢/10/09م(. 

كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا إلكترونيــاً وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )78٪( وذلــك وفقــاً لتقريــر صــادر عــن منصــة - 
)ُمــدد( فــي شــهر يونيــو ٢0٢٢م.

الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات وقــد اســتحصلت مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى شــهادة ســعودة بالرقــم - 
)13617634-14384٢( وبتاريخ 1443/11/٢7هـ )الموافق ٢0٢٢/06/٢6م( وتنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/0٢/٢8هـ )الموافق ٢0٢٢/09/٢4م(.

شركة اليان للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة: 

تــم فتــح ملــف لشــركة اليــان للصناعــة لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم الموحــد )19970٢٢-1( وفقــاً لشــهادة - 
الســعودة. 

وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة - 
لإلفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة )٢4٫19٪( وتقــع فــي النطــاق األخضــر المتوســط وهــي 

مصنفــة علــى أنهــا منشــأة متوســطة فئــة )ج(. 
لــدى هــذه الشــركة التابعــة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم )745٢06( - 

وتاريــخ 1441/0٢/٢8هـ )الموافــق٢019/10/٢7م(. 
شــركة اليــان للصناعــة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور والرفــع المنتظــم ألجــور العامليــن لديهــا وذلــك بموجــب شــهادة التــزام رقــم )٢001٢٢0801٢3160( - 

وتاريــخ 1444/01/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/08/09م( وتســري صالحيــة هــذه الشــهادة حتــى 1444/03/13هـــ )الموافــق ٢0٢٢/10/09م(.
كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا إلكترونيــاً وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )96٪( لشــهر يونيــو ٢0٢٢م وذلــك وفًقــا لتقريــر - 

صــادر عــن منصــة )ُمــدد(.

شركة الكثيري القابضة وشركتاها التابعتان وفروعهما ملتزمة بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والشؤون االجتماعية.

11-5-4  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

شركة الكثيري القابضة 	

تــم فتــح ملــف لشــركة الكثيــري القابضــة لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بموجــب رقــم االشــتراك )50٢796437(، وهــي مشــتركة فــي فرعــي - 
المعاشــات واألخطــار المهنيــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغيــر الســعوديين هــي مشــتركة بفــرع األخطــار المهنيــة وذلــك وفقــاً لشــهادة التأمينــات 
االجتماعيــة وذلــك وفقــا للشــهادة رقــم )48093891( وتاريــخ 1444/01/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/08/09م(، تســري صالحيــة هــذه الشــهادة حتــى تاريــخ 
ــف  ــة وخمســون أل ــان وثالث ــدره مائت ــاً وق ــت قيمــة االشــتراكات المســددة عــن عــام ٢0٢0م مبلغ ــد بلغ 1444/0٢/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/09/07م(. وق
ومائتــان وســبعة عشــر ريــال واثنيــن وتســعون هللــة )٢53٫٢17٫9٢( ريــال ســعودي، أمــا قيمــة االشــتراكات المســددة عــن عــام ٢0٢1م فقــد بلغــت أربعمائــة 

وخمســة وثالثيــن ألــف وســتمائة وأربعــة وســتين )435٫664( ريــال ســعودي.
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الشركتان التابعتان  	

شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد:

ــي فرعــي -  ــم االشــتراك )5٢9٢٢5814(، وهــي مشــتركة ف ــة بموجــب رق ــات االجتماعي ــة للتأمين ــدى المؤسســة العام ــة ل ــذه الشــركة التابع ــف له ــح مل ــم فت ت
ــات  ــاً لشــهادة التأمين ــك وفق ــة وذل ــرع األخطــار المهني ــر الســعوديين هــي مشــتركة بف ــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغي المعاشــات واألخطــار المهني
ــخ  ــى تاري ــة هــذه الشــهادة حت ــخ 1444/01/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/08/09م(، وتســري صالحي ــك وفقــا للشــهادة رقــم )48093918( وتاري ــة وذل االجتماعي
1444/0٢/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/09/07م(. وقــد بلغــت قيمــة االشــتراكات المســددة عــن عــام ٢0٢1م مبلغــاً وقــدره مائــة وتســعة وســتون ألــف وســتمائة 

ــال ســعودي. ــة )169٫694٫5٢( ري ــان وخمســون هلل ــال واثن ــة وتســعون ري وأربع

شركة اليان للصناعة شركة مساهمة مقفلة:

ــي فرعــي -  ــم االشــتراك )5630415٢8(، وهــي مشــتركة ف ــة بموجــب رق ــات االجتماعي ــة للتأمين ــدى المؤسســة العام ــة ل ــذه الشــركة التابع ــف له ــح مل ــم فت ت
ــات  ــاً لشــهادة التأمين ــك وفق ــة وذل ــرع األخطــار المهني ــر الســعوديين هــي مشــتركة بف ــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغي المعاشــات واألخطــار المهني
ــخ  ــى تاري ــة هــذه الشــهادة حت ــخ 1444/01/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/08/09م(، وتســري صالحي ــك وفقــا للشــهادة رقــم )48093880( وتاري ــة وذل االجتماعي
1444/0٢/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/09/07م(. وقــد بلغــت قيمــة االشــتراكات المســددة عــن عــام ٢0٢1م مبلغــاً وقــدره ثالثمائــة وواحــد وعشــرون ألــف 

وثالثمائــة ريــال وخمســة هللــة )3٢1٫300٫05( ريــال ســعودي.
كمــا أن فــرع الشــركة التابعــة )شــركة اليــان للخرســانة( ملتزمــة بمتطلبــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وهــي مشــتركة بموجــب رقــم االشــتراك - 

ــك  ــة وذل ــرع األخطــار المهني ــر الســعوديين االشــتراك بف ــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغي ــي فرعــي المعاشــات واألخطــار المهني )59705٢8٢0(، ف
وفقــاً لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة وذلــك وفقــا للشــهادة رقــم )48093863( وتاريــخ 1444/01/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/08/09م(، وتســري صالحيــة هــذه 

الشــهادة حتــى تاريــخ 1444/0٢/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/09/07م(. 
كمــا أن فــرع الشــركة التابعــة )شــركة اليــان للصناعــة( ملتزمــة بمتطلبــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وهــي مشــتركة بموجــب رقــم االشــتراك - 

)600709٢67( فــي فرعــي المعاشــات واألخطــار المهنيــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغيــر الســعوديين االشــتراك بفــرع األخطــار المهنيــة وذلــك 
وفقــاً لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم )4809383٢( وتاريــخ 1444/01/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/08/09م(، وتســري صالحيــة هــذه الشــهادة حتــى تاريــخ 

1444/0٢/11هـــ )الموافــق ٢0٢٢/09/07م(.

11-5-5  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية

شركة الكثيري القابضة 	

تلــزم الهيئــة الشــركات المدرجــة االلتــزام بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن الهيئــة ال ســّيما االلتــزام - 
باإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة والماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة. وبحســب دليــل االلتزامــات المســتمرة للشــركات المدرجــة، يجــب أن تكــون 
ــة المدققــة والمعتمــدة مــن المراجــع الخارجــي للشــركة المعيــن مــن  ــم المالي ــداول( مســتمّدة مــن القوائ ــة فــي موقــع )ت ــة الســنوية المعلن النتائــج المالي
الجمعيــة والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، ويجــب التقيــد بنمــاذج اإلعالنــات الــواردة ضمــن التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات لنتائجهــا الماليــة، وعلــى 
الشــركة أيضــاً تقديــم بيــان بجميــع األســباب والمؤثــرات للتغيــر فــي النتائــج الماليــة للســنة الماليــة الحاليــة مــع فتــرة المقارنــة بحيــث تشــمل األســباب 

جميــع بنــود إعــالن النتائــج الماليــة.
كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باإلفصــاح عــن مراحــل مواكبتهــم للتحــول لمعاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS(. بتاريــخ - 

1439/05/19هـــ )الموافــق ٢018/0٢/05م(، أعلنــت الشــركة فــي موقــع تــداول عــن أنهــا ملتزمــة بذلــك وقــد بــدأت بتطبيــق هــذا المعيــار اعتبــاراً مــن 
ــة المعتمــدة فــي المملكــة  ــر الدولي ــة فــي ٢0٢1/09/30م وفقــاً للمعايي ــة المنتهي ــرة المالي ــة للشــركة للفت ــم المالي ــم إعــداد القوائ ٢017/01/01م كمــا ت

ــة الســعودية.  العربي
كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باتبــاع الئحــة التعليمــات الخاصــة بإعالنــات شــركات المســاهمة المدرجــة أســهمها فــي الســوق - 

الماليــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-199-٢006( وتاريــخ 14٢7/07/18هـــ )الموافــق ٢006/08/1٢م( والمعدلــة بموجــب القــرار رقــم 
)1-104-٢019( وتاريــخ 1441/0٢/01هـــ )الموافق ٢019/09/30م(.

ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة تعييــن ممثليــن عنهــا لــدى هيئــة الســوق الماليــة وذلــك لجميــع األغــراض المتعلقــة بتطبيــق - 
ــق  ــراره بتاريخ1441/0٢/10هـــ )المواف ــس اإلدارة بموجــب ق ــن مجل ــث عي ــك حي ــة بذل ــة. الشــركة ملتزم ــة ولوائحــه التنفيذي ــة الســوق المالي نظــام هيئ

٢019/10/09م( األســتاذ مشــعل الكثيــري )عضــو مجلــس إدارة – الرئيــس التنفيــذي( واألســتاذ عــادل الكثيــري )عضــو مجلــس اإلدارة(.
وبتاريــخ 1438/01/٢3هـــ )الموافــق ٢016/10/٢4م(، صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-130-٢016( بتعديــل اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة - 

بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات الجديــد، والتــي تــم 
ــح »اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )20٪( فأكثــر مــن  ــل مســماها لتصب تعدي
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رأس مالهــا«، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-77-٢018( وتاريــخ 1439/11/05هـــ )٢018/07/18م(. كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة 
لــم تتكبــد الشــركة أي خســائر متراكمــة.

بالنســبة لحوكمــة الشــركة، يرجــى االطــالع علــى الجــدول رقــم )31( لتحديــد مــدى التــزام شــركة الكثيــري القابضــة بلوائــح الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة - 
الســوق الماليــة.

11-5-6  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

شركة الكثيري القابضة 	

ينبغــي اســتخراج رخصــة بلديــة للمواقــع المســتأجرة مــن قبــل الشــركة حتــى تتمكــن مــن تشــغيلها مــع األخــذ باالعتبــار أن البلديــة أو األمانــة تتطلــب الوثائــق - 
التاليــة: صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس )النظــام األساســي( وصــورة مــن عقــد اإليجــار وصــورة مــن فســح البنــاء للمبنــى أو المســتودع 
الــذي تــم االســتئجار فيــه وصــورة مــن ترخيــص المكتــب العقــاري وتصويــر المبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة )مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل ملكيــة 

العالمــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة( باإلضافــة إلــى ترخيــص الدفــاع المدنــي.
إن المكتــب الــذي تشــغله شــركة الكثيــري القابضــة كمركــز رئيســي هــو مســتأجر بموجــب عقــد إيجــار إلكترونــي رقــم )٢0413415184/1( وينتهــي بتاريــخ - 

1444/06/٢9هـــ )الموافق ٢0٢3/01/٢٢م(. 
لــدى الشــركة رخصتيــن صادرتيــن عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة – أمانــة منطقــة الريــاض – بلديــة شــمال الريــاض، الرخصــة األولــى هــي رخصــة - 

نشــاط تجــاري بالرقــم )4103٢617839( والرخصــة الثانيــة للترخيــص بمزاولــة نشــاط تجــاري برقــم )4100840(. وقــد قامــت الشــركة باســتخراج 
تصاريــح الدفــاع المدنــي )شــهادة ســالمة( الســارية حيــث أن الشــهادة رقــم )43-0001٢6493-٢( ســارية الصالحيــة حتــى تاريــخ 1444/05/30هـــ 

)الموافــق ٢0٢٢/1٢/٢4م(.

الشركتان التابعتان  	

شركة مساندة اإلمداد المحدودة شركة شخص واحد: 

إن المقر الذي تشــغله شــركة مســاندة اإلمداد المحدودة كمركز رئيســي مســتأجر، والتزمت الشــركة بمتطلبات وزارة الشــؤون البلدية والقروية واإلســكان - 
حيــث قامــت باســتخراج رخصــة بلديــة لموقعهــا بالرقــم )41063416٢64( وهــي ســارية حتــى تاريــخ 1446/06/٢6هـــ )الموافــق ٢0٢4/1٢/07م(، أمــا 
فــروع الشــركة التابعــة مســاندة اإلمــداد فلــم تســتخرج رخــص بلديــة وتصاريــح الدفــاع المدنــي )شــهادة ســالمة( كونهــا تمــارس نشــاطها مــن خــالل المركــز 

الرئيســي للشــركة التابعــة.
كمــا أن لــدى الشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد شــهادة تأهيــل مطــور عقــاري صــادرة عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان )برنامــج البيــع - 

علــى الخارطــة – وافــي( برقــم )707( وتاريــخ 1443/0٢/08هـــ )الموافــق ٢0٢1/09/14م(.

شركة اليان للصناعة شركة مساهمة سعودية مقفلة: 

قامــت شــركة اليــان للصناعــة باســتئجار المكتــب الــذي تشــغله كمركــز رئيســي بموجــب عقــد إيجــار إلكترونــي رقــم )٢0338354467/1( ينتهــي بتاريــخ - 
1444/06/٢9هـــ )الموافــق ٢0٢3/01/٢٢م(. ولــدى هــذه الشــركة التابعــة رخصــة نشــاط تجــاري رقــم )4104٢635803( وتاريــخ 1444/04/٢5هـــ 

)الموافــق ٢0٢٢/11/19م( تنتهــي بتاريــخ 1444/04/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢٢/11/19م(. 
وقامــت الشــركة باســتخراج تصريــح الدفــاع المدنــي بموجــب شــهادة ســالمة رقــم )4٢-0000457973-٢( ســاري الصالحيــة حتــى تاريــخ 1444/07/٢0هـــ - 

)الموافق ٢0٢٢/0٢/11م(.
أبرمــت شــركة اليــان للصناعــة عقــد إيجــار مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة فــي مدينــة ســدير المنطقــة الصناعيــة ســدير وهــي - 

ــر ُملزمــة  ــي فــإن الشــركة غي ــة نشــاطها فــي صناعــة المنتجــات المطــاط والبالســتك وبالتال ــع عليهــا، بهــدف مزاول قطعــة أرض صناعيــة إلقامــة مصن
بمتطلبــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان وتخضــع لمتطلبــات الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة.

قامــت هــذه الشــركة التابعــة باســتئجار أرض مــن أمانــة الريــاض بتاريــخ 1437/03/04هـــ )الموافــق ٢015/1٢/15م( بعقــد رقــم )051/1437( وملحــق - 
رقــم )005/144٢( مدتــه عشــر )10( ســنوات وبالتالــي فــإن المقــر الــذي تشــغله الشــركة لصناعــة مــواد الخرســانة الجاهــزة هــو مســتأجر ولــدى الشــركة 
رخصــة نشــاط تجــاري صــادرة عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة أمانــة منطقــة الريــاض بلديــة شــمال الريــاض برقــم )4٢07533٢481( وتاريــخ 

1445/01/07هـــ )الموافــق ٢0٢3/07/٢5م(.
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11-5-٧  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية

هــذه االلتزامــات تنطبــق علــى الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة لكونهــا شــركة تمــارس نشــاط صناعــي بموجــب تراخيــص صــادرة عــن وزارة الصناعــة والثــروة 
المعدنيــة لفروعهــا، وفــق اآلتي:

جدول رقم )69( التراخيص الصناعية لشركة اليان للصناعة

الفرعالرقم
رقم الترخيص 

الصناعي
الموقع

النشاط 
الصناعي

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار

1

شركة أساليب اليان 
للصناعة شركة 

مساهمة سعودية 
مقفلة

الواح بولسترين سدير43110٢116835
عازلة للجدران

1443/06/٢3هـ
)الموافق

٢0٢٢/01/٢6م( 

1448/08/11هـ
)الموافق

٢0٢7/01/19م(

٢

شركة اليان للخرسانة 
الجاهزة شركة 

مساهمة سعودية 
مقفلة

الخرسانات ملهم431110117094
الجاهزة

1443/07/09هـ
)الموافق

٢0٢٢/0٢/10م(

1448/09/03هـ
)الموافق

٢0٢7/0٢/10م(

المصدر: الراعي

وبالنســبة لاللتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، تُلــزم الــوزارة الجهــات المرخصــة االلتــزام بالشــروط اآلتيــة وذلــك مــن أجــل 
المحافظــة علــى الترخيــص:

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.. 1
عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.. ٢
االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة أشهر من خالل موقع الوزارة اإللكتروني.. 3
االلتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.. 4
االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.. 5
االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة.. 6
أن تكــون حســابات المشــروع الصناعــي منتظمــة وفًقــا لأصــول المحاســبية والقواعــد القانونيــة المرعيــة وأن يــزود الــوزارة بالميزانيــة العموميــة مصــادق . 7

عليهــا مــن محاســب قانونــي لــكل ســنة ماليــة.
عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.. 8
تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.. 9

الســماح لموظفــي الــوزارة بدخــول المشــروع الصناعــي واالطــالع علــى الســجالت والمســتندات والحســابات ومراقبــة عمليــة اإلنتــاج وغيــر ذلــك مــن نشــاطات . 10
المشروع.

ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي.. 11

ــق  ــة ومناط ــدن الصناعي ــعودية للم ــة الس ــات الهيئ ــب متطلب ــتمرة حس ــات المس 11-5-٨  االلتزام
ــة التقني

ــات  ــة، وبالنســبة لاللتزام ــة ومناطــق التقني ــة الســعودية للمــدن الصناعي ــان للصناعــة رخصــة تشــغيل صــادرة عــن الهيئ ــة شــركة الي ــروع الشــركة التابع ــدى ف ل
ــص: ــى الترخي ــك مــن اجــل المحافظــة عل ــة وذل ــزام بالشــروط اآلتي ــات المرخصــة االلت ــدن الجه ــزم ُم ــدن(، تل ــات )ُم المســتمرة حســب متطلب

تمنــح الرخصــة اإلذن بتشــغيل المنشــأة وأن المرخــص لــه بتشــغيل هــذه المنشــأة هــو المشــغل الحقيقــي لــه وفــق كيانــه القانونــي وتراخيصــه وســجالته وال . 1
يحــق لصاحــب المنشــأة التنــازل عــن التشــغيل والرخصــة أو أي جــزء منهــا للغيــر.

يلتــزم المرخــص لــه بالتقيــد بالشــروط وااللتزامــات وبكافــة األنظمــة واللوائــح والشــروط والتعليمــات الصــادرة مــن »مــدن«، ويتــم الرجــوع لأنظمــة واللوائــح . ٢
الســارية المفعــول المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا لــم يــرد بشــأنه تنظيــم لــدى »مــدن«.
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يلتزم المرخص له بتجديد هذه الرخصة خالل مدة ال تزيد عن 15 يوما بعد انتهائها. 3
التعاقد مع جهة معتمدة من الدفاع المدني للقيام بأعمال الصيانة الدورية ألنظمة مكافحة الحريق/ والسالمة.. 4
التأكد من فعالية نظام مكافحة اإلطفاء/ السالمة وارتباطه بلوحة تحكم رئيسية.. 5
مطابقة نظام مكافحة الحريق للمخططات المعتمدة للمصنع.. 6
التأكد من أن مخارج طوارئ كافية ومطابقة للمواصفات.. 7
تطبيق اشتراطات السالمة أثناء تخزين ونقل المواد الكيميائية والغازات الخطرة.. 8

فــرع الشــركة التابعــة اليــان للصناعــة شــركة مســاهمة مقفلــة، مصنــع أســاليب اليــان فــي المنطقــة الصناعيــة – ســدير، ملتــزم بمتطلبــات الهيئــة الســعودية - 
للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة حيــث قــام باســتخراج رخصــة تشــغيل بالرقــم )5741443٢٢01988( وهــي ســارية حتــى تاريــخ 1444/0٢/13هـــ )الموافــق 

٢0٢٢/09/09م(.
فــرع شــركة أســاليب اليــان للصناعــة شــركة مســاهمة مقفلــة، مصنــع أســاليب اليــان فــي المنطقــة الصناعيــة – ســدير، ملتــزم بمتطلبــات الهيئــة الســعودية - 

للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة حيــث قــام باســتخراج رخصــة تشــغيل بالرقــم )57414435٢60٢٢366( وهــي ســارية حتــى تاريــخ 1446/06/٢8هـــ 
٢0٢4/1٢/٢9م(. )الموافــق 

ــي  ــزام البيئ ــى االلت ــة عل ــي للرقاب ــز الوطن ــات المرك ــب متطلب ــتمرة حس ــات المس 11-5-٩  االلتزام
ــة ســابقًا( ــة البيئ ــة العامــة لألرصــاد وحماي )الهيئ

قد يكون لأنشطة التي تمارسها المجموعة أثر بيئي، لذا يتوجب عليها االلتزام باالشتراطات والمعايير التالية:

االلتــزام بالمقاييــس واالشــتراطات والمعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لأرصــاد وحمايــة البيئــة وتقديــم تقريــر التــزام بيئــي كل ســتة أشــهر للهيئــة . 1
واالحتفــاظ بنســخة منــه فــي الســجل البيئــي للشــركة. 

السماح للفنيين والمختصين بالدخول إلى المنشأة في أي وقت.. ٢
فــي حالــة أي تغييــر أو تعديــل علــى النشــاط ومهــام المنشــأة أو نوعيــة الخــام أو اإلنتــاج أو عنــد عمــل أي توســعة أو إضافــة للمشــروع دون إبــالغ هيئــة اإلرصــاد . 3

مســبقاً فــإن الموافقــة البيئيــة تعتبــر الغية.
يجــب إشــعار هيئــة األرصــاد مســبقاً عنــد الرغبــة فــي اســتخدام أو اســترجاع أي مخلفــات صناعيــة ضمــن عمليــات التصنيــع واطــالع مختصــي الهيئــة علــى . 4

التقنيــة والطريقــة المتبعــة فــي هــذا الخصــوص.
يحق للهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة الغاء الترخيص في حال عدم التزام المنشأة بالنظام العام للبيئة واالشتراطات والمعايير البيئية.. 5
تكون موافقة هيئة األرصاد خاصة بموقع محدد وفي حال تغيير الموقع يلزم الحصول على موافقة بيئية للموقع الجديد.. 6
التخلص من المخلفات وذلك بالتعاقد مع احدى الجهات المختصة وإرفاق سندات اإلنجاز موضح فيها كمية المخلفات وتدوينه بالسجل البيئي.. 7
إلزام العمال التقيد باالشتراطات الصحية والسالمة المهنية.. 8
موافقة الجهات ذات العالقة على الموقع لممارسة النشاط.. 9

فــروع الشــركة التابعــة )شــركة اليــان للصناعــة( ملتزمــة بمتطلبــات الهيئــة العامــة لأرصــاد وحمايــة البيئــة حيــث قامــت باســتخراج تصريــح بيئــي للتشــغيل - 
بالرقــم )487( وتاريــخ 1443/0٢/٢6هـــ )الموافــق ٢0٢1/10/03م( وهــي ســارية حتــى تاريــخ 1446/0٢/03هـــ )الموافــق ٢0٢4/08/07م( خاصــة بمصنــع 
شــركة أســاليب اليــان للصناعــة – ســدير وتصريــح بيئــي للتشــغيل بالرقــم )5364( وتاريــخ 1443/03/05هـــ )الموافــق ٢0٢0/10/٢٢م( ســاري حتــى تاريــخ 

1446/03/03هـــ )الموافــق ٢0٢4/09/06م( خاصــة بشــركة اليــان للخرســانة الجاهــزة – ملهــم.

11-5-10  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للنقل

النشــاط المرخــص للشــركة التابعــة )شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة( وفــرع الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة بممارســته نشــاط »نقــل البضائــع علــى 
الطــرق البريــة« يتطلــب التــزام الشــركة بالالئحــة المنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجيــر الشــاحنات علــى الطــرق البريــة الصــادرة بقــرار معالــي 
وزيــر النقــل رقــم )1-41-1٢٢( وتاريــخ 1441/05/07هـــ )الموافــق ٢0٢0/01/0٢م(، حيــث تُلــزم الالئحــة الشــركات المرخــص لهــا مزاولــة نشــاط النقــل البــري 

بالتالــي:

تجديد الترخيص واستيفاء جميع شروطه خالل الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صالحية الترخيص بـ )180( يوما وإال اعتبر الترخيص ملغي.. 1
ال يسمح للمنشأة بمزاولة نشاط نقل البضائع بعد تاريخ انتهاء الترخيص.. ٢
يجــب أن يشــتمل تدريــب الكفــاءة المهنيــة للســائق علــى المعاييــر الفنيــة والجوانــب التقنيــة للتشــغيل – متطلبــات عمليــات النقــل البــري – لمتطلبــات الســالمة . 3

العامــة علــى الطــرق.
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يجب أن تحصل كل مركبة نقل على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة.. 4
يجــب علــى كل ســائق االلتــزام بالقواعــد والضوابــط المتعلقــة بســاعات القيــادة والراحــة اليوميــة واألســبوعية، كمــا يجــب علــى المنشــأة المرخصــة لمزاولــة . 5

نشــاط نقــل البضائــع أو التــي تعمــل فــي نقــل البضائــع للحســاب الخــاص متابعــة التــزام ســائقيها بذلــك. 
يجــب علــى المنشــأة الحاصلــة علــى ترخيــص مزاولــة نشــاط نقــل البضائــع، حصــول أحــد مــدراء التشــغيل لديهــا علــى شــهادة الجــدارة المهنيــة لمــدراء النقــل . 6

الصــادرة مــن الجهــات المعتمــدة مــن الهيئــة.
يجب على الناقل أو وسيط الشحن إصدار وثيقة نقل لكل عملية نقل وفق النموذج وآلية اإلصدار المعتمدة من الهيئة.. 7

الشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة ملتزمــة بلوائــح الهيئــة العامــة للنقــل وقــد حصلــت علــى ترخيــص مزاولــة »نقــل البضائــع علــى الطــرق - 
البريــة« صــادر عــن الهيئــة العامــة للنقــل بالرقــم )11/000097٢9( بتاريــخ 1443/01/16هـــ )الموافــق ٢0٢1/08/٢4م( وتنتهــي فــي 1446/01/16هـــ 

٢0٢4/07/٢٢م(. )الموافــق 
فــرع الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة ملتزمــة بلوائــح الهيئــة العامــة للنقــل وقــد حصلــت علــى ترخيــص مزاولــة »نقــل البضائــع علــى الطــرق البريــة« - 

ــق  ــي فــي 1444/06/03هـــ )المواف ــخ 1443/07/0٢هـــ )الموافــق ٢0٢٢/0٢/04م( وتنته ــم )11/00014979( بتاري ــل بالرق ــة للنق ــة العام صــادر عــن الهيئ
٢0٢٢/1٢/٢7م(.

11-٦  خالصة النظام األسايس والمستندات التأسيسية األخرى

بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق ٢0٢1/1٢/07م(، تم اعتماد النظام األساسي لصكوك الكثيري بواسطة شركة الكثيري القابضة. 	
بالنســبة لشــركة الكثيــري القابضــة، تــم إصــدار آخــر نســخة لنظــام الشــركة األساســي بنــاًء علــى قــرار الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريخ144٢/11/13هـــ  	

)الموافــق٢0٢1/06/٢3م(، وقــد تــم تدقيقــه واعتمــاده مــن قبــل وزارة التجــارة )إدارة حوكمــة الشــركات( بتاريــخ 144٢/11/٢1هـــ )الموافــق ٢0٢1/07/01م(. 
كما أبرمت صكوك الكثيري وشركة الكثيري القابضة وثائق متعلقة بالصكوك موضوع هذه النشرة. 	

فيما يلي ملخص ألبرز مواد النظام األساسي والمستندات التأسيسية لكل من الُمصدر والراعي، باإلضافة لوثائق الصكوك فيما يتعلق بـ :

أواًل: في أغراض الشركة 

صكوك الكثيري 	

بحسب المادة )4( من النظام األساسي لصكوك الكثيري، فإن:

الغرض من المنشأة هو الحصول على تمويل عن طريق إصدار أدوات دين مبنية على ديون. . 1
ال تمارس المنشأة أي نشاطات عدا اآلتي: . ٢

إصدار أدوات الدين المحددة في البند 1 أعاله.أ. 
إصدار أسهم ألغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة.ب. 
النشاطات المساندة الالزمة لتحقيق أغراضها.ج. 

شركة الكثيري القابضة  	

أما بالنسبة لشركة الكثيري القابضة، فقد نصت المادة )3( من النظام األساسي للراعي على أن األغراض واألنشطة التي تأسست الشركة ألجلها هي:

إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.. 1
استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية. . ٢
امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها. . 3
امتــالك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة، واســتغاللها، . 4

وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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ثانيًا: في الشؤون اإلشرافية واللجان الرقابية

صكوك الكثيري 	

تم تخصيص المادة )5( من النظام األساسي للُمصدر لتحديد األسس التنظيمية لمجلس اإلدارة وفق اآلتي:

أعضاء مجلس اإلدارة

التعيين والعزل:	 

يجــب أن يكــون لــدى المنشــأة )٢( عضــوا مجلــس إدارة بحــد أدنــى، ويكــون الحــد األقصــى لعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة أربعــة )4( أعضــاء، ويجــب أن يكــون . 1
أعضــاء مجلــس اإلدارة مســجلين لــدى الهيئــة فــي جميــع األوقــات.

يعين عضو مجلس اإلدارة أو يعزل بقرار يصدر عن وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة. . ٢
لعضو مجلس اإلدارة أن يستقيل بشرط تقديم إشعار مكتوب لوصي المنشأة ذات األغراض الخاصة ال تقل مدته عن أسبوع.. 3
إذا كان عــزل عضــو مجلــس اإلدارة أو اســتقالته ســتؤدي إلــى نقــص عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الحــد األدنــى المحــدد فــي البنــد 1 أعــاله، أو ينتــج عنــه . 4

إخــالل بالمــادة التاســعة عشــرة مــن القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة بشــأن اشــتراط إقامــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المملكــة، 
ــا مــن تاريــخ إشــعار الهيئــة  ــا تقويمًي فيجــب علــى وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يوًم
بتوقــف عضــو مجلــس اإلدارة عــن أداء مهامــه وفقــاً للفقــرة )د( مــن المــادة التاســعة والعشــرين )٢9( مــن القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة.

المكافآت: 	 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة تحّدد بناًء على قرار يصدر عن وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة

السلطات والصالحيات:	 

يتولــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إدارة أعمــال المنشــأة وشــؤونها اليوميــة ويكــون لهــم مجتمعيــن جميــع الصالحيــات والســلطات، باســتثناء مــا تنــص عليــه القواعــد . 1
المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة أو هــذا النظــام األساســي علــى أنــه مــن اختصــاص الراعــي أو وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة، وتشــمل 

)دون حصــر(:

تمثيل المنشأة أمام الهيئة، وجميع كّتاب العدل، والجهات القضائية، والجهات الحكومية والخاصة، والغير.أ. 
التفــاوض حــول أي عقــود أو وثائــق أخــرى تكــون المنشــأة طرفــاً فيهــا، وتنفيــذ أحــكام تلــك العقــود والوثائــق باســم المنشــأة؛ إللــزام المنشــأة بأحــكام ب. 

تلــك العقــود والوثائــق.
تعيين أو عزل ممثلي المنشأة أو وكالئها أو مستشاريها القانونيين.ج. 
تمثيل مصالح حاملي أدوات الدين. د. 

هـــ. إعــداد تقريــر عــن الســنة الماليــة المنتهيــة وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ نهايــة كل ســنة ماليــة علــى أن يتضمــن المعلومــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 
)أ( مــن المــادة التاســعة مــن القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة.

٢. يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة تفويــض أّي مــن صالحياتهــم بشــكل مكتــوب إلــى أي شــخص، ويشــمل )دون حصــر( أيــاً مــن الصالحيــات الــواردة فــي البنــد )1( 
أعــاله مــع تحملهــم للمســؤولية عــن ذلــك التفويــض، مــن دون اإلخــالل بأحــكام المــادة الرابعــة والعشــرين )٢4( مــن القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض 

الخاصة.
3. يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة تنظيم إجراءات عملهم وإجراءات إصدار القرارات وفقاً لما يرونه مناسباً، مع مراعاة ما يلي:

يكون نصاب اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة حضور عضوين )٢( اثنين على األقل.أ. 
يُعّد القرار المكتوب الموقع من أعضاء مجلس اإلدارة صحيًحا ونافًذا كما لو أُصِدر خالل اجتماع األعضاء.ب. 
ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة التصويــت علــى قــرار يخــص موضوعــاً يكــون لــه فيــه مصلحــة جوهريــة )ســواء بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر( ويتعــارض ج. 

أو يمكــن أن يتعــارض مــع مصلحــة المنشــأة.

أما بالنسبة لسجل أعضاء مجلس اإلدارة، فنصت المادة )6( على ما يلي: 	 

ن فيه البيانات التالية عن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:. 1 تحتفظ المنشأة بسجل ألعضاء مجلس اإلدارة تدوَّ
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االسم والعنوان.أ. 
رقم الهوية الوطنية، أو رقم اإلقامة، أو جواز السفر )بحسب األحوال(.ب. 
الجنسية.ج. 
المهنة )إن ُوجدت(.د. 

هـ. تاريخ التعيين.
و. مقر اإلقامة.

ز. تاريخ العزل أو االستقالة )حيثما ينطبق(.

٢. يُرّقم سجل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل تسلسلي وال يجوز حذف أي صفحة منه أو شطب أو تعديل أي بيانات واردة فيه.

اتخاذ القرارات: 	 

ــا فــي القواعــد المنظمــة  ــص عليه ــم يُن ــي ل ــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمنشــأة ذات األغــراض الخاصــة الت تتضمــن المــادة )7( مــن النظــام األساســي كيفي
ــك القــرارات إمــا عــن طريــق أعضــاء مجلــس اإلدارة أو وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة.  ــى أن يكــون اتخــاذ تل للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة، عل
ــى أن يكــون أحدهمــا  تتطلــب جميــع قــرارات المجلــس التصويــت بالموافقــة عيلهــا مــن قبــل )٢( عضويــن حاضريــن فــي أي اجتمــاع منعقــد بشــكل نظامــي عل

رئيــس المجلــس.

مع مراعاة اختصاصات الوصي، تتخذ القرارات التالية باإلجماع: 

التوصية بتخفيض أو زيادة رأس مال المنشأة.أ. 
التوصية بإدخال التعديالت على النظام األساسي.ب. 
أي قرار لتصحيح أو السماح باإلعفاء من متطلب معين من أي حكم من أحكام وثائق التمويل.ج. 
أي قرار يتعلق بالسماح باتخاذ إجراء جوهري معين وفقاً ألحكام وثائق التمويل.د. 

هـ. أي قرار يؤثر بشكل سلبي جوهري على حقوق حملة الصكوك.
و. أي قــرار يتعلــق بحســاب بنكــي أو توثيــر أو حســاب آخــر أو حســاب فرعــي يكــون مطلــوب مــن المنشــأة بموجــب أي أنظمــة مطبقــة بالمملكــة، إنشــاؤه  

و/أو تشــغيله و/أو الحفــاظ عليــه ونقــل و/أو االحتفــاظ بــأي مبالــغ فيــه أو إليــه.
ز. أي قرار يتعلق بتعديل وثيقة تكون فيها المنشأة طرفاً وتضطلع بموجبها بالتزامات جوهرية أو تكتسب حقوقاً جوهرية.

ح. إنشــاء أو الســماح بإنشــاء أيــة رهونــات علــى جميــع أو جــزء مــن إيراداتــه الحاليــة أو المســتقبلية فيمــا يتعلــق بــأي مديونيــة ذات عالقــة أو فيمــا يتعلــق 
بــأي ضمــان لمديونيــة ذات عالقــة.

ط. شراء كل أو جزء من الصكوك و/أو استردادها و/أو إلغائها.
ي. تغيير أو إنهاء تعيين مدير الدفعات وتعيين بديل له.

ك. دعوة حملة الصكوك لعقد اجتماعات.
ل. نقل المقر الرئيسي.

مراجع الحسابات:	 

وفق المادة )8( من النظام األساسي للُمصدر:

يعيَّــن بقــرار مكتــوب يصــدر عــن وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة بشــكل ســنوي مراجــع حســابات مســجل لــدى الهيئــة وفقــاً لقواعــد تســجيل مراجعــي . 1
حســابات المنشــآت الخاضعــة إلشــراف الهيئــة، وذلــك وفقــاً ألحــكام المــادة الرابعــة والثالثيــن )34( مــن القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة.

ال يجــوز لمــن يعيَّــن كمراجــع حســابات أن يــؤدي وظيفــة عضــو مجلــس إدارة المنشــأة أو أن يــؤدي أي عمــل فنــي أو إداري فيهــا حتــى لــو كان بصفــة استشــارية. . ٢
وال يجــوز أن يكــون مراجــع الحســابات شــريًكا أو موظًفــا أو لــه ارتبــاط بوصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة أو بأحــد أعضــاء مجلــس إدارة المنشــأة.

د أتعاب مراجع الحسابات السنوية بقرار من وصي المنشأة ذات األغراض الخاصة. . 3 تحدَّ
يجــوز عــزل مراجــع الحســابات فــي أي وقــت بقــرار مكتــوب مــن وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة دون اإلخــالل بــأي حــق لمراجــع الحســابات فــي . 4

التعويــض فــي حــال كان العــزل فــي وقــت غيــر مناســب. وعندمــا يُعــزل مراجــع الحســابات، يجــب علــى وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة إصــدار قــرار 
مكتــوب بتعييــن مراجــع حســابات بديــاًل عنــه فــي أقــرب وقــت ممكــن. 

الدفاتر والسجالت:	 

ضمن نطاق تنظيم الشؤون اإلشرافية، تنص المادة )9( من النظام األساسي على أن:
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أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن التأكــد مــن المحافظــة علــى الدفاتــر والســجالت بشــكل مالئــم وبمــا يتوافــق مــع أحــكام المــادة السادســة والثالثــون . 1
)36( مــن القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة.

يجــب االحتفــاظ بالدفاتــر والســجالت فــي المقــر المســجل للمنشــأة )أو أي مــكان آخــر يقــرره أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المملكــة العربيــة الســعودية(، وأن . ٢
تكــون متاحــة بشــكل مســتمر للفحــص مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة ووصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة والهيئــة.

شركة الكثيري القابضة  	

فيما يخص إدارة شركة الكثيري القابضة، تم تخصيص الباب الثالث )المواد 18 إلى ٢6( لتحديد األسس المتعلقة بمجلس اإلدارة وفق اآلتي:

إدارة الشركة:	 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة )4( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

انتهاء عضوية المجلس:	 

تنتهــي عضويــة المجلــس بانتهــاء مدتــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفًقــا ألّي نظــام أو تعليمــات ســارية فــي المملكــة، ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة 
فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعضهــم وذلــك دون إخــالل بحــّق العضــو المعــزول تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب 
غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل بشــرط أن يكــون ذلــك فــي وقــت مناســب وإال كان مســؤولًا قبــل الشــركة عمــا يترتــب 

علــى االعتــزال مــن أضــرار. 

المركز الشاغر بمجلس اإلدارة:	 

إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان للمجلــس أن يعّيــن مؤقتــاً عضــًوا مؤقًتــا فــي المركــز الشــاغر علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة والكفايــة 
ويجــب أن تبلــغ بذلــك الــوزارة وهيئــة الســوق الماليــة خــالل خمســة )5( أيــام عمــل مــن تاريــخ التعييــن وأن يعــرض التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي 
أّول اجتمــاع لهــا ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه. وإذا لــم تتوافــر الشــروط الالزمــة النعقــاد مجلــس االدارة بســبب نقــص عــدد أعضائــه عــن الحــد األدنــى 
المنصــوص عليــه فــي نظــام الشــركات أو هــذا النظــام وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد خــالل ســتين )60( يومــاً النتخــاب العــدد 

الــالزم مــن األعضــاء.

صالحيات مجلس اإلدارة:	 

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات والصالحيــات فــي إدارة الشــركة واإلشــراف علــى أعمالهــا وأموالهــا 
وتصريــف أمورهــا ورســم السياســة العامــة التــي تســير عليهــا لتحقيــق الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه ولــه فــي ســبيل ذلــك بصفــة خاصــة وبــدون تحديــد: 

وضع الئحة داخلية ألعماله.أ. 
ــاز، وغيرهــا مــن المســتندات ب.  ــوكاالت واالمتي ــع واإليجــار واالســتئجار وال ــود الشــراء والبي ــك دون حصــر عق ــات، بمــا فــي ذل ــود واالتفاقي ــع العق ــرام جمي إب

ــا.  ــة عنه ــة عــن الشــركة والدخــول فــي المناقصــات نياب والمعامــالت والصفقــات نياب
التوقيــع عــن الشــركة علــى عقــود تأســيس الشــركات والتعديــالت والمالحــق وقــرارات الشــركاء فــي الشــركات المشــاركة بهــا الشــركة داخــل وخــارج المملكــة ج. 

وزيــادة رأســمالها ودفــع الرســوم واســتالم شــهادات التســجيل ومتابعــة إجــراءات دمجهــا وتحويلهــا وتصفيتهــا وشــراء الحصــص واألســهم وبيعهــا والتنــازل عنهــا 
ســواء أن كان كلًيــا أو جزئًيــا منهــا واإلعــالن فــي الصحــف الرســمية ومقابلــة جميــع الجهــات الحكوميــة والتوقيــع علــى كل مــا يلــزم ممــا تقــّدم.

فتــح وإدارة وتشــغيل وإغــالق الحســابات البنكيــة والحصــول علــى القــروض وغيــر ذلــك مــن التســهيالت االئتمانيــة ألي مــدة بمــا فــي ذلــك القــروض التــي د. 
تتجــاوز مدتهــا ثــالث ســنوات وذلــك مــن صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي والبنــوك التجاريــة والبيــوت الماليــة وشــركات االئتمــان وأي جهــة ائتمانيــة 
أخــرى، وإصــدار الضمانــات والكفــاالت لصالــح أي جهــة كانــت عندمــا يــرى وفًقــا لتقديــره المحــض أن ذلــك يخــدم مصلحــة الشــركة، وتحريــر ســندات األمــر 
وغيــر ذلــك مــن األوراق التجاريــة والقيــام بكافــة المعامــالت وإبــرام كافــة االتفاقيــات والصفقــات المصرفيــة إال أنــه فــي حالــة عقــد القــروض التجاريــة التــي 

تجــاوز آجالهــا ثالثــة ســنوات يلــزم مراعــاة الشــروط التاليــة:

1. أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
٢. أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. 

هـــ. إبــرام عقــود البيــع والشــراء وعقــود اإليجــار والقيــام نيابــة عــن الشــركة بشــراء األراضــي والعقــارات وغيرهــا مــن ممتلــكات األصــول واألمــوال المنقولــة وغيــر 
المنقولــة الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة وبيــع تلــك المنقــوالت واإلفــراغ والتهميــش والرهــن وفــّك الرهــن ألي مــن أمــالك الشــركة لــدى المحاكــم وكتــاب العــدل 
وقبــول البيــع وتحديــد الثمــن واإلقــرار بقبضــه علــى أنــه فيمــا يتعلــق ببيــع عقــارات الشــركة يجــب أن يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره بالتصــرف 
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مراعــاة الشــروط التاليــة: 

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.. 1
أن يكون البيع مقارب لثمن المثل.. ٢
أن يكون البيع حاضًرا إّلا في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.. 3
أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.. 4

و.  تعيين سكرتير لمجلس اإلدارة بناًء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة.
ز.  الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها. 

ح.  تعيين المسؤولين عن إدارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلس، وتحديد واجباتهم ومكافأتهم.
ط.  تفويض المسؤولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة. 

ي.  تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس مالئًما من الصالحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في األمور التي تعرض عليها.
ك.  الموافقة على إقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للشركة واالشتراكات والمساهمة في أي من الشركات. 

ل.  إقرار خّطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.
ــا لمــا يحّقــق مصلحتهــا، علــى أن يتضمــن  م.  ويكــون لمجلــس إدارة الشــركة وفــي الحــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم طبًق

ــة: محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره ومراعــاة الشــروط التالي

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشر الدين كحّد أدنى.. 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.. ٢
اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض أو التوكيل فيه.. 3

ن.  طلــب القــروض البنكيــة باســم الشــركة والقبــول بشــروطها وأحكامهــا وأســعارها وتوقيــع عقودهــا ونماذجهــا وتعهداتهــا وجــداول ســدادها واســتالم القــرض 
والتصــرف فيــه وتقديــم الضمانــات والكفــاالت وتقديــم الكفــالء والتضامــن معهــم وطلــب اإلعفــاء مــن القــروض وفتــح االعتمــادات باســم الشــركة وتمديدهــا 
والتقــدم والموافقــة علــى القــروض والتســهيالت المصرفيــة بكافــة أنواعهــا مــن البنــوك التجاريــة ألي مبالــغ وإصــدار خطابــات الضمــان واالعتمــادات 
المســتندية نيابــة عــن الشــركة وإصــدار الضمانــات والرهــن لــدى البنــوك و المصــارف وصناديــق اإلقــراض العامــة والجهــات التمويليــة وشــركات االســتثمار 
المحليــة والدوليــة وتحريــر ســندات األمــر واألوراق الماليــة األخــرى كمــا يجــوز لهــم عقــد القــروض والتمويــالت والتســهيالت الماليــة مــع صناديــق ومؤسســات 
التمويــل الحكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا وعقــود المرابحــة اإلســالمية وعقــود الحوالــة واالتفاقيــات المتعلقــة بمنتجــات الخزينــة ولــه عقــد القــروض مــع البنــوك 
ومؤسســات التمويــل الماليــة التجاريــة التــي ال تتجــاوز آجالهــا نهايــة مــدة الشــركة واســتالم القــرض والتنــازل عنــه وطلــب اإلعفــاء منــه وطلــب عــدم وجــود أي 

التزامــات ماديــة وتســديد القــرض )كمــا يحــق لــه وفًقــا للصالحيــات الممنوحــة لــه تفويــض أو توكيــل الغيــر بهــا(.

ويكون للمجلس أيًضا في حدود اختصاصاته أن يوكل أو يفرض عضًوا واحدة أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

مكافآت أعضاء المجلس:	 

تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن نســبة عشــرة بالمائــة مــن صافــي األربــاح وبعــد توزيــع نســبة خمســة بالمائــة )5٪( علــى المســاهمين وبمــا ال يتجــاوز خمســمائة 
ألــف ريــال لــكّل عضــو وفــي حــدود مــا نــّص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل 
لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه 
أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيًضــا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس 

وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير:	 

يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيًســا ونائًبــا للرئيــس ويجــوز لــه أن يعيــن عضــًوا منتدًبــا وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب 
تنفيــذي بالشــركة، ويكــون للرئيــس صالحيــة دعــوة المجلــس لالجتمــاع ورئاســة اجتماعــات المجلــس والجمعيــات العامــة للمســاهمين، كمــا يختــص رئيــس المجلــس 

فــي األمــور التاليــة:

تمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر وأمــام القضــاء والجهــات الحكوميــة والخاصــة ولهــم الحــق فــي المطالبــة والمرافعــة والمدافعــة والمخاصمــة ضــد أ. 
الغيــر وحضــور الجلســات وإقامــة وســماع الدعــاوي وســماع الشــهود واســتجوابهم والــرد عليهــم وطلــب حلــف اليميــن والطعــن فــي التزويــر والمطالبــة بكافــة 
الحقــوق لــدى الغيــر فــي كل دعــوى تقــام مــن الشــركة أو ضدهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وقبــول الحكــم ونفيــه واالعتــراض عليــه وطلــب تمييــزه وتنفيــذ 
الحجــز أمــام كافــة المحاكــم الشــرعية والهيئــات القضائيــة وديــوان المظالــم ومكاتــب العمــل والعمــال واللجــان العليــا واالبتدائيــة ولجنــة الفصــل فــي 
منازعــات األوراق الماليــة ولجــان فــّض المنازعــات باختــالف أنواعهــا وهيئــات التحكيــم والحقــوق المدنيــة وأقســام الشــرطة والغــرف التجاريــة والصناعيــة 
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والهيئــات الخاصــة والشــركات والبنــوك والمصــارف التجاريــة وبيــوت المــال وكافــة صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي بمختلــف مســمياتها واختصاصاتهــا 
والمؤسســات علــى اختــالف أنواعهــا وغيرهــم مــن المقرضيــن .

ــاز، وغيرهــا مــن المســتندات ب.  ــوكاالت واالمتي ــع واإليجــار واالســتئجار وال ــود الشــراء والبي ــك دون حصــر عق ــات، بمــا فــي ذل ــود واالتفاقي ــع العق ــرام جمي إب
ــا.  ــة عنه ــة عــن الشــركة والدخــول فــي المناقصــات نياب والمعامــالت والصفقــات نياب

التوقيــع عــن الشــركة علــى عقــود تأســيس الشــركات والتعديــالت والمالحــق وقــرارات الشــركاء فــي الشــركات المشــاركة بهــا الشــركة داخــل وخــارج المملكــة ج. 
وزيــادة رأســمالها ودفــع الرســوم واســتالم شــهادات التســجيل ومتابعــة إجــراءات دمجهــا وتحويلهــا وتصفيتهــا أمــام جميــع الســلطات المختصــة وشــراء 
ــح فــروع للشــركة  ــة لفت ــى كافــة القــرارات والمســتندات المطلوب ــع عل ــا والتوقي ــا منه ــا أو جزئًي ــا ســواء إن كان كلًي ــازل عنه ــا والتن الحصــص واألســهم وبيعه

واإلعــالن فــي الصحــف الرســمية ومقابلــة جميــع الجهــات الحكوميــة والتوقيــع علــى كل مــا يلــزم ممــا تقــدم. 
إبــرام عقــود البيــع والشــراء وعقــود اإليجــار والقيــام نيابــة عــن الشــركة بشــراء األراضــي والعقــارات وغيرهــا مــن ممتلــكات األصــول واألمــوال المنقولــة وغيــر د. 

المنقولــة الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة وبيــع تلــك المنقــوالت بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة واإلفــراغ والتهميــش والرهــن وفــك الرهــن ألي مــن أمــالك 
الشــركة لــدى المحاكــم وكتــاب العــدل وقبــول البيــع وتحديــد الثمــن واإلقــرار بقبضــه.

هـــ. تعييــن موظفيــن والتعاقــد معهــم وتحديــد مرتباتهــم وصرفهــم مــن الخدمــة وطلــب التأشــيرات واســتقدام الموظفيــن والعمــال مــن الخــارج واســتخراج اإلقامــات 
ورخــص العمــل ونقــل الكفــاالت والتنــازل عنهــا.

و. إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.
ز. تمثيــل الشــركة أمــام المحاكــم الشــرعية والهيئــات القضائيــة والمحاكــم اإلداريــة )ديــوان المظالــم( واللجــان الطبيــة الشــرعية ومكاتــب العمــل والعمــال واللجــان 
العماليــة )االبتدائيــة والعليــا ( ولجــان فــّض المنازعــات الماليــة ولجــان تســوية المنازعــات المصرفيــة ومكاتــب الفصــل فــي منازعــات األوراق التجاريــة ولجــان 
ــة وإقامــة الدعــاوي والمرافعــة والمدافعــة  ــه حــق فــي المطالب ــم ول ــات التحكي ــة وهيئ ــة وشــبه القضائي ــة وكافــة اللجــان القضائي حســم المنازعــات التجاري
والمخاصمــة وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار واإلبــراء والصلــح والتنــازل والقســمة والفــرز وطلــب اليميــن ورد االمتنــاع عنــه وإجــراء التســويات 
بأنواعهــا وإحضــار الشــهود والبّينــات والطعــن فيهــا واإلجابــة والجــرح والتعديــل والطعــن بالتزويــر وإنــكار الخطــوط واألختــام والتواقيــع وطلــب المنــع مــن 
الســفر ورفعــه وطلــب الحجــز والتنفيــذ وطلــب التحكيــم وتعييــن الخبــراء والمحكميــن والطعــن بتقاريــر الخبــراء والمحكميــن وردهــم واســتبدالهم وطلــب تطبيــق 
المــادة )٢30( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية والمطالبــة بتنفيــذ األحــكام وقبــول األحــكام ونفيهــا واالعتــراض علــى األحــكام وطلــب االســتئناف وتمييزهــا 
والتمــاس إعــادة النظــر وطلــب رد االعتبــار وطلــب الشــفعة وإنهــاء مــا يلــزم حضــور الجلســات فــي جميــع الدعــاوى التــي ترفــع مــن وضــد الشــركة وذلــك لــدى 
ــازل عــن كافــة  ــغ بشــيك باســم الشــركة واســتالم صكــوك األحــكام وطلــب تنحــي القاضــي وطلــب اإلدخــال والتداخــل والتن جميــع المحاكــم واســتالم المبال

الحقــوق والقضايــا والهبــة والشــفعة والكفالــة كمــا يحــق لــه وفًقــا للصالحيــات الممنوحــة لــه تفويــض أو توكيــل الغيــر بهــا. 

كما يختص نائب الرئيس والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في األمور التالية:

ــة ولجــان الغــش أ.  ــة واللجــان الجمركي ــر والســلطات الحكومي ــة الدوائ ــدى كاف ــة والخاصــة ول ــات الحكومي ــر والجه ــع الغي ــا م ــل الشــركة فــي عالقته تمثي
التجــاري ولــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام ولــدى هيئــة الرقابــة والتحقيــق والحقــوق المدنيــة واإلمــارة وأقســام الشــرطة والمــرور والدفــاع المدنــي 
والجــوازات والترحيــل والــوزارات والبلديــات والمطــارات والســفارات والجمــارك والموانــئ والغــرف التجاريــة والصناعيــة والهيئــات الخاصــة والشــركات 

والمؤسســات علــى اختــالف أنواعهــا والدخــول فــي المناقصــات والقبــض والتســديد، وإعطــاء المخالصــات حــول المحاســبة. 
إبــرام عقــود البيــع والشــراء وعقــود اإليجــار واالســتئجار والقيــام نيابــة عــن الشــركة بشــراء األراضــي والعقــارات وغيرهــا مــن ممتلــكات األصــول واألمــوال ب. 

المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة ودفــع الثمــن وبيــع تلــك المنقــوالت واإلفــراغ وقبولــه والتهميــش والرهــن وفــّك الرهــن ألي 
مــن أمــالك الشــركة لــدى المحاكــم وكتــاب العــدل وقبــول البيــع وتحديــد الثمــن واإلقــرار بقبضــه واالســتالم والتســليم ودمــج الصكــوك والتجزئــة والفــرز 
واســتالم الصكــوك وتحديثهــا وإدخالهــا فــي النظــام الشــامل والتنــازل عــن النقــص فــي المســاحة والحــذف واإلضافــة وتعديــل الحــدود واألطــوال 

والمســاحة وأرقــام القطــع والمخططــات والصكــوك وتواريخهــا وأســماء األحيــاء وإخــراج حجــج االســتحكام لكافــة األمــالك.
ــع ج.  ــاد التوقي ــح الحســابات باســم الشــركة واعتم ــا وفت ــة الســعودية وخارجه ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة والدولي ــوك والمصــارف المحلي ــع البن ــة جمي مراجع

والســحب مــن الحســابات واإليــداع فيهــا نقــًدا أو شــيكات والتحويــل منهــا واســتخراج بطاقــة الصــراف اآللــي واســتالمها واســتالم األرقــام الســرية 
ــر شــيكات واســتالمها  ــة واســتالمها واســتالم األرقــام الســرية لهــا واســتخراج كشــف حســاب واســتخراج دفت وإدخالهــا واســتخراج البطاقــات االئتماني
وتحريرهــا وإصــدار الشــيكات المصدقــة باســم الشــركة واســتالمها واســتالم الحــواالت وصرفهــا واالشــتراك فــي صناديــق األمانــات وتجديدهــا واســتيراد 
ــى الشــيكات واســتالم  ــراض عل ــات وتنشــيط الحســابات وقفــل الحســابات وتســويتها وصــرف الشــيكات باســم الشــركة واالعت ــق األمان وحــدات صنادي
الشــيكات المرتجعــة وتحديــث البيانــات وتوقيــع األوراق التجاريــة والمســتندات والشــيكات وكافــة المعامــالت المصرفيــة باســم الشــركة وكذلــك إصــدار 
الضمانــات والكفــاالت الصالــح الغيــر وإصــدار حســابات االئتمــان والســندات األمــر وكافــة األوراق التجاريــة وتوقيــع كافــة أنــواع العقــود والوثائــق 
واالتفاقيــات والصكــوك ومســتندات التســهيالت ولهــم حــق فتــح الحســابات االســتثمارية باســم الشــركة لــدى كافــة البنــوك وشــركات التمويــل الشــرعية 
والمؤسســات الماليــة وأي شــركات أو هيئــات ائتمانيــة والصناديــق العقاريــة والصناعيــة باســم الشــركة واســتالم المبالــغ المدفوعــة للشــركة وتســليمها 
وكذلــك إبــرام كافــة العقــود مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة وتقديــم الكفــالء والتضامــن معهــم والتوقيــع أمــام كاتــب العــدل فيمــا يخــص الرهــن الصناعــي 

ولهــم حــق اســتثمار األمــوال وتشــغيلها لــدى األســواق الماليــة المحليــة والدوليــة.
التوقيــع علــى كافــة أنــواع العقــود والوثائــق والمســتندات بمــا فــي ذلــك دون حصــر عقــود تأســيس الشــركات والتعديــالت والمالحــق وقــرارات الشــركاء د. 

فــي الشــركات المشــاركة بهــا الشــركة داخــل وخــارج المملكــة وزيــادة رأســمالها وتخفيضــه وتعديــل المــدراء وعزلهــم وتعديــل بنــد اإلدارة ودخــول وخــروج 
شــركاء الدخــول فــي شــركات قائمــه وشــراء الحصــص واألســهم ودفــع الثمــن وبيــع الحصــص واألســهم واســتالم القيمــة واألربــاح والتنــازل عــن الحصــص 
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واألســهم مــن رأس المــال ســواء أن كان كليــا أو جــزًءا منهــا وقبــول التنــازل عــن الحصــص واألســهم ورأس المــال ولهــم حــق حضــور جمعياتهــا التأسيســية 
والتحويليــة والعامــة العاديــة وغيــر العاديــة أو تفويــض مــا يــراه مناســب للحضــور للمناقشــة والتصويــت باســم الشــركة ودفــع الرســوم واســتالم شــهادات 
التســجيل واســتخراج الســجالت التجاريــة والتجديــد واإلضافــة والتعديــل والشــطب ومتابعــة إجــراءات دمجهــا وتحويلهــا وتصفيتهــا أمــام جميــع الســلطات 
ــازل عنهــم  ــة والتن ــوكاالت التجاري ــات وتســجيل العالمــات وال ــع االتفاقي ــات مختلفــة وتوقي ــى كيان ــي لهــذه الشــركات إل ــان القانون ــر الكي المختــص وتغيي
وتســجيل بــراءة االختــراع وفتــح الملفــات للشــركة واشــتراك الغرفــة التجاريــة وتجديدهــا والتوقيــع علــى كافــة القــرارات والمســتندات المطلوبــة لفتــح 
فــروع للشــركة والتوقيــع علــى عقــود تحــول فــروع الشــركة إلــى شــركات مســتقلة بكيــان قانونــي منفصــل أمــا شــركات ذات مســؤولية محــدودة او شــركات 
مســاهمة مقفلــة والتوقيــع علــى كافــة المســتندات المطلوبــة لذلــك واإلعــالن فــي الصحــف الرســمية ومقابلــة جميــع الجهــات الحكوميــة والتوقيــع علــى 

كل مــا يلــزم ممــا تقــدم.
هـــ. مراجعــة وزارة العــدل ووزارة الداخليــة ووزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع ووزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ووزارة التجــارة واالســتثمار وإدارة 
العالمــات التجاريــة والــوكاالت التجاريــة وإدارة الجــودة النوعيــة والمعــادن الثمينــة وإدارة المهــن الحــرة واســتخراج شــهادة منشــأ وطلــب اإلعفــاء الجمركــي 
ومراجعــة وزارة الماليــة ووزارة العمــل ووزارة الصحــة وإدارة الشــؤون الصحيــة والمستشــفيات األهليــة والحكوميــة وفروعهــا ومــا يتبعهــا مــن إدارات 
وأقســام وهينــات ومراجعــة هيئــة الغــذاء والــدواء مراجعــة إدارة الجــودة والنوعيــة وهيئــة الموصفــات والمقاييــس وشــركات االتصــاالت وتأســيس الهواتــف 
ــة ســوق المــال ودخــول المناقصــات واســتالم  ــة هيئ ــا ومراجع ــع أمامه ــة العامــة لالســتثمار والتوقي ــة الهيئ ــة أو الجــواالت باســم الشــركة ومراجع الثابت
االســتثمارات وتوقيــع العقــود الخاصــة بالشــركة مــع الغيــر واســتخراج التراخيــص الصناعيــة وتجديدهــا وتعديلهــا وإلغائهــا ونقلهــا ومراجعــة التأمينــات 

االجتماعيــة والدفــاع المدنــي ومصلحــة الــزكاة والدخــل وفروعهــم ومــا يتبعهــا مــن إدارات وأقســام.
ــات  ــم واســتخراج اإلقام ــم ومكافأته ــد مرتباته ــم وتحدي ــد معه ــب التأشــيرات واالســتقدام والتعاق ــم وطل ــم وعزله ــال وفصله ــن والعم ــن الموظفي و. تعيي

ــه. ــر فــي كل أو بعــض صالحيات ــل الغي ــا ولهــم حــق توكي ــازل عنه ــة ونقــل الكفــاالت والتن وتأشــيرات الخــروج والعــودة والنهائي
ز. الموافقــة علــى إقامــة شــركات تابعــة وفتــح فــروع للشــركة ومكاتــب وتوكيــالت للشــركة وإغالقهــا واالشــتراك والمســاهمة فــي أي مــن الشــركات القائمــة 

أو تأسيســها.
ح. إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.

     لهــم الحــق أن يفوضــوا بعــض صالحياتهــم إلــى غيرهــم مــن أعضــاء المجلــس أو الغيــر فــي مباشــرة عمــل أو أعمــال محــددة ولهــم حــق توكيــل الغيــر بــكل أو 
بعــض مــا ذكــر وذلــك داخــل المملكــة وخارجهــا وعزلــه وللوكيــل حــق توكيــل الغيــر.

ويعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم ويحــدد اختصاصــه ومكافأتــه بقــرار مــن مجلــس اإلدارة. وال تزيــد مــدة رئيــس المجلــس 
ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر عضــو مجلــس اإلدارة علــى مــدة عضويــة كل منهــم فــي المجلــس، ويجــوز دائمــا إعــادة انتخابهــم وللمجلــس فــي أي وقــت أن 

يعزلهــم أو أيــا منهــم دون إخــالل بحــق مــن عــزل فــي التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مشــروع أو فــي وقــت غيــر مناســب.

اجتماعات المجلس:	 

يجتمــع المجلــس مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيســه وتكــون الدعــوة خطيــة أو أن تســلم باليــد أو ترســل بالبريــد أو الفاكــس وذلــك قبــل التاريــخ 
المحــدد لالجتمــاع بعشــرة )10( أيــام علــى األقــل مــا لــم يتفــق أعضــاء المجلــس علــى خــالف ذلــك. ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى 

االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء.

نصاب اجتماع المجلس:	 

ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــة إال إذا حضــره )3( ثالثــة أعضــاء علــى األقــل ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء فــي حضــور 
اجتماعــات المجلــس طبقــا للضوابــط التاليــة:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.. 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.. ٢
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.. 3

ويمكن أن تتم اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف أو االتصال المرئي أو باستخدام التقنيات الحديثة.

وتصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة بأغلبيــة آراء األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فيــه وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الجلســة، 
ــس  ــة اجتمــاع المجل ــب أحــد األعضــاء كتاب ــم يطل ــا ل ــن م ــع األعضــاء متفرقي ــى جمي ــا عل ــق عرضه ــر عــن طري ــس اإلدارة أن يصــدر قــرارات بالتمري ولمجل
للمداولــة فيهــا وتصــدر هــذه القــرارات إذا مــا أقرتهــا األغلبيــة المطلقــة ألعضــاء المجلــس، وتعــرض هــذه القــرارات علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع 

تــال لــه.
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مداوالت المجلس:	 

تثبــت مــداوالت مجلــس اإلدارة وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضــرون وأميــن الســر وتــدون هــذه المحاضــر فــي 
ســجل خــاص يوقعــه رئيــس مجلــس اإلدارة وأميــن الســر ويمكــن أن تتــم اجتماعــات المجلــس عــن طريــق الهاتــف أو االتصــال المرئــي أو باســتخدام التقنيــات 

الحديثة.
ــة  ــد األمــور التنظيمي ــري القابضــة لتحدي ــى 39( مــن النظــام األساســي لشــركة الكثي ــع )مــن المــواد ٢7 إل ــاب الراب ــم تخصيــص الب ــك، ت ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــي: ــات العامــة وفــق اآلت ــة بالجمعي المتعلق

حضور الجمعيات:	 

لــكل مكتتــب أيــا كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة التحوليــة ولــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــه 
شــخصا آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامــة.

اختصاصات الجمعية العامة العادية:	 

فيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة وتنعقــد مــرة علــى األقــل 
فــي الســنة خــالل األشــهر الســتة التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة ويجــوز دعــوة جمعيــات عاديــة أخــرى كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:	 

تختــص الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل نظــام الشــركة األساســي باســتثناء األمــور المحظــور عليهــا تعديلهــا نظامــا ولهــا أن تصــدر قــرارات فــي األمــور 
الداخلــة أصــال فــي اختصاصــات الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بالشــروط واألوضــاع نفســها المقــررة للجمعيــة العامــة العاديــة.

دعوة الجمعيات:	 

تنعقــد الجمعيــات العامــة أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك 
مراجــع الحســابات أو لجنــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل )5٪( خمســة فــي المائــة مــن رأس المــال علــى األقــل ويجــوز لمراجــع الحســابات دعــوة 
الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــالل ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة 
فــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي المركــز الرئيســي للشــركة قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بـــ )٢1( واحــد وعشــرون يومــا علــى األقــل، ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء 
ــوزارة وذلــك خــالل  بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابــات مســجلة وترســل صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى ال
المــدة المحــددة للنشــر ويمكــن االســتعانة بالوســائل التقنيــة والتطبيقــات اإللكترونيــة الحديثــة لتوجيــه الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة أو المشــاركة فيهــا.

سجل حضور الجمعيات:	 

يســجل المســاهمون الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعيــة العامــة أو الخاصــة أســمائهم فــي مركــز الشــركة الرئيســي أو المــكان الــذي تحــدده الشــركة النعقــاد 
الجمعيــة قبــل الوقــت المحــدد النعقــاد الجمعيــة وفــق مــا تحــدده الشــركة فــي إعــالن الجمعيــات.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:	 

ال يكــون انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــة إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس المــال علــى األقــل، وإذا لــم يتوفــر النصــاب الــالزم 
لعقــد هــذا االجتمــاع يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول 

مــا يفيــد اإلعــالن عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع ويعتبــر االجتمــاع الثانــي صحيحــة أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: 	 

ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــة إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف راس المــال علــى األقــل، فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب فــي 
االجتمــاع األول ، يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا 
يفيــد اإلعــالن عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع ، ويعتبــر االجتمــاع الثانــي صحيحــة إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثــل ربــع راس المــال علــى األقــل، وإذا 
لــم يتوفــر النصــاب الــالزم فــي االجتمــاع الثانــي وجهــت دعــوة الــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد باألوضــاع نفســها المنصــوص عليهــا فــي المــادة )3٢( مــن هــذا النظــام 

ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيًحــا أًيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه بعــد موافقــة الجهــة المختصــة.
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التصويت في الجمعيات:	 

لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التحوليــة ولــكّل مســاهم صــوت عــن كّل ســهم فــي الجمعيــات العامــة ويجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي 
فــي انتخاب مجلــس اإلدارة.

قرارات الجمعيات:	 

تصــدر القــرارات فــي الجمعيــة التحوليــة باألغلبيــة المطلقــة لأســهم الممثلــة فيهــا، وتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة المطلقــة لأســهم 
الممثلــة فــي االجتمــاع، كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثالثــي األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع إال إذا كان قــرار متعلقــة بزيــادة راس 
المــال أو بتخفيضــه أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا األساســي أو باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــال يكــون صحيحــة 

إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع. 

المناقشة في الجمعيات:	 

لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات 
ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات علــى أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر، وإذا رأى المســاهم أن الــرد علــى 

ســؤاله غيــر مقنــع احتكــم إلــى الجمعيــة وكان قراراهــا فــي هــذا الشــأن نافــذة.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:	 

ــك فــي  ــه لذل ــن أعضائ ــس اإلدارة مــن بي ــه مجل ــه أو مــن ينتدب ــد غياب ــه عن ــس اإلدارة أو نائب ــات العامــة للمســاهمين رئيــس مجل ــرأس اجتماعــات الجمعي ي
حــال غيــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه. ويعيــن الرئيــس أميــن ســر لالجتمــاع وجامــع لأصــوات أو أكثــر ويحــرر باجتمــاع الجمعيــة محضــر يتضمــن أســماء 
المســاهمين الحاضريــن أو الممثليــن وعــدد األســهم التــي فــي حيازتهــم باألصالــة أو بالوكالــة وعــدد األصــوات المقــررة لهــا والقــرارات التــي اتخــذت وعــدد 
األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو خالفتهــا وخالصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت فــي االجتمــاع. وتــدون المحاضــر بصفــة منتظمــة عقــب كل اجتمــاع فــي 

ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعيــة وأميــن ســرها وجامــع األصــوات.

كذلــك تــم تخصيــص البــاب الخامــس )مــن المــواد 40 إلــى 43( مــن النظــام األساســي لشــركة الكثيــري القابضــة لتحديــد األمــور التنظيميــة المتعلقــة بلجنــة 
المراجعــة وفــق اآلتــي:

لجنة المراجعة:	 

تشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة لجنــة مراجعــة مكونــة مــن )3( ثالثــة أعضــاء غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــن ســواء مــن المســاهمين أو مــن 
غيرهــم ويحــدد فــي القــرار مهمــات اللجنــة وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا. 

ويشــترط لصحــة اجتمــاع لجنــة المراجعــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا، وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب 
الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.

تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق االطــالع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو 

تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة. 
علــى لجنــة المراجعــة النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا إن وجــدت وعليهــا 
إعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا وعلــى 
المجلــس أن يــودع نســخة كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي المركــز الرئيــس قبــل موعــد الميعــاد المحــدد النعقــاد الجمعيــة ب )٢1( يــوم علــى األقــل لتزويــد كل 

مــن رغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه، ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

أما المادتين )44( و)45( من النظام األساسي لشركة الكثيري القابضة، فحددت كيفية تعيين مراجع الحسابات وصالحياته وفق اآلتي:

مراجع الحسابات:	 

يجــب أن يكــون للشــركة مراجــع حســابات أو أكثــر مــن بيــن مراجعــي الحســابات المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة تعينــه الجمعيــة العامــة العاديــة ســنوياً 
وتحــدد مكافئتــه ومــدة عملــه ويجــوز للجمعيــة أيضــا فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــالل بحقــه فــي التعويــض إذا وقــع التغييــر فــي وقــت غيــر مناســب أو 

لســبب غيــر مشــروع.
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لمراجــع الحســابات فــي كل وقــت حــق االطــالع علــى دفاتــر الشــركة وســجالتها وغيــر ذلــك مــن الوثائــق ولــه أن يطلــب البيانــات واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة 
الحصــول عليهــا ليتحقــق مــن موجــودات الشــركة والتزاماتهــا وغيــر ذلــك ممــا يدخــل فــي نطــاق عملــه. وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يمكنــه مــن أداء واجبــه 
وإذا صــادف مراجــع الحســابات صعوبــة فــي هــذا الشــأن أثبــت ذلــك فــي تقريــر يقــدم إلــى مجلــس اإلدارة فــإذا لــم ييســر المجلــس عمــل مراجــع الحســابات، 

وجــب عليــه أن يطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة للنظــر فــي األمــر.

أحكام متعلقة بالحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية وعملية التمويل

تمثــل الصكــوك التــي يتــم إصدارهــا حصــة مشــاعة غيــر قابلــة للتجزئــة فــي ملكيــة أصــول الصكــوك المتعلقــة بسلســلة اإلصــدار المعينــة. تصــدر الصكــوك  	
علــى شــكل إلكترونــي ومســجل بالقيمــة االســمية للصــك الواحــد المحــددة للصــك الواحــد فــي الشــروط النهائيــة.  ويمثــل الصــك الشــامل المــودع لــدى تــداول 
)إيــداع( كافــة صكــوك اإلصــدار الســارية والقائمــة باإلضافــة إلــى تمثيــل ملكيــة حملــة الصكــوك فــي أصــول الصــك. ولــن يتــم إصــدار صكــوك تمثــل حصــة 
فرديــة مــن الصــك الشــامل. ومــع ذلــك يحــق لــكل حامــل صكــوك اســتالم كشــف مــن المســجل يبيــن حصتــه وحيازتــه مــن الصكــوك بنــاء علــى طلبــه. وســيمثل 
الصــك الشــامل جميــع الصكــوك ملكيــة حملــة الصكــوك لحصــة مشــاعة فــي أصــول الصكــوك. ويتــم إيــداع هــذا الصــك الشــامل لــدى شــركة إيــداع واالحتفــاظ 

بــه حتــى التاريــخ الــذي يتــم فيــه الوفــاء بالكامــل بجميــع التزامــات الُمصــدر بموجــب الصــك الشــامل أو فيمــا يتعلــق بــه. 

ووفًقــا إلعــالن الوكالــة، يعّيــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض للعمــل بصفــة وكيــل وذلــك لصالــح ونيابــًة عــن حملــة الصكــوك. ويعــّد كل حامــل صكــوك باكتتابــه 
وشــرائه وامتالكــه للصكــوك موافًقــا علــى شــروط إعــالن الوكالــة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، قــدرة نصــاب حملــة الصكــوك فيمــا يتعلــق 
بسلســلة إصــدارات الصكــوك عــن طريــق قــرار غيــر عــادي، إلغــاء تعيينهــم لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض لهــذه السلســلة مــن خــالل إشــعار ال تقــل مدتــه 
ــا  ــا يقــدم إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض علــى أّلا يدخــل هــذا اإللغــاء حيــز النفــاذ حتــى يعيــن مــن يخلفــه حســب األصــول وفًق عــن ثالثيــن )30( يوًم

إلعــالن الوكالــة. 

ــن الُمصــدر  ــال )»اتفاقيــة إدارة الدفعــات«( بي ــخ اإلقف ــا مــن تاري ــات المؤرخــة فــي أو قريًب ــة إدارة الدفع ــا التفاقي ــات المتعلقــة بالصكــوك وفًق ــدد الدفع وتُس
وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية بصفتهــا مديــر الدفعــات )»مديــر الدفعــات«، وهــو مصطلــح يشــمل أي خلــف أو مديــر دفعــات آخــر يتــم تعيينــه بخصــوص 

الصكــوك( وأطــراف أخــرى.

وفقــاً التفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية، باســتثناء مــا ُذكــر فــي الشــرط رقــم )3( »الســجل وحــق الملكيــة والتحويــل« )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا  	
الشــرط، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-3( »الســجل وحــق الملكيــة والتحويــل« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة( بمــا يتعلــق 
بعــدم قابليــة الصكــوك للتــداول إذا شــكلت موجــودات المضاربــة فــي أي وقــت أقــل مــن )٢5٪( مــن أصــول الصكــوك، فــإن الصكــوك خاليــة مــن أي قيــود ويجــوز 

التــداول فيهــا وفقــاً للشــروط واإلجــراءات المتبعــة فــي تــداول وأحــكام قواعــد مركــز المقاصــة.

وعد بعدم تقديم طلب قروض جديدة تمنح امتيازات لدائنين جدد

وفقـــاً للشـــرط )7( »تعهـــدات الُمصـــدر – التعهـــدات الســـلبية« مـــن اتفاقية إعالن الوكالة الرئيســـية، تتعهد صكـــوك الكثيري )بصفتها الُمصدر والوكيل، حســـب 
الحـــال( بعـــدد مـــن االلتزامـــات متعلقـــة بتحمل مديونيـــة باألموال المقرضـــة أو أي تمويـــل آخر )ولمزيد مـــن التفاصيل، الرجـــاء االطالع على الفقـــرة )6-15( 

»تعهـــدات الُمصـــدر – التعهـــدات الســـلبية« مـــن القســـم )15( »شـــروط وأحكام الصكوك« من هذه النشـــرة(. 

كما أنه ووفقاً للشرط )8( »التعهدات والتزامات الُمصدر« تتعهد شركة الكثيري القابضة وتقر، ما دام أن أي صكوك ما زالت قائمة، بااللتزام باآلتي:

أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت(، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بإنشــاء أو تحمــل أو إصــدار أو ضمــان، أو تصبــح  	
مســؤولة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو بشــكل طــارئ أو غيــر ذلــك أو تصبــح مســؤولة بطريقــة أخــرى فيمــا يتعلــق بدفــع )بشــكل جماعــي، تحمــل، حســب 
االقتضــاء( أي مديونيــة ماليــة )بخــالف المديونيــة الماليــة المســموح بهــا(، بشــرط أن يتحمــل الُمصــدر أو أي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت( 

المديونيــة الماليــة فــي حــال:

عدم حدوث أي حالة من حاالت اإلخالل أو استمرارها )أو قد تحدث نتيجة لتحمل مثل هذه المديونية المالية(؛ و- 
تصنيــف المديونيــة الماليــة فــي مرتبــة أدنــى أو مســاوية فــي حــق الســداد مــع التزامــات الدفــع فــي حالــة أي توزيــع ألصــول الضامــن فــي أي تصفيــة - 

للضامــن.

أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت(، بإنشــاء أو الســماح بالبقــاء علــى أي مــن الضمانــات، بخــالف الضمانــات المســموح  	
بهــا، علــى، أو فيمــا يتعلــق، بكاملهــا أو أي جــزء منهــا. أو التعهــدات أو األصــول أو اإليــرادات المســتقبلية )بمــا فــي ذلــك أي رأس مــال غيــر مبــرر( لضمــان 
المديونيــة المعنيــة، أو أي ضمــان أو تعويــض فيمــا يتعلــق بــأي مديونيــة معنيــة، دون ضمــان الصكــوك فــي نفــس الوقــت أو قبــل ذلــك بالتســاوي والتناســب مــع 
نفــس الضمانــات كمــا تــم إنشــاؤها أو اســتمرارها لضمــان أي مديونيــة أو ضمــان أو تعويــض ذي صلــة أو أي ضمانــات أخــرى تتــم الموافقــة عليهــا بموجــب 

قــرار غيــر عــادي صــادر مــن حملــة الصكــوك.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٨٨

حقوق سيطرة ممنوحة لمستثمرين من قبل المنشأة ذات األغراض الخاصة

تــم منــح أغلبيــة حملــة الصكــوك بنســبة ال تقــل عــن ثلثــي )3/٢( أي )66٫67٪( مــن القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك التــي تــم تمثيلهــا والتصويــت عليهــا فــي 
اجتمــاع يُعقــد علــى النحــو الواجــب، والــذي يجــب أال يتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية والنظــام الســعودي المعمــول بــه، الحــق باتخــاذ قــرار غيــر عــادي، 

منهــا: تعييــن أي شــخص كلجنــة لتمثيــل مصالــح حملــة الصكــوك ومنــح هــذه اللجنــة أي صالحيــات يمكــن لحملــة الصكــوك ممارســتها بأنفســهم.

أحكام تعديل حقوق األوراق المالية أو فئاتها للمنشأة ذات األغراض الخاصة 

وفقــاً التفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية، يجــوز لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مــن وقــت آلخــر وفــي أي وقــت، دون الحصــول علــى موافقــة حملــة الصكــوك أو 
اعتمادهــم أن يتفــق مــع الُمصــدر، مــن أجــل إجــراء أي تعديــل علــى اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة أو علــى الشــروط النهائيــة الســارية، 

أو الشــروط واألحــكام أو أي وثائــق صكــوك أخــرى قــد يعتبــر بــرأي وكيــل حملــة الصكــوك أنــه مــن المناســب تقديمهــا ألن:  

)أ( هذا التعديل ال يلحق ضرراً جوهرياً بمصالح حملة الصكوك فيما يتعلق بسلسلة إصدار الصكوك هذه أو حملة الصكوك لسلسلة إصدار أخرى؛ أو
)ب( أن يكون هذا التعديل رسمياً أو ثانوياً أو تقنياً أو تم إجراؤه لتصحيح خطأ واضح أو االمتثال لمواد إلزامية من النظام.

وتجنبــاً للشــك، يجــب أال يتعــارض أي تعديــل مــن هــذا القبيــل، مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية المعمــول بهــا والنظــام الســعودي، ويجــب أن يكــون ملزمــاً لحملــة 
ــه وفقــا للشــرط 19  ــة الصكــوك بذلــك فــي حين ــى خــالف ذلــك، يجــب أن يخطــر الُمصــدر حمل ــة الصكــوك المفــوض عل ــم يوافــق وكيــل حمل الصكــوك، ومــا ل
ــن القســم )15( »شــروط  ــرة )15-18( »الشــرط 19: اإلشــعارات« م ــى الفق ــل حــول شــرط اإلشــعارات، الرجــاء االطــالع عل ــن التفاصي ــد م )اإلشــعارات( )ولمزي

وأحــكام الصكــوك«(.

أحكام تعديل حقوق األوراق المالية أو فئاتها للراعي

إصدار أدوات الدين أو الصكوك

يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقا ألحكام نظام الشركات.. 1
ــواع أدوات الديــن . ٢ ــوع مــن أن ــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة إصــدار أي ن يجــوز للشــركة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة ووفقــا لنظــام الســوق المالي

القابلــة للتــداول ســواء بالعملــة الســعودية أو غيرهــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا، كالســندات والصكــوك، ســواء أصــدرت تلــك األدوات فــي 
الوقــت نفســه أو مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات أو مــن خــالل برنامــج أو أكثــر يضعــه المجلــس مــن وقــت آلخــر، وكل ذلــك فــي األوقــات وبالمبالــغ ووفقــا 

للشــروط التــي يقرهــا المجلــس، ولــه حــق اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة فــي ذلــك.
كمــا يجــوز للشــركة أن تصــدر أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم وذلــك بعــد صــدور قــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة تحــدد . 3

فيــه الحــد األقصــى لعــدد األســهم التــي يجــوز إصدارهــا مقابــل تلــك األدوات أو الصكــوك، ســواء أصــدرت تلــك األدوات أو الصكــوك فــي الوقــت نفســه أو 
مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات، أو مــن خــالل برنامــج أو أكثــر إلصــدار أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة، ويصــدر مجلــس اإلدارة دون الحاجــة إلــى موافقــة 
جديــدة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أســهما جديــدة مقابــل تلــك األدوات أو الصكــوك التــي يطلــب حاملوهــا تحويلهــا، فــور انتهــاء فتــرة طلــب التحويــل 
المحــددة لحملــة تلــك األدوات أو الصكــوك، ويتخــذ المجلــس مــا يلــزم لتعديــل نظــام الشــركة األســاس فيمــا يتعلــق بعــدد األســهم المصــدرة ورأس المــال ويجــب 
علــى مجلــس اإلدارة إشــهار اكتمــال إجــراءات كالزيــادة فــي رأس المــال بالطريقــة المحــددة فــي هــذا النظــام إلشــهار قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

أحكام تصفية وحل المنشأة ذات األغراض الخاصة 

وفقــاً للمــادة )1٢( مــن النظــام األساســي لصكــوك الكثيــري، تنتهــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة بانتهــاء الغــرض الــذي أسســت مــن أجلــه وفقــاً ألحــكام  	
المــادة )54( مــن القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة.

أحكام التصفية وحل الراعي

وفقــاً للمــادة )53( مــن النظــام األساســي لشــركة الكثيــري القابضــة، تنقضــي الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر  	
الــالزم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ويجــب أن يشــتمل قــرار التصفيــة علــى تعييــن المصفــي وتحديد ســلطاته 
وأتعابــه والقيــود المفروضــة علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة ويجــب أال تتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة خمــس ســنوات وال يجــوز تمديدهــا 
ألكثــر مــن ذلــك إال بأمــر قضائــي وتنتهــي ســلطة مجلــس إدارة الشــركة بحلهــا ومــع ذلــك يظــل هــؤالء قائميــن علــى إدارة الشــركة ويعــدون بالنســبة إلــى الغيــر 
فــي حكــم المصفيــن إلــى أن يعيــن المصفــي وتبقــى جمعيــات المســاهمين قائمــة خــالل مــدة التصفيــة ويقتصــر دورهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا التــي ال 

تتعــارض مــع اختصاصــات المصفــي.
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أي صالحية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي منح حق التصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة

وفقــاً للنظــام األساســي لصكــوك الكثيــري، لــم يتــم منــح أي صالحيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي تمنحهــم حــق التصويــت علــى عقــد أو  	
اقتــراح أي منهــم مصلحــة فيــه.

كذلــك األمــر، لــم يتضمــن النظــام األساســي لشــركة الكثيــري القابضــة أي صالحيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي تمنحهــم حــق التصويــت  	
علــى عقــد أو اقتــراح أي منهــم مصلحــة فيــه.

أي صالحية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي منح حق التصويت على مكافآت تمنح لهم

وفقــاً للنظــام األساســي لصكــوك الكثيــري، لــم يتــم منــح أي صالحيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي تمنحهــم حــق التصويــت علــى مكافــآت  	
تمنــح لهــم بحيــث يتــم تحديــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن وصــي المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة.

كذلــك األمــر، لــم يتضمــن النظــام األساســي لشــركة الكثيــري القابضــة أي صالحيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي تمنحهــم حــق التصويــت  	
علــى مكافــآت تمنــح لهــم.

صالحية تجيز أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الراعي

لــم ينــص النظــام األساســي لصكــوك الكثيــري أو الكثيــري القابضــة علــى أي صالحيــة تجيــز ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن حــق االقتــراض مــن  	
شــركة الكثيــري القابضــة.

11-٧  ملخص العقود الجوهرية 

أبرمت شركة الكثيري القابضة وشركتاها التابعتان عدداً من العقود الجوهرية من أجل ممارسة أنشطتها. 

أمــا صكــوك الكثيــري، فباســتثناء وثائــق الصكــوك الُمشــار إليهــا فــي القســم )16( »موجــز وثائــق الصكــوك« مــن هــذه النشــرة، لــم تبــرم أي عقــود جوهريــة بمــا أن 
الغــرض مــن إنشــائها هــو إصــدار أدوات ديــن مبنيــة علــى ديــون حصــراً. ويبيــن الجــدول التالــي ملخصــاً عــن هــذه العقــود:
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جدول رقم )70( ملخص العقود الجوهرية للُمصدر

أبرز بنود االتفاقيةالموضوعأطراف االتفاقيةاالتفاقية

صكوك الكثيري اتفاقية المضاربة
)الُمصدر ورب المال(

يقوم الُمضارب بإدارة 
المضاربة بناًء على خبرته 
وتقاسم األرباح الناتجة 

عن المضاربة وفقاً ألحكام 
هذه االتفاقية.

أي إجــراء يتخــذه المضــارب وفًقــا التفاقيــة المضاربــة، أو بنــاًء علــى التعليمــات - 
الــواردة مــن رب المــال )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عــن رب 

المــال(، يكــون ملزمــاً لــرب المــال ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض.
يجــب علــى المضــارب إدارة وتنفيــذ التزاماتــه المتعلقــة بموجــودات المضاربــة، - 

نحــو  علــى  المضاربــة  موجــودات  وحمايــة  الخصــوص: ضمــان  وجــه  وعلــى 
تصــرف األب الصالــح كمــا لــو كانــت موجوداتــه وأصولــه الخاصــة – الحفــاظ 
علــى إجــراءات التحصيــل المناســبة فيمــا يتعلــق بتحصيــل المبالــغ المســتحقة 
فــي الوقــت المناســب بالنســبة لموجــودات المضاربــة عنــد اســتحقاقها – التأكــد 
ــذي ســيحتفظ  ــري ال ــد دفت ــة فــي حســاب قي ــاح المضارب ــع أرب ــداع جمي مــن إي
ــة  ــح رب المــال )»حســاب التحصيــل«( وبالنياب ــره لصال ــه المضــارب فــي دفات ب
عنهــم، وحســاب دخــل المضاربــة – التأكــد مــن أن دفاتــر المحاســبة واإليــرادات 
والمصروفــات الخاصــة بموجــودات المضاربــة، بمــا فــي ذلــك دخــل المضاربــة، 
يتــم تســجيلها بانتظــام – التأكــد مــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة، 
والزكويــة والضريبــة – التأكــد فــي جميــع األوقــات أن مبلغــاً يســاوي المبلــغ 
المتــاح )المتوفــر( المطبــق للفتــرة المعنيــة يتــم االحتفــاظ بــه كأمــوال متوفــرة 
علــى الفــور نقــداً أو مــا يعادلهــا نقــًدا للمضاربــة – ال يتــم اســتخدام موجــودات 
المضاربــة بخــالف أربــاح المضاربــة لتمويــل المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن 
حســاب الصفقــة – اســتخدام رأس مــال المضاربــة، وموجــودات المضاربــة 

ــة وإدارة محفظــة األعمــال وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية. المعني
يحــق للمضــارب، وفًقــا لتقديــره المنفــرد والمطلــق: اســتخدام كل أو أي جــزء مــن - 

موجــودات المضاربــة كمــا يــراه مناســًبا، وفًقــا لشــروط اتفاقيــة المضاربــة ودمــج 
أصولــه وأموالــه مــع موجــودات المضاربة.

فــي أو قريًبــا مــن تاريــخ كل إصــدار، يســتثمر المضــارب مــا ال يقــل عــن واحــد - 
وخمســين بالمائــة )51٪( مــن متحصــالت الطــرح الخاصــة بسلســلة اإلصــدار 
ــال  ــغ مــن رأس م ــي اســتثمار مبل ــة( ف ــال المضارب ــة رأس م ــكل حال ــة )ب المعني
الفــور  علــى  متاحــة  كأمــوال  )المتوفــر(،  المتــاح  المبلــغ  يســاوي  المضاربــة 
ومتوفــرة لــدى المضــارب وفًقــا لشــروط اتفاقيــة المضاربــة واســتثمار مــا تبقــى 

ــة فــي محفظــة األعمــال. مــن رأس مــال المضارب
ــة وفــي أي -  ــخ هــذه االتفاقي ــه كمــا بتاري يؤكــد كل مــن رب المــال والُمضــارب أن

تاريــخ يتــم إيــداع رأس مــال المضاربــة مــن قبــل رب المــال: تــم التأســيس علــى 
ــى اإلخــالل أو  ــؤدي إل ــن ت ــة ل ــة المضارب ــود اتفاقي ــذ بن النحــو النظامــي – تنفي
انتهــاك أنظمــة بلــد المنشــأ – الحصــول علــى جميــع التفويضــات والموافقــات 
والتراخيــص واألوامــر والتســجيالت أو المؤهــالت المطلوبــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
هــذه االتفاقيــة وهــي ســارية – القــدرة علــى ســداد الديــون عنــد اســتحقاقها – 

االلتــزام بالشــريعة اإلســالمية.
يقــوم المضــارب بتصفيــة موجــودات المضاربــة عنــد تاريــخ التصفيــة. ويتــم - 

اســتخدام عائــدات هــذه التصفيــة لســداد أي عجــز فــي المبالــغ المســتحقة 
بموجــب الصكــوك لحملــة الصكــوك و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي 
تاريــخ التصفيــة. قــد يتــم منــح أي فائــض فــي التصفيــة، بعــد دفــع المبالــغ )إن 
وجــدت( المحــددة فــي هــذا البنــد الفرعــي، مــن قبــل حملــة الصكــوك إلــى 

المضــارب كرســوم تحفيزيــة لحســابه الخــاص.

شركة الكثيري 
القابضة )المضارب(

شركة الخير كابيتال 
السعودية )وكيل حملة 

الصكوك المفوض(
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أبرز بنود االتفاقيةالموضوعأطراف االتفاقيةاالتفاقية

اتفاقية المرابحة 
الرئيسية

صكوك الكثيري 
)البائع والُمصدر(

يقوم مدير الدفعات 
بالنيابة عن الُمصدر 
باستثمار نسبة )٪49( 

تقريباً من متحصالت كل 
سلسلة إصدار لتُستخدم 
في شراء السلع عن طريق 
صفقات المرابحة التي 

سيتم إبرامها بين الُمصدر 
والمشتري.

أو -  )الماديــة  الســلع  البائــع الحصــول علــى حــق ملكيــة وحيــازة  يجــب علــى 
الضمنيــة( المعنيــة مــن المــورد وفقــاً التفاقيــة توريــد الســلع المبرمــة بيــن 
الُمصــدر والمورديــن )»اتفاقيــة توريــد الســلع«(، ويجــب أن يخطــر المشــتري 
بتفاصيــل الســلع التــي يتــم توريدهــا مــن خــالل خطــاب )تأكيــد األحــكام وإشــعار 

عــرض الشــراء(.
يقــر المشــتري بــأن البائــع ســيقوم بشــراء الســلع وفــق خطــاب )عرض االســتثمار - 

مــع الوعــد بالشــراء( اعتمــاداً علــى وعــد المشــتري بشــراء هــذه الســلع مــن 
البائــع بالســعر المؤجــل.

يتعهــد الُمصــدر )بصفتــه البائــع( أن تتضمــن أي اتفاقيــة توريــد للســلع الشــروط - 
اآلتيــة: )1( يحتفــظ البائــع بحــق خيــار إلغــاء شــراء الســلع مــن المــورد بموجــب 
اتفاقيــة توريــد الســلع دون أي مســؤولية مــن أي نــوع تقــع علــى عاتقــه و)٢( 

اعتبــار إشــعار اإللغــاء ســارًيا علــى الفــور مــن قبــل المــورد.
يجــب علــى البائــع اقتــراح ربــح المرابحــة والشــروط واألحــكام األخــرى لتطبيــق - 

عقــد المرابحــة عــن طريــق تقديــم تأكيــد مكتمــل بالشــروط وإشــعار عــرض 
الشــراء المشــتري.

يقــر المشــتري ويوافــق بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أنه ســيكون وحده المســؤول - 
عــن اختيــار الســلع التــي هــي موضــوع عقــد المرابحة.

ــك، -  ــة اإلخفــاق فــي ذل ــراء الذمــة، وفــي حال ــى المشــتري الدفــع أو إب يجــب عل
يتعيــن عليــه تعويــض البائــع عنــد الطلــب وعــدم إلحــاق الضــرر بــه ضــد جميــع 
المطالبــات والدعــاوى واإلجــراءات والنفقــات والضرائــب وااللتزامــات مــن أي 
نــوع ناشــئة عــن اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية أو أي عقــد مرابحــة أو بــأي طريقــة 

متعلقــة بصفتــه كبائــع فــي هــذه االتفاقيــة.
يؤكــد المشــتري والبائــع وكل منهمــا لآلخــر بأنه كما بتاريــخ هذه االتفاقيةاتفاقية - 

المرابحــة الرئيســية وبتاريــخ كل عقــد مرابحــة، قــد تــم االلتــزام باآلتــي: تــم 
بنــود االتفاقيةاتفاقيــة المرابحــة  النظامــي - تنفيــذ  النحــو  التأســيس علــى 
ــد المنشــأ - الحصــول  الرئيســية لــن تــؤدي إلــى اإلخــالل أو انتهــاك أنظمــة بل
علــى جميــع التفويضــات والموافقــات والتراخيــص واألوامــر والتســجيالت أو 
المرابحــة  االتفاقيةاتفاقيــة  هــذه  بتنفيــذ  يتعلــق  فيمــا  المطلوبــة  المؤهــالت 
الرئيســية وهــي ســارية - القــدرة علــى ســداد الديــون عنــد اســتحقاقها - 

االمتثــال للشــريعة اإلســالمية.

شركة الكثيري 
القابضة )المشتري(

شركة الخير كابيتال 
السعودية )وكيل حملة 

الصكوك المفوض 
ووكيل الشراء(
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العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٩٢

أبرز بنود االتفاقيةالموضوعأطراف االتفاقيةاالتفاقية

اتفاقية برنامج 
إصدار الصكوك

صكوك الكثيري 
)الُمصدر(

يرغب الُمصدر وشركة 
الخير كابيتال توثيق بعض 

المفاهيم والترتيبات 
المتفق عليها فيما يتعلق 
بكل سلسلة من إصدارات 

الصكوك التي سيتم 
طرحها بموجب البرنامج.

إقــرارات وضمانــات وتعهــدات مقمــة مــن الُمصــدر، منهــا تأســيس الُمصــدر علــى - 
النحــو الواجــب نظامــاً – عــدم تعــارض أو انتهــاك األنظمــة فيمــا يخــص وضــع 
البرنامــج وتنفيــذ اتفاقيــة برنامــج إصــدار الصكــوك – تمثــل الصكــوك حصــة 
مشــاعة )غيــر قابلــة للتجزئــة( فــي ملكيــة أصــول الصكــوك والتزامــات الدفــع، 

وهــي متســاوية دومــاً فيمــا بينهــا فــي األولويــة.
إقــرارات وضمانــات وتعهــدات مقدمــة مــن الراعــي، منهــا عــدم وجــود دعــاوى - 

قضائيــة جوهريــة – تغييــر ســلبي جوهــري – االلتــزام بأنظمــة ولوائــح مكافحــة 
ــد اســتحقاقها  ــه عن ــى ســداد ديون ــدرة عل ــا – الق ــول به ــوال المعم غســيل األم
– االســتحصال علــى التراخيــص الالزمــة – المحافظــة علــى تغطيــة تأمينيــة – 

توزيــع نشــرة اإلصــدار.
ــق بإصــدار أي -  ــا يتعل ــا فيم ــم جمعه ــي يت ــن الُمصــدر أن المتحصــالت الت يضم

صكــوك، لــن يتــم إقراضهــا أو المســاهمة بهــا أو إتاحتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر )1( ألي شــخص أو حكومــة أو دولــة أو لغــرض تمويــل أو تســهيل أي 
عمــل أو أنشــطة مــع أو لصالــح أي شــخص أو حكومــة أو دولــة أو كيــان يخضــع 
حالًيــا ألي عقوبــات؛ أو )٢( بــأي طريقــة أخــرى مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن 
ــى كانــت تنطبــق( أو  ــات )مت ــى انتهــاك أو مخالفــة الُمصــدر ألي عقوب ــؤدي إل ت

خضوعــه أليــة عقوبــات.
يجــوز للُمصــدر زيــادة القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك التــي قــد يتــم - 

البرنامــج. بموجــب  إصدارهــا 

شركة الكثيري 
القابضة )الراعي(

شركة الخير كابيتال 
السعودية )منسق 

اإلصدار(

شركة الخير كابيتال 
السعودية )الوسيط 

الرئيسي(
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نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
١٩3

أبرز بنود االتفاقيةالموضوعأطراف االتفاقيةاالتفاقية

اتفاقية إعالن 
الوكالة الرئيسية

صكوك الكثيري 
)البائع أو الوكيل(

توافق أطراف االتفاقية 
على البنود والشروط 

الخاصة بها بحيث يرغب 
الُمصدر بتفويض بعض 
الصالحيات ونقل بعض 

الصالحيات األخرى 
والمهام والتفويضات 

والسلطات والحقوق إلى 
وكيل حملة الصكوك 
المفوض وفق ما هو 

منصوص عليه في اتفاقية 
إعالن الوكالة هذه.

الصكــوك لسلســلة -  الكثيــري كوكيــل فيمــا يخــص أصــول  تتصــرف صكــوك 
المعنيــة. اإلصــدار 

وتؤكــد صكــوك الكثيــري وتضمــن لــكل حامــل صكــوك أنــه كمــا بتاريــخ اتفاقيــة - 
ــم تأسيســها  ــي: ت ــا يل ــا بم ــال، التزامه ــخ اإلقف ــة الرئيســية وبتاري إعــالن الوكال
بشــكل نظامــي كمنشــأة ذات أغــراض خاصــة وفــق النظــام واللوائــح التنفيذيــة 
لهيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية و )1( أنهــا مازالــت قائمــة 
ومســجلة وتتمتــع بالســلطات والصالحيــات التــي تمكنهــا مــن إبــرام االتفاقيــات 
ــا  ــك ممتلكاته ــات والســلطات لتمل ــا كل الصالحي ــود وتنفيذهــا، )٢( لديه والعق
ــد اســتحقاقها، )4(  ــا عن ــى ســداد ديونه ــا قــادرة عل ــة نشــاطها، )3( أنه ومزاول
ليســت معســرة )ولــن تصبــح معســرة( بتنفيذهــا للصفقــات والعمليــات بموجــب 
أو  أو تحكيــم  فــي أي دعــوى قضائيــة  وثائــق الصكــوك، )5( ليســت طــرف 
ــل قــد  ــأي إجــراءات مــن هــذا القبي ــم ب ــى عل ــة وهــي ليســت عل إجــراءات إداري
تشــكل تهديــًدا لهــا أو ألي مــن ممتلكاتهــا وأصولهــا، )6( وهــي ليســت متورطــة 
فــي أي إجــراءات إفــالس أو إعســار، و )7( وهــي مؤهلــة نظاميــاً للقيــام بأعمــال 

تجاريــة فــي البلــد التــي تقــوم بمزاولــة نشــاطها فيــه.
حملــة -  ومصلحــة  لصالــح  يعمــل  وكيــاًل  بصفتهــا  الكثيــري،  صكــوك  تتعهــد 

الصكــوك. وثائــق  بموجــب  الوكيــل  حقــوق  جميــع  تمــارس  بــأن  الصكــوك، 
يتعهــد الُمصــدر )بصفتــه وكيــل( بأنــه ســيدفع مبالــغ التوزيــع الــدوري وأي مبالــغ - 

توزيــع دوري جزئــي، ومبلــغ توزيــع التصفيــة )إذا كان الدفــع فــي تاريــخ التصفيــة( 
عندمــا يســتحق ذلــك.

ــى -  ــأة إل ــع مكاف ــم بدف ــري القابضــة التزامه ــل وشــركة الكثي ــد كل مــن الوكي يؤك
ــوض. ــدوب مف ــه كمن ــل خدمات ــوض مقاب ــوك المف ــة الصك ــل حمل وكي

ــات -  ــات و/أو االلتزام ــك الواجب ــط تل ــات وفق ــأداء هــذه الواجب ــل ب ــد الوكي يتعه
يكــون طرًفــا فيهــا،  التــي  فــي وثائــق الصكــوك  المنصــوص عليهــا تحديــًدا 
وال يجــب تحميلــه تعهــدات أو التزامــات ضمنيــة فــي اتفاقيــة إعــالن الوكالــة 

الرئيســية و/أو أي إعــالن وكالــة معنيــة.
يتعهــد الوكيــل بتوزيــع الدخــل مــن أصــول الصكــوك، وتســديد جميــع الدفعــات - 

المتعلقــة بالصكــوك، وفًقــا للشــروط النهائيــة المطبقــة واتفاقيــة إعــالن الوكالــة 
الرئيســية.

الصكــوك -  إصــدارات  مــن  إصــدار  لــكل  الصكــوك  بأصــول  الوكيــل  يحتفــظ 
الصلــة. ذات  اإلصــدار  فــي سلســلة  عنهــم  ونيابــة  الصكــوك  لمصلحــة حملــة 

ســيدخل الُمصــدر فــي عالقــة تعاقديــة مــع إيــداع )ذلــك بصفتهــا »الُمســجل«( - 
حيــث يحتفــظ المســجل بســجالت الملكيــة النفعيــة فــي الصــك الشــامل ويقــوم 

باالحتفــاظ بــكل صــك رئيســي تحــت وصايتهــا.
يجــب علــى الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومديــر الدفعــات معاملــة - 

باعتبــاره  معينــة  إصــدار  لسلســلة  صكــوك  ألي  المســجل  الصكــوك  حامــل 
المالــك الوحيــد لهــذه الصكــوك، وهــي خاليــة مــن أي حقــوق ملكيــة أو مقاصــة 

ــب الُمصــدر ضــد حامــل الصكــوك. ــة مــن جان ــة مقابل أو مطالب
ال يتحمــل الُمصــدر وال وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مســؤولية دفــع أيــة - 

تكاليــف أو رســوم التــي قــد يفرضهــا المســجل فيمــا يتعلــق بنقــل الصكــوك 
وســيتحملها المتنــازل والمتنــازل إليــه وفقــاً لقواعــد وإجــراءات المّســجل، علمــاً 

ــت.    ــي أي وق ــح واإلجــراءات ف ــر هــذه اللوائ ــه يجــوز للمســجل تغيي بأن
تتعهــد شــركة الكثيــري القابضــة بمــا يلــي: تحتفــظ فــي جميــع األوقــات بدفاتــر - 

المحاســبة - أن يوجــه إخطــار خطــي إلــى الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك 
المفــوض فــور علمــه بــأي حالــة إخــالل - باســتثناء مــا تحظــره األنظمــة أو 
اللوائــح المعمــول بهــا، يجــب فــي جميــع األوقــات إعطــاء وكيــل حملــة الصكــوك 
المفــوض هــذه المعلومــات واآلراء والشــهادات واألدلــة األخــرى التــي يطلبهــا 
بشــكل معقــول - باســتثناء مــا تحظــره األنظمــة أو اللوائــح المعمــول بهــا، ينبغــي 
أن يقــوم بتنفيــذ مســتندات إضافيــة والقيــام باألعمــال واألشــياء األخــرى التــي 
قــد تكــون ضروريــة وفــق الــرأي المعقــول للوكيــل أو لوكيــل حملــة الصكــوك 
المضاربــة، فحــص  تقاريــر  بالدفعــات،  متعلقــة  أخــرى  التزامــات  المفــوض، 

المضاربــة، االلتــزام باألنظمــة.

شركة الكثيري 
القابضة )الكثيري 
القابضة أو الضامن(

شركة الخير كابيتال 
السعودية )الخير 

كابيتال أو وكيل حملة 
الصكوك المفوض(
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أبرز بنود االتفاقيةالموضوعأطراف االتفاقيةاالتفاقية

اتفاقية إعالن 
الوكالة الرئيسية

حملــة -  عــن  )نيابــة  الُمصــدر  إلــى  والضمانــات  التأكيــدات  الضامــن  يقــدم 
الصكــوك( ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، ويقــر بــأن وكيــل حملــة الصكــوك 
المفــوض قــد ابــرم اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة 
هــذه  علــى  اعتمــاًدا  الصكــوك  بشــراء  ســيقومون  الصكــوك  حملــة  وبــأن 
التأكيــدات والضمانــات، ومنهــا: قــد تــم تأســيس الُمصــدر علــى النحــو الواجــب 
- عــدم انتهــاك أو اإلخــالل بقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية - ســيتم اعتبــار 
الصكــوك بمثابــة التزامــات نظاميــة ومشــروعة وملزمــة وقابلــة للتنفيــذ بالنســبة 
والتراخيــص  والموافقــات  التصاريــح  علــى جميــع  الحصــول  تــم   - للضامــن 
واألوامــر والتســجيالت أو االختصاصــات الخاصــة ألي محكمــة أو جهة حكومية 
مــن أجــل وضــع برنامــج إصــدار الصكــوك وتنفيــذ هــذه االتفاقيــة وســائر وثائــق 
الصكــوك، وأداء الضامــن لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة 
وفــي وثائــق الصكــوك وتوزيــع نشــرة اإلصــدار األساســية، وكل الشــروط النهائيــة 

ــة البرنامــج. ــواردة فــي اتفاقي الســارية وفقــاً لأحــكام ال
تم تحديد صالحيات وواجبات وكيل حملة الصكوك المفوض ومسؤولياته.- 
يجــوز لحملــة الصكــوك فيمــا يتعلــق بسلســلة إصــدارات الصكــوك، بموجــب قرار - 

ــوك  ــة الصك ــل حمل ــن وكي ــاء تعيي ــوك، إلغ ــة الصك ــن حمل ــر عــادي صــادر م غي
المفــوض لهــذه السلســلة مــن إصــدارات الصكــوك عبــر إرســال إشــعار لوكيــل 
حملــة الصكــوك المفــوض ضمــن مــدة ال تقــل عــن ثالثيــن )30( يومــاً. كمــا تــم 
تحديــد حــاالت اإلنهــاء التلقائــي لتعييــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومنهــا 

أن يصبــح غيــر قــادر علــى التصــرف أو أقــر كتابيــاً بإعســاره.
تضمنــت هــذه االتفاقيــة ملحقــات متعلقــة بـــ: نمــوذج الصــك الشــامل، شــروط - 

ــال -  ــة الصكــوك - شــهادة االمتث وأحــكام الصكــوك - أحــكام اجتماعــات حمل
نمــوذج الشــروط النهائيــة.

اتفاقية إدارة 
الدفعات 

شركة الخير كابيتال 
السعودية )وكيل حملة 

الصكوك المفوض(

يرغب الُمصدر ووكيل 
حملة الصكوك المفوض 

ومدير الدفعات في 
تنظيم بعض الترتيبات 
التي اتفقوا عليها فيما 
يتعلق بالدفعات التي 
يتعين سدادها فيما 

يتعلق بالبرنامج وإصدار 
الصكوك في إطار 

البرنامج.

يعيــن كل مــن الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، مديــر الدفعــات كوكيــل - 
عنــه فيمــا يتعلــق بالبرنامــج وأي سلســلة إصــدارات الصكــوك المطروحــة.

يجــب علــى الُمصــدر إيــداع أو توفيــر ودائــع فــي حســاب الصفقــة مــن وقــت - 
آلخــر.

يجــب علــى مديــر الدفعــات دفــع مبالــغ التوزيــع الدوريــة وأي مبلــغ قســط وأي - 
مبلــغ توزيــع دوري جزئــي ومبلــغ توزيــع التصفيــة بالنســبة لحملــة الصكــوك.

يجــب علــى مديــر الدفعــات االحتفــاظ بســجالت عــروض األســعار التــي تــم - 
الحصــول عليهــا، وجميــع األســعار التــي يحددهــا، وإتاحــة هــذه الســجالت 
حملــة  ووكيــل  الُمصــدر  قبــل  مــن  المعقولــة  األوقــات  جميــع  فــي  للفحــص 

المفــوض. الصكــوك 
ــع األمــوال المودعــة أو -  ــر الدفعــات االحتفــاظ بســجالت لجمي ــى مدي يجــب عل

ــة والمســتندات التــي يتلقاهــا فيمــا  المســحوبة مــن حســاب الصفقــة ذي الصل
ــة إدارة الدفعــات. ــه بموجــب اتفاقي ــق بواجبات يتعل

يتعهــد أطــراف هــذه االتفاقيــة تســهيل عمــل المســجل وتمكينــه مــن القيــام - 
مهامــه.

يجــوز لمديــر الدفعــات )علــى نفقــة الُمصــدر( فــي أي وقــت، ومــن دون أيــة - 
ــن  ــا، االســتقالة م ــم تكبده ــات ت ــف أو نفق مســؤولية نتيجــة خســارة أو مصاري
ــن  ــل مــدة ال تقــل عــن ثالثي ــى الُمصــدر قب ــى إشــعار موجــه إل ــاًء عل ــه بن منصب

)30( يومــاً.
يجــوز للُمصــدر )بعــد التشــاور مــع وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض( إلغــاء تعيينــه - 

كمديــر الدفعــات مــن خــالل تقديــم إشــعار ال يقــل عــن ثالثيــن )30( يوًمــا إلــى 
هــذا الوكيــل.

صكوك الكثيري 
)الُمصدر(

شركة الخير كابيتال 
السعودية )مدير 

الدفعات(

المصدر: الراعي ووثائق الصكوك
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فيما يلي نبذة عن أبرز العقود الجوهرية األخرى:

11-٧-1  عقود اإليجار

أبرمــت شــركة الكثيــري القابضــة عــدد )1( مــن عقــود اإليجــار، فيمــا أبرمــت شــركة اليــان للصناعــة عــدد )3( عقــود إيجــار فــي حيــن أن شــركة مســاندة اإلمــداد 
المحــدودة قــد أبرمــت عقــد إيجــار واحــد )1(. إن جميــع العقــود المذكــورة قــد أبرمهــا الراعــي وشــركتاه التابعتــان بصفتهــا مســتأجرة، وفيمــا يلــي نبــذة عــن هــذه 

العقود:

جدول رقم )71( عقود اإليجار لشركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين

الموقعالمستأجرالمؤجرتاريخ العقدالرقم
نوع العقار 

المؤّجر
حالة العقدالتجديدمدة العقد

شركة الكثيري القابضة 

.1
144٢/05/٢5هـ 

)الموافق 
٢0٢1/01/1٢م( 

عبد الله عبد 
العزيز صالح 

الحقباني

شركة الكثيري 
القابضة

األمير يزيد بن 
عبد الله بن 
عبد الرحمن 
 ،3158 ،6695

– 135٢3
الرياض 

– الدور )1( 

– الوحدة رقم 

)19(

مكتب

)364( يوًما تبدأ من 
تاريخ 1443/06/٢0هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/01/٢3م( 
وتنتهي بتاريخ 

1444/06/٢9هـ 
)الموافق 

٢0٢3/01/٢٢م(

تنتهي مدة 
اإليجار مع 
انتهاء مدة 
العقد. وإذا 

رغب الطرفان 
بالتجديد، 
فتتم كتابة 
عقد جديد 
يتفق عليه 
الطرفان.

ساري )عقد 
إلكتروني( 

شركة اليان للصناعة 

.1
1443/03/08هـ 

)الموافق 
٢0٢1/10/14م(

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 

التقنية »مدن«

شركة أساليب 
اليان للصناعة

مدينة سدير 
الصناعية

أرض 
صناعية

يبدأ من تاريخ 
1443/03/08هـ 

)الموافق 
٢0٢1/10/14م( 
وينتهي بتاريخ 

1460/03/07هـ 
)الموافق 

٢038/04/1٢م(

على 
المستأجر 
إشعار مدن 

خطيا برغبته 
في التجديد 

قبل سنة 
من تاريخ 

انتهاء العقد، 
وفي حالة 

عدم التزامه 
باإلشعار، يحق 

لمدن عدم 
تجديد هذا 
العقد، وفي 

حال موافقتها 
يكون التجديد 
بموجب عقد 

جديد وشروط 
جديدة.

ساري حتى ٢0 
سنة من تاريخ 

إبرامه
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الموقعالمستأجرالمؤجرتاريخ العقدالرقم
نوع العقار 

المؤّجر
حالة العقدالتجديدمدة العقد

شركة اليان للصناعة 

.٢
1443/06/٢0هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/01/٢3م(

عبد الله عبد 
العزيز صالح 

الحقباني

شركة اليان 
للصناعة 

3158- األمير 
يزيد بن عبد 
الله بن عبد 
الرحمن – 
حي الملقا 
– الرياض

مكاتب 
إدارية

)365( يوًما تنتهي 
بتاريخ 1444/06/٢9هـ 

)الموافق 
٢0٢3/01/٢٢م(

تنتهي مدة 
اإليجار مع 
انتهاء مدة 

العقد وال يتم 
التجديد إلى 
بعقد جديد

ساري )عقد 
إلكتروني(

.3
1443/01/٢1هـ 

)الموافق 
٢0٢0/09/09م(

أمانة منطقة 
الرياض

شركة اليان 
للصناعة

قطعة رقم 
)10( مخطط 
رقم 3484 
بحي الخير 
شمال الرياض

أرض 
فضاء

مدة العقد األصلية 
)10( سنوات هجرية 
من 1437/03/04هـ 

)الموافق 
٢015/1٢/15م( – 

مدة العقد بعد التنازل 
تبدأ من تاريخ التوقيع 
في 144٢/01/٢1هـ 

)الموافق 
٢0٢0/09/09م( 

وتنتهي بنهاية 
المدة األصلية في 
1447/03/03هـ 

)الموافق 
٢0٢5/08/٢6م( 

-

ساري حتى )10( 
سنوات من تاريخ 
1437/03/04هـ 

)الموافق 
٢015/1٢/15م(.
تم التنازل عن 
العقد بتاريخ 

1441/10/18هـ 
)الموافق 

٢0٢0/06/10م( 
من قبل شركة 

الكثيري القابضة 
لشركة اليان 

للصناعة

شركة مساندة اإلمداد المحدودة

 .1
1443/03/19هـ

)الموافق
٢0٢1/10/٢5م(

شركة مساندة 
األمداد 
المحدودة

عبد الله عبد 
العزيز صالح 

الحقباني

مدينة الرياض 
– شارع 

األمير يزيد 
بن عبد الله، 
 ،3158 ،6695
عبد الرحمن 
 – 135٢3
الدور )٢( 

– رقم الوحدة 

)18(

مكتب

)364( يوماً تبدأ من 
تاريخ 1443/01/٢8هـ 

)الموافق 
٢0٢1/09/05م( 

وتنتهي
بتاريخ

1444/0٢/08هـ
)الموافق 

٢0٢٢/09/04م(

تجدد مدة 
اإليجار تلقائيا 
لمدة مماثلة 
ما لم يخطر 
أحد الطرفين 

اآلخر قبل 
)60( يوم من 
تاريخ انتهاء 

العقد

ساري )عقد 
إلكتروني(

المصدر: الراعي
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11-٧-2  عقود النقل والتوريد 

أبرمــت الشــركتان التابعتــان شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة وشــركة اليــان للصناعــة عقــد نقــل وتوريــد فيمــا بينهمــا فــي حيــن أن شــركة اليــان للصناعــة قــد 
أبرمــت ثــالث )3( عقــود توريــد، وفيمــا يلــي نبــذة عــن هــذه العقــود:

جدول رقم )7٢( عقود النقل والتوريد لشركة الكثيري القابضة

الرقم
تاريخ التوقيع 
على العقد أو 

االتفاقية

نوع 
العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف األول
الطرف 
الثاني

مدة العقد أو 
االتفاقية

التجديد

شركة اليان للصناعة 

.1
1443/03/٢0هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/٢٢م(

عقد 
توريد

عقد توريد 
مجبول 

خرساني 
)خرسانة 
جاهزة( 

لمشروع سكن 
الممرضات

شركة اليان 
للصناعة 

شركة 
عبدالرحمن 
سعد الراشد 

وأوالده

تنتهي االتفاقية 
بتوريد آخر كمية 
من الخرسانة 
المطلوبة من 
الطرف األول

-

.٢
1443/05/18هـ

)الموافق
٢0٢1/1٢/٢٢م(

عقد 
توريد

عقد توريد 
)الخرسانة 
الجاهزة( 
لمشروع 
أصالة 
الجوان

شركة اليان 
للصناعة 

شركة دماثة 
للتجارة )ذات 

مسؤولية 
محدودة(

تنتهي االتفاقية 
بتوريد آخر كمية 
من الخرسانة 
المطلوبة من 
الطرف األول

-

.3
1443/01/٢7هـ

)الموافق
٢0٢1/09/04م(

عقد 
توريد

عقد اتفاق 
توريد 

حاويات 
أنقاض

شركة اليان 
للصناعة 

شركة 
مشاريع 
التقوى 

للمقاوالت 
والتجارة 

العامة

ينتهي بتاريخ
1444/0٢/13هـ

)الموافق
٢0٢٢/09/09م(

-

شركة مساندة اإلمداد المحدودة وشركة اليان للصناعة

.1
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

عقد نقل 
توريد 

عقد نقل 
توريد أسمنت

شركة مساندة 
اإلمداد 
المحدودة

شركة اليان 
للصناعة

سنة ميالدية 
واحدة

يتجدد العقد تلقائياً 
ما لم يخطر أحد 
الطرفين الطرف 
اآلخر برغبته في 
إنهاء العقد قبل 
شهرين من تاريخ 

انتهائه

المصدر: الراعي
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11-٧-3  عقود البيع

أبرمت الشركة التابعة شركة اليان للصناعة عقد بيع، وفيما يلي نبذة عنه:

جدول رقم )73( عقود البيع لشركة اليان للصناعة 

الرقم
تاريخ التوقيع 
على العقد أو 

االتفاقية

نوع 
العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
األول

الطرف 
الثاني

مدة العقد 
أو االتفاقية

التجديد
حالة 
العقد

شركة اليان للصناعة

.1
144٢/11/04هـ 

)الموافق 
٢0٢1/06/14م(

عقد بيع

عقد بيع 
منتجات 
مصنع 

الخرسانة 
الجاهزة

شركة 
التعمير 
واإلنشاء 
المحدودة

شركة اليان 
ساري-٢0 شهرللصناعة

المصدر: الراعي

11-٧-4  اتفاقيات الشراء 

أبرمــت كل مــن شــركة الكثيــري القابضــة اتفاقيــة شــراء واحــدة )1( أمــا شــركة اليــان للصناعــة فقــد أبرمــت عــدد )10( مــن اتفاقيــات الشــراء. وفيمــا يلــي نبــذة 
عــن هــذه العقــود:

جدول رقم )74( اتفاقيات الشراء لشركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة

الرقم
تاريخ التوقيع على 
العقد أو االتفاقية

نوع العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
األول

الطرف 
الثاني

مدة 
العقد أو 
االتفاقية

التجديد
حالة 
العقد

شركة الكثيري القابضة

.1
1443/01/14هـ 

)الموافق 
٢0٢1/09/٢1م( 

اتفاقية شراء
شراء أنظمة 

برنامج 
»المتكامل«

شركة 
النهل 

للحاسب 
اآللي

شركة 
الكثيري 
القابضة

سارية--

شركة اليان للصناعة

.1
1443/01/٢4هـ 

)الموافق
٢0٢1/09/01م(

اتفاقية شراء

اتفاقية شراء 
مواد

)ماء لخلطة 
الخرسانة –

للشرب(

مؤسسة 
رحيم 
بخش 

بن مانك 
للمقاوالت

شركة 
اليان 

للصناعة
سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

ساري
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الرقم
تاريخ التوقيع على 
العقد أو االتفاقية

نوع العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
األول

الطرف 
الثاني

مدة 
العقد أو 
االتفاقية

التجديد
حالة 
العقد

شركة اليان للصناعة

.٢
1443/05/03هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/01م(

اتفاقية شراء

اتفاقية شراء 
مواد )عقد 
شراء رمل 

أحمر(

مؤسسة 
الغليم 

للمقاوالت 

شركة 
اليان 

للصناعة 
سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

ساري

.3
144٢/10/٢0هـ

)الموافق
٢0٢1/06/01م(

اتفاقية شراء

اتفاقية شراء 
مواد

)البحص 
بمختلف 
أنواعه(

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

مؤسسة 
جبل زيد 
للمقاوالت 

العامة

سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

-

.4
1443/05/05هـ 

)الموافق 
٢0٢1/1٢/15م(

اتفاقية شراء 

اتفاقية شراء 
مواد

)البحص 
بمختلف 
أنواعه(

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

مؤسسة 
يوسف 
عبدالله 
الحليبة 
للتجارة

)1٢( شهر 

يجدد 
تلقائياً ما 
لم يخطر 

أحد 
الطرفين 

اآلخر بعدم 
الرغبة في 

التجديد

ساري

.5
1443/04/14هـ

)الموافق
٢0٢1/11/٢0م(

اتفاقية شراء
اتفاقية شراء 

مواد
)رمل أحمر(

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

مؤسسة 
نورة حمد 
عبدالله 

اإلبراهيم 
للنقليات

سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

ساري

.6
1443/01/٢5هـ 

)الموافق
٢0٢1/09/0٢م(

اتفاقية شراء 

اتفاقية شراء 
مواد 

)البحص 
بمختلف 
أنواعه(

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

مؤسسة 
ماهر 

عبدالله 
الحارثي 
للتجارة 

سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

ساري

.7
144٢/11/٢4هـ 

)الموافق 
٢0٢1/07/04م(

اتفاقية شراء

اتفاقية شراء 
مواد 

)البحص 
بمختلف 
أنواعه(

مؤسسة 
مقحم 
حمد 

العتيبي 
للمقاوالت

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

ساري

.8
144٢/07/٢1هـ

)الموافق
٢0٢1/03/17م(

اتفاقية شراء

اتفاقية شراء 
مواد 

)البحص 
بمختلف 
أنواعه( 

مؤسسة 
توريدات 
األسناد 

للمقاوالت 
العامة

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

ساري
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الرقم
تاريخ التوقيع على 
العقد أو االتفاقية

نوع العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
األول

الطرف 
الثاني

مدة 
العقد أو 
االتفاقية

التجديد
حالة 
العقد

شركة اليان للصناعة

.9
144٢/1٢/٢5هـ

)الموافق
٢0٢1/08/04م(

اتفاقية شراء 
اتفاقية شراء 
مواد )رمل 

أحمر(

مؤسسة 
منار هذال 

غالب 
الحربي 

للمقاوالت 

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

سنة

ال يجدد 
إال برغبة 
الطرف 

األول

ساري

.10
1443/08/٢4هـ

)الموافق
٢0٢٢/03/٢7م(

اتفاقية شراء

اتفاقية شراء 
مواد 

)البحص 
بمختلف 
أنواعه(

مؤسسة 
جسور 
المعمار 
التجارية 

شركة 
اليان 

للصناعة
الخرسانة 
الجاهزة

1٢ شهر 

يتجدد 
العقد 

تلقائيا ما 
لم يخطر 

أحد 
الطرفين 

اآلخر بعدم 
الرغبة في 

التجديد

ساري

المصدر: الراعي

11-٧-5  عقود تقديم الخدمات

أبرمــت كل مــن شــركة الكثيــري القابضــة عــدد )٢( والشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة عــدد )3( والشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة عــدد 
)4( عقــود تقديــم الخدمــات، وفيمــا يلــي نبــذة عــن هــذه العقــود:

جدول رقم )75( عقود تقديم الخدمات لشركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة وشركة مساندة اإلمداد المحدودة

الرقم
تاريخ التوقيع 
على العقد أو 

االتفاقية

نوع 
العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
األول

الطرف 
الثاني

مدة العقد أو 
االتفاقية

التجديد
حالة 
العقد

شركة الكثيري القابضة

.1
144٢/11/٢0هـ 

)الموافق 
٢0٢1/06/30م(

عقد 
تقديم 
خدمات

عقد تقديم 
خدمات 
مراجعة 
للحسابات

الخراشي 
وشركاه 

محاسبون 
ومراجعون 

قانونيون

شركة 
الكثيري 
القابضة

وفق ساعات 
العمل المحددة 

في العقد
ساري-

.٢
144٢/05/16هـ 

)الموافق 
٢0٢0/1٢/31م(

عقد 
تقديم 
خدمات

عقد 
خدمات 
اكتوارية 
لموظفي 
الشركة

الشركة 
المتحدة 
للخدمات 
االكتوارية

شركة 
الكثيري 
القابضة

ينتهي العقد عند 
إنجاز الخدمة 

المقدمة
--
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الرقم
تاريخ التوقيع 
على العقد أو 

االتفاقية

نوع 
العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
األول

الطرف 
الثاني

مدة العقد أو 
االتفاقية

التجديد
حالة 
العقد

شركة اليان للصناعة

.1-
اتفاقية 
مقاولة 
وتوريد

يقوم 
الطرف 
الثاني 

بعمل خزان 
باإلضافة 
إلى مجرى 
ماء وإيصال 

مجرى 
التصريف 
إلى الخزان

يلتزم 
الطرف 

األول بتوريد 
الخرسانة

شركة 
أمجاد 

التشييد 
للمقاوالت 

شركة اليان 
للصناعة

لحين انتهاء 
--العمل

.٢
1443/0٢/11هـ

)الموافق
٢0٢1/09/18م(

عقد 
توريد 
وتركيب

عقد توريد 
وتركيب 

لنظام الرذاذ 
لمصنع 

ملهم

شركة اليان 
للصناعة 
شركة 

مساهمة 
سعودية 
مقفلة 

مؤسسة 
أعمال 
المياه 
للتجارة 

لحين انتهاء 
--العمل

.3
1443/0٢/08هـ 

)الموافق 
٢0٢1/09/15م(

عقد 
تقديم 
خدمات

عقد تقديم 
خدمات 
قانونية

شركة فالكم 
للخدمات 

المالية

شركة اليان 
ساري- -للصناعة

شركة مساندة اإلمداد المحدودة

.1
1443/06/٢6هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/01/٢9م( 

عقد 
مقاولة

يقوم 
الطرف 
الثاني 
بتنفيذ 
وتوريد 

جميع أعمال 
الهيكل 

اإلنشائي 
بالمواد وكل 

ما يلزم 
لتنفيذه مثل 

)حديد، 
خرسانة 
جاهزة، 
بلوك، 
أسمنت(

فيصل 
بن محمد 
بن ماطر 
المظيبري 
الرشيدي 
)مالك 

المشروع(

شركة 
مساندة 
اإلمداد 

المحدودة 
)المقاول(

7 أشهر من 
1443/07/14هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/0٢/15م( 

يجوز باتفاق 
الطرفين 

تمديد مدة 
العقد لمدة 

إضافية

ساري
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الرقم
تاريخ التوقيع 
على العقد أو 

االتفاقية

نوع 
العقد أو 
االتفاقية

الغرض من 
العقد أو 
االتفاقية

الطرف 
األول

الطرف 
الثاني

مدة العقد أو 
االتفاقية

التجديد
حالة 
العقد

شركة مساندة اإلمداد المحدودة

.٢
1443/06/06هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/01/01م(

عقد 
مقاولة

يقوم 
الطرف 
الثاني 
بتنفيذ 

جميع أعمال 
الهيكل 

اإلنشائي 
بدون مواد 
وكل ما يلزم 

لتنفيذه 

منى بنت 
عبد الله 
بن محمد 

حمد الفليج 
)مالك 

المشروع(

شركة 
مساندة 
اإلمداد 

المحدودة 
)المقاول(

10 أشهر من 
1443/07/14هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/0٢/15م(  

يجوز باتفاق 
الطرفين 

تمديد مدة 
العقد لمدة 

إضافية

ساري

.3
1443/06/06هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/01/01م(

عقد 
مقاولة

يقوم 
الطرف 
الثاني 
بتنفيذ 
وتوريد 

جميع أعمال 
الهيكل 

اإلنشائي 
بالمواد وكل 

ما يلزم 
لتنفيذه مثل 

)حديد، 
خرسانة 
جاهزة، 
بلوك، 
أسمنت(

هند عوض 
المطيري 
)مالك 

المشروع(

شركة 
مساندة 
اإلمداد 

المحدودة 
)المقاول(

9 أشهر من 
1443/07/1٢هـ 

)الموافق 
٢0٢٢/0٢/13م(  

تمديد مدة 
العقد لمدة 

إضافية
ساري

.4
144٢/09/19هـ 

)الموافق 
٢0٢1/05/01م(

عقد نقل 
وتوريد

عقد نقل 
وتوريد 
أسمنت

شركة اليان 
للصناعة 

شركة 
مساندة 
اإلمداد 
المحدودة

سنة ميالدية 

تجدد العقد 
تلقائياً ما لم 
يخطر أحد 
الطرفين 
الطرف 

اآلخر خطيا 
برغبته في 
إنهاء العقد 
قبل شهرين 
على األقل 
من تاريخ 
نهاية العقد

-

المصدر: الراعي
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11-٧-6  ملخص العقود مع األطراف ذوي العاقة 

ليس لدى الُمصدر أي تعامالت مع أطراف ذوي عالقة.

أما بالنسبة لشركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين، لديها تعامالت مع أطراف ذات عالقة وفق ما يلي:

ــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م وجــود تعامــالت مــع الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب مشــعل الكثيــري، وهــي  	 ــة المنتهي ــة للســنة المالي ــم المالي تبيــن القوائ
عبــارة عــن معامــالت متبادلــة ورواتــب مخصصــات نهايــة الخدمــة ومكافــآت مجلــس إدارة ومعامــالت تمويليــة. وانطالقــاً مــن الطبيعــة غيــر التجاريــة لهــذه 

التعامــالت، فهــي ال تحتــاج لعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليهــا.
كمــا تبيــن القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م وجــود تعامــالت مــا بيــن الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة مــع كل مــن شــركة  	

مســاندة اإلمــداد وشــركة الكثيــري القابضــة.

جدول رقم )76( تعامالت األطراف ذوي العالقة لدى الراعي وشركتيه التابعتين

شركة الكثيري القابضة 

طرف ذو 
عالقة

طبيعة 
العالقة 

طبيعة 
التعامل 

الرصيد كما في 
2020/01/01م

حركة خالل 2020م
الرصيد كما في 

الرصيد كما في 2021/01/01م
2020/12/31م

الرصيد كما في 
2021/12/31م

الرصيد كما في 
2022/03/31م

مديندائنمديندائن

مشعل 
الكثيري

مساهم 
– عضو 

منتدب 
– رئيس 

تنفيذي

146٫1630)5٫094٫491(3٫776٫075٢9٫894٫669٢1٫0٢4٫1035٫094٫491تمويلية

شركة 
اليان 

للصناعة 

شركة 
تابعة 
)ملكية 
 )٪99

معامالت 
متبادلة

--- ٢1٫69٢٫386-47٫٢78٫3144٢٫703٫637

شركة 
مساندة 
اإلمداد 

شركة 
تابعة 
)ملكية 
 )٪100

رواتب
---60٫177٫763-70٫308٫50770٫899٫085

117٫732٫984113٫602٫722)5٫094٫491(3٫776٫07529٫894٫66921٫024٫10386٫964٫640اإلجمالي
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شركة اليان للصناعة 

المستحقات إلى أطراف ذوي عالقة 

طرف ذو عالقة
طبيعة 
العالقة

طبيعة التعامل

حجم 
التعامالت 

)ريال سعودي( 
خالل العام 

2020م

رصيد 
المعامالت 

)ريال سعودي( 
كما في 

2020/12/31م

رصيد المعامالت 
)ريال سعودي( كما في 

2021/12/31م

رصيد 
المعامالت 

كما في 
2022/03/31م

شركة مساندة اإلمداد
شركة 
شقيقة

مشتريات
مشروعات تحت التنفيذ
معامالت تجارية متبادلة

٢٢٫833٫019٢9٫٢7٢٫30951٫697٫٢5356٫118٫144

شركة الكثيري القابضة

شركة 
تملك 
 )٪99(

من 
األسهم

3٫063٫798٢1٫69٢٫38547٫٢78٫3144٢٫703٫637معامالت تجارية متبادلة

25٫896٫81750٫964٫69498٫975٫56798٫821٫781اإلجمالي 

شركة مساندة اإلمداد المحدودة 

المستحقات إلى أطراف ذوي عالقة 

طبيعة العالقةطرف ذو عالقة
طبيعة 
التعامل

رصيد المعامالت )ريال سعودي( كما في 2021/12/31م

رصيد 
المعامالت 

كما في 
2022/03/31م 

شركة شقيقةشركة اليان للصناعة
مبيعات – 
معامالت 

متبادلة
51٫697٫٢5356٫118٫144

الشركة األم )تملك 100٪(شركة الكثيري القابضة
معامالت 
متبادلة – 

توزيعات أرباح
70٫677٫44170٫899٫085

122٫374٫694127٫017٫229اإلجمالي

المصدر: الراعي

انعقــدت الجمعيــة بتاريــخ 1443/10/٢9هـــ )الموافــق ٢0٢٢/05/30م(، حيــث تــم التصويــت علــى البنــود المتعلقــة بالتعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة  	
وفــق التالــي:

التصويــت علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة التابعــة والمملوكــة للشــركة األم )شــركة الكثيــري القابضــة( وشــركة - 
اليــان للصناعــة – والتــي لعضــوي مجلــس اإلدارة )األســتاذ مشــعل الكثيــري واألســتاذ عــادل الكثيــري( مصلحــة مباشــرة فيهــا حيــث أنهمــا أعضــاء مجلــس 
اإلدارة بشــركة إليــان للصناعــة وشــركة الكثيــري القابضــة المالكــة لشــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة بنســبة )100٪( والمالكــة لشــركة اليــان للصناعــة 
بنســبة )99٪( – علمــاً أن التعامــالت التــي تمــت خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي ٢0٢1/1٢/31م بلغــت )٢3٫643٫739( ريــال ســعودي – وهــي عبــارة عــن 

عقــد توريــد أســمنت ســائب لمصنــع الشــركة بملهــم، تتــم فــي ســياق األعمــال العاديــة ووفقــاً للشــروط التجاريــة الســائدة ودون أي شــروط تفضيليــة.
التصويــت علــى األعمــال والعقــود بيــن شــركة الكثيــري القابضــة وشــركة إليــان للصناعــة – والتي لعضوي مجلس اإلدارة )األســتاذ مشــعل الكثيري واألســتاذ - 

عــادل الكثيــري( مصلحــة مباشــرة فيهــا حيــث أنهمــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــركة إليــان للصناعــة وشــركة الكثيــري القابضــة – علمــاً أن التعامــالت 
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خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي ٢0٢1/1٢/31م بقيمــة )٢5٫585٫9٢8( ريــال ســعودي وبلــغ رصيــد هــذه التعامــالت آخــر الفتــرة )47٫306٫1٢4( ريــال 
ســعودي وهــي عبــارة عــن تعامــالت اعتياديــة تتــم بيــن الشــركة وشــركتها التابعــة وفقــا لسياســات الشــركة وبــدون أي شــروط تفضيليــة.

11-٧-٧  القروض والتسهيات

حصلت شركة الكثيري القابضة على عدد من التسهيالت االئتمانية مع عدد من الجهات الممولة وفق ما يلي:

جدول رقم )77( القروض والتسهيالت لشركة الكثيري القابضة

الرقم
الجهة 

الممولة 

تاريخ انتهاء 
توفير 

التسهيالت 

الحد 
االئتماني

)ريال سعودي( 

المبالغ 
المستخدمة* 
)ريال سعودي(

المبالغ المسددة* 
)ريال سعودي(

مالحظةمواعيد السداد

بنك 1.
الرياض 

1444/1٢/٢4هـ 
)الموافق 

٢0٢3/07/1٢م(
غير محدد4٫٢10٫0001٫700٫0001٫76٢٫10٢

قرض دوار 
يستخدم كل 
ستة أشهر

.٢
البنك 

العربي 
الوطني

1443/09/٢9هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/04/30م(
غير محدد5٫000٫0001٫999٫5114٫811٫034٫91

قرض دوار 
يستخدم كل 
أربعة أشهر 

.3
البنك 

األهلي 
التجاري 

1444/0٢/04هـ 
)الموافق 

٢0٢٢/08/31م(
غير محدد5٫000٫0004٫980٫0005٫007٫81٢٫5

قرض دوار 
يستخدم كل 
ستة أشهر 

المصدر: الراعي

*  كما بتاريخ ٢0٢٢/06/30م

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية التي قدمتها شركة الكثيري القابضة إلى الجهات الممولة بموجب هذه االتفاقية اآلتي:

بالنسبة لالتفاقية المبرمة مع بنك الرياض:. 1

إقــرار كفالــة تضامنيــة بالغــرم واألداء صــادرة عــن الســيد مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري بقيمــة ثمانيــة مالييــن واثنيــن وخمســين ألــف )8٫05٢٫000( - 
ريال ســعودي.

سند ألمر بقيمة مليون )1٫000٫000( ريال سعودي من شركة الكثيري ألمر بنك الرياض.- 
تعتبــر مــن حــاالت اإلخــالل حــدوث أي تعديــل فــي الشــكل القانونــي أو هيــكل الملكيــة أو اإلدارة الخاصــة بالمقتــرض والكفــالء أو أحــد الشــركات - 

التابعــة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك بذلــك.

بالنسبة لالتفاقية المبرمة مع البنك العربي الوطني:. ٢

تتعهد الشركة بموجب التوقيع على هذه االتفاقية بإيداع ما ال يقل عن نسبة )30٪( من عائدات مبيعاتهم السنوية في حساب لدى المصرف.- 
ســند ألمــر بقيمــة خمســة مالييــن )5٫000٫000( ريــال ســعودي موقــع مــن العميــل أو الكفــالء – ضمــان موقــع حســب األصــول مــن الســيد مشــعل - 

محمــد ناصــر الكثيــري وتعهــد مــن العميــل بتحويــل كافــة مخالصــات المشــاريع فــي حســاب الشــركة لــدى المصــرف.
تتعهــد الشــركة: )1( الحفــاظ علــى وضعهــا المالــي واإلداري والقانونــي وعلــى الملكيــة المنشــأة وعــدم تغييــر نشــاطها كمــا بتاريــخ االتفاقيــة، )٢( عــدم - 

إصــدار الشــركة الســهم أو حصــص جديــدة أو منــح خيــارات أو ضمانــات أو حــق اكتتــاب فــي أيــة أســهم إضافيــة فــي رأس مــال العميــل ألي شــخص 
إال لمســاهم أو شــريك حالــي فــي الشــركة و)3( عــدم اندمــاج الشــركة مــع أي هيئــة أخــرى أو اتخــاذ أي تدابيــر تجــاه حــل الشــركة.

تتعهد الشركة بعدم إنشاء أي أعباء على أصول الشركة.- 
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بالنسبة لالتفاقية المبرمة مع البنك األهلي التجاري:. 3

تفــوض الشــركة البنــك تفويضــاً باتــاً ال رجعــة فيــه وغيــر قابــل لإللغــاء أو التقييــد ليقــوم البنــك مقــام العميــل ونيابــة عنــه بالتوقيــع علــى عقــود البيــع - 
بالمرابحــة والتوقيــع علــى وكالــة البيــع لطــرف ثالــث.

تتعهــد الشــركة بتزويــد البنــك خطيــاً بخطــاب مســجل دون تأخيــر عــن كل تغييــر يطــرأ علــى عنوانهــا ووضعهــا القانونــي أو المالــي أو اإلداري بمــدة - 
ال تقــل عــن ثالثيــن )30( يــوم عمــل قبــل التغييــر.

للبنك طلب تأمين نقدي على التمويل أو رفع قيمة التأمين النقدي المطلوب وتسجيل التكلفة على حساب العميل.- 
كفالــة شــخصية مــن الســيد مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري وكفالــة صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودية برنامــج كفالــة بمبلــغ أربعــة مالييــن - 

وســبعمائة وخمســين ألــف )4٫750٫000( ريــال ســعودي.
كفالة شخصية تضامنية مقدمة من السيد مشعل محمد ناصر الكثيري بمبلغ خمسة ماليين وخمسمائة ألف )5٫500٫000( ريال سعودي.- 
ســند ألمــر مقــدم مــن شــركة الكثيــري القابضــة بمبلــغ خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف )5٫500٫000( ريــال مرفــق بكفالــة غــرم وأداء تضامنيــة مــن - 

الســيد مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري.
ــال -  ــن )4٫000٫000( ري ــه أربعــة ماليي ــغ قيمت ــغ مكفــول تبل ــري بمبل ــن ناصــر الكثي ــن محمــد ب وثيقــة ضمــان شــخصي مقــدم مــن الســيد مشــعل ب

ســعودي. 
تعهد شامل من قبل السيد مشعل محمد ناصر الكثيري. - 
تعهد الشركة بتركيز ما ال يقل عن )٢5٪( من إيرادات النشاط في حساباتها لدى البنك.- 

وبتاريــخ 1443/05/10هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/14م(، قامــت الشــركة بإبــالغ الجهــات الممولــة )بنــك الريــاض – البنــك العربــي الوطنــي – البنــك األهلــي 
التجــاري( عــن رغبتهــا إصــدار وطــرح أدوات ديــن )صكــوك( عبــر منشــاة ذات أغــراض خاصــة تكــون الراعــي لهــا.

كمــا أبرمــت الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة قــرض مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي مــن أجــل تمويــل مصنعهــا الجديــد بمدينــة ســدير للصناعــة 
واألعمــال، باإلضافــة التفاقيــة تســهيالت مــع بنــك الريــاض وفــق اآلتــي:

جدول رقم )78( القروض والتسهيالت لشركة اليان للصناعة

الرقم
الجهة 

الممولة 
تاريخ انتهاء توفير 

التسهيالت 
الحد االئتماني
)ريال سعودي( 

المبالغ 
المستخدمة* 
)ريال سعودي(

المبالغ المسددة* 
)ريال سعودي(

مالحظةمواعيد السداد

.1

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
السعودي

1446/10/16هـ 
)الموافق 

٢0٢5/04/14م(
٢3٫٢00٫000٢0٫808٫7040

بموجب أقساط، 
ويستحق القسط 
األخير بتاريخ 

1449/04/15هـ 
)الموافق 

٢0٢7/09/16م(

قرض طويل األجل

بنك الرياض ٢.
1445/1٢/18هـ 

)الموافق 
٢0٢4/06/٢4م(

غير محدد19٫004٫0005٫100٫00011٫381٫44٢

تنقسم تسهيالت شركة 
اليان للصناعة إلى جزئين 
جزء خاص بقرض طويل 
األجل بحد ائتماني بقيمة 
18 مليون ريال سعودي وتم 

سداد كامل القرض في 
الربع األول والجزء الثاني 
قرض قصير األجل بقيمة 

6 مليون ريال سعودي 
تجدد كل ستة أشهر 

أو عند السداد وحركة 
االستخدام

المصدر: الراعي

*  كما بتاريخ ٢0٢٢/06/30م
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وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية التي قدمتها شركة اليان للصناعة إلى الجهات الممولة بموجب هذه االتفاقية اآلتي:

بالنسبة للقرض رقم )٢0019( المبرم مع صندوق التنمية الصناعية:. 1

تتعهد الشركة بما يلي:

ــع/ المســحوبات نســبة )٢5٪( مــن رأس المــال المدفــوع أو مجمــوع أقســاط القــرض المســتحقة خــالل ســنة -  ــاح المخصصــة للتوزي ــد األرب أال تزي
ــع. التوزي

أال تزيد المصروفات الرأسمالية السنوية على مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف )850٫000( ريال سعودي.- 
تنفيــذ توصيــات الصنــدوق الخاصــة بالســالمة الصناعيــة والوقايــة مــن األخطــار والتقيــد بالمواصفــات الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات - 

والمقاييــس والجــودة ومتطلبــات الهيئــة العامــة لأرصــاد وحمايــة البيئــة.
االلتزام بمتطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية طوال فترة أجل القروض.- 
أال يؤثر عدم تعميد المشاريع المدعومة من وزارة اإلسكان على التزام المشروع بالوفاء بشروط وأحكام اتفاقية القرض.- 

باإلضافة للتعهدات والضمانات التالية:

يجب أن يتم تسجيل الرهن على كافة األصول الثابتة والمنقولة للمشروع وذلك قبل صرف آخر )80٪( من مبلغ القرض.- 
يدفــع الصنــدوق قيمــة كل ســحب مقابــل ســند ألمــر يصــدره ويســلمه المقتــرض للصنــدوق بمبلــغ يســاوي القســط المســحوب ويســتحق الوفــاء فــي - 

ــر  ــاء كل ســند ألمــر مؤقــت فــي مق ــم إلغ ــاء الســحب يت ــخ انته ــن فــي المقدمــة وتكــون »ســندات ألمــر مؤقتــة« وفــي تاري ــاء الســحب المبي ــخ انته تاري
الصنــدوق مقابــل إصــدار المقتــرض عــددا مــن الســندات ألمــر )الســندات ألمــر النهائيــة( تســلم ألمــر الصنــدوق وتبقــى بحيازتــه ويكــون إجمالــي قيمتهــا 

االســمية مســاوياً إلجمالــي القيمــة االســمية للســندات ألمــر المؤقتــة التــي جــرى إلغاؤهــا.
ــي ســعودي -  ــب محاســب قانون ــع مكت ــد م ــب هندســية ســعودية والتعاق ــة واســتخدام مكات ــع محلي ــن مصان ــة لمشــروعه م ــواد الالزم ــة الم شــراء كاف

لمراجعــة حســابات مشــروعه الصناعــي.
يؤمن المقترض على نفقته الخاصة على المشروع لدى شركات تأمين يوافق عليها الصندوق. - 
ال يجوز للمقترض أن يندمج أو يتوحد مع شخص أو منشآت أو يبيع أو يؤجر أو يحول أو يتخلص بخالف ذلك من كل أو جزء من المشروع.- 
ال يجوز إجراء أي تغيير في الوصف القانوني للمقترض أو األشخاص الذين يكونون المقترض دون موافقة خطية مسبقة من الصندوق.- 

بالنسبة التفاقية التسهيالت المبرمة مع بنك الرياض. ٢

فــي حــال أي تعديــل فــي الشــكل القانونــي أو هيــكل الملكيــة أو اإلدارة الداخليــة للشــركة اليــان للصناعــة دون موافقــة خطيــة مســبقة، تعتبــر الشــركة - 
فــي حالــة إخــالل.

تتعهد شركة اليان للصناعة بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني على موجوداتها المرهونة لصالح البنك ضد جميع األخطار. - 
ســند ألمــر منظــم مــن شــركة اليــان بمبلــغ أربعــة عشــر مليــون ومائتــي ألــف )14٫٢00٫000( ريــال ســعودي ويتضمــن ضمــان احتياطــي مــن الســيد - 

مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري. 
إقــرار كفالــة تضامنيــة بالغــرم واألداء مقــدم مــن الســيد مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري بمبلــغ تســعة عشــر مليــون وأربعــة آالف )19٫004٫000( ريــال - 

سعودي.
ســند ألمــر موقــع مــن شــركة اليــان للصناعــة بتاريــخ 1441/04/18هـــ )الموافــق ٢019/1٢/15م( بمبلــغ تســعة عشــر مليــون ومائتيــن وواحــد وعشــرين - 

ألــف )19٫٢٢1٫000( ريــال ســعودي والضامــن االحتياطــي هــو الســيد/ مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري.
إقــرار كفالــة تضامنيــة بالغــرم واألداء مــن الســيد/ مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري بالموافقــة علــى الحصــول علــى كفالــة برنامــج كفالــة تمويــل - 

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المقــدم مــن بنــك الريــاض بتاريــخ )الموافــق ٢0٢1/07/٢8م(.

كمــا أبرمــت الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة عــدد مــن عقــود فتــح حســابات تســهيالت بيــع آجــل قــد تــم تحديــد قيمتهــا بموجــب العقــود نفســها، وفــق مــا 
يبينــه الجــدول التالــي:
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جدول رقم )79( ملخص عقود فتح حسابات تسهيالت بيع آجل

مدة التسهيالتتاريخ العقدالغرض من العقدالطرف الثانيالطرف األول#

.1
شركة عبد الرزاق 

محمد قنبر األنصاري 
التجارية المحدودة

صناعيشركة اليان للصناعة
1443/06/10هـ

)الموافق 
٢0٢٢/01/13م(

45 يوم

.٢
شركة الجميح وشل 

لزيوت التشحيم 
المحدودة

طلب تسهيالت شراء شركة اليان للصناعة
45 يوم-باآلجل

شركة سمير محمد 3.
طلب تسهيالت شراء شركة اليان للصناعةإسماعيل عودة للتجارة 

--باآلجل 

.4

شركة ماستر بيلدرز 
سولوشنز السعودية 

العربية للصناعات ذات 
مسؤولية محدودة 

60 يوم-طلب تسهيالت ائتمانية شركة اليان للصناعة

شركة غازي عبد الله 5.
طلب فتح حساب آجلشركة اليان للصناعةالعطاس وأبنائه للتجارة 

1443/05/16هـ
)الموافق 

٢0٢1/1٢/٢0م(
30 يوم

.6
الشركة السعودية 

الخليجية الهيدروليكية 
المحدودة

اتفاقية بيع على الحساب شركة اليان للصناعة
1443/05/٢5هـ

)الموافق
٢0٢1/1٢/٢9م(

30 يوم

-طلب فتح حساب آجلشركة اليان للصناعةشركة مدكو7.
يستمر الحساب 

مفتوح طالما يجري 
التسديد تباعا 

شركة دي سي بي 8.
طلب فتح حساب للشراء شركة اليان للصناعةالسعودية

آجل

1438/05/٢٢هـ
)الموافق 

٢017/0٢/19م(
30 يوم

.9

شركة احمد عبد 
الله باوزير التجارية 

المحدودة لقطع غيار 
الشاحنات 

90 يوم-طلب تسهيالت ائتمانيةشركة اليان للصناعة

طلب تعامل باآلجل شركة اليان للصناعة شركة الراشد لإلطارات 10.
1443/04/٢5هـ

)الموافق
٢0٢1/11/30م(

90 يوم 

المصدر: الراعي
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11-8  مذكرات التفاهم

كما بتاريخ هذه النشرة، لم يبرم الُمصدر أي مذكرات تفاهم.  	
هــذا وأبرمــت شــركة الكثيــري القابضــة وفــرع الشــركة التابعــة »فــرع شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة« المســجل فــي الســجل التجــاري بموجــب شــهادة تحمــل  	

الرقــم )1010563774( مذكــرة تفاهــم، فيمــا يلــي نبــذة عنهــا:

جدول رقم )80( مذكرات التفاهم

التجديدمدة المذكرةموضوع المذكرةالطرف الثانيالطرف األولتاريخ المذكرة

1443/01/11هـ 
)الموافق 

٢0٢1/08/19م(

فرع شركة 
مساندة 
اإلمداد 
المحدودة

شركة الكثيري 
القابضة

التعاون فيما بين الطرفين على 
تقديم: إدارة المشاريع – األعمال 
المعمارية والهندسية – اإلنشاءات 

– المشتريات – المبيعات 
والتسويق، وذلك عبر تقديم 

الدعم وإتاحة التصاميم والمواقع 
الالزمة للعمل وإتاحة الخدمات 

المقدمة من شركة مساندة اإلمداد 
إلى جميع عمالء شركة الكثيري 

القابضة

ثالث )3( سنوات 
ميالدية.

تتجدد هذه المذكرة 
تلقائياً ما لم يخطر 
أحد الطرفين اآلخر 

بعدم الرغبة في 
التجديد.

المصدر: الراعي

11-9  عقارات الُمصدر والراعي

كما بتاريخ هذه النشرة، ليس لدى صكوك الكثيري أي عقارات مملوكة باسمها. 	
أمــا بالنســبة لشــركة الكثيــري القابضــة، فهــي أيضــاً ال تمتلــك أي عقــارات بموجــب صكــوك نظاميــة صــادرة عــن الجهــات المختصــة داخــل المملكــة، إنمــا  	

تمتلــك الشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد أصــول غيــر منقولــة وهــي عبــارة عــن ثــالث )3( أراٍض وفيمــا يلــي نبــذة عنهــا:

جدول رقم )81( أصول شركة مساندة اإلمداد

التكلفة )ريال سعودي(المساحة )م2(نوع العقارموقع العقار رقم الصك الرقم

مدينة الرياض – حي 1310809000771.
اشبيليا

500أرض 
5٫500٫000

مدينة الرياض – حي ٢910815001603.
اشبيليا

6٢5أرض 

مدينة الرياض – حي 399908٢00٢1٢6.
العزيزية

أرض )قطعة أرض رقم 
618 بالمخطط رقم 

)٢377
1٫600900٫000

المصدر: الراعي
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11-10  العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية

11-10-1  صكوك الكثيري

كما بتاريخ هذه النشرة، ليس لدى الُمصدر أي عالمة تجارية أو حقوق ملكية فكرية مسجلة باسمها.

11-10-2  شركة الكثيري القابضة وشركتاها التابعتان 

لدى شركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين عدد ثالث )3( من العالمات التجارية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

لــدى شــركة الكثيــري القابضــة شــعار )الكثيــري القابضــة( تســتخدمه فــي تعامالتهــا، وقــد تــم تســجيله كعالمــة تجاريــة لــدى الهيئــة الملكيــة الفكريــة تحــت  	
الفئــة )4( وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة والتــي تختــص بـــ »زيــوت وشــحوم صناعيــة، مزلقــات، مركبــات امتصــاص وترطيــب وتثبيــت الغبــار، وقــود )بمــا 
فــي ذلــك الزيــوت المعدنيــة الخاصــة بــإدارة المحــركات(، مــواد إضــاءة، شــموع وفتائــل لإلضــاءة.« ســتتمكن شــركة الكثيــري القابضــة مــن وضــع اســمها وشــعارها 
علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب أو المحــالت التجاريــة التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة 

الالزمــة وفقــا لنظــام العالمــات التجاريــة. 
لــدى الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة شــعار )إليــان ALIAN( تســتخدمه فــي تعامالتهــا، وقــد تــم تســجيله كعالمــة تجاريــة لــدى الهيئــة الملكيــة الفكريــة  	

تحــت الفئــة )19( وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة والتــي تختــص بـــ »مــواد بنــاء )غيــر معدنيــة(، أنابيــب قاســية غيــر معدنيــة للمبانــي، أســفلت وزفــت وقار، 
مبانــي غيــر معدنيــة قابلــة للنقــل، نصــب )مجســمات( غيــر معدنيــة، األحجــار الطبيعيــة والصناعيــة، االســمنت والجيــر والجبــس، مواســير مصنوعــة مــن القــار 
واالســمنت«. ســتتمكن شــركة اليــان للصناعــة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب أو المحــالت التجاريــة التــي تشــغلها 

الشــركة وســياراتها ومنتجاتهــا كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــا لنظــام العالمــات التجاريــة. 
لــدى الشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة شــعار )مســاندة اإلمــداد MSANDH ALEMDAD( تســتخدمه فــي تعامالتهــا، وقــد تــم تســجيله  	

كعالمــة تجاريــة لــدى الهيئــة الملكيــة الفكريــة تحــت الفئــة )37( وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة والتــي تختــص بـــ »خدمــات إنشــاء المبانــي والطــرق 
والجســور والســدود وأعمــال الدهــان والســباكة واإلصــالح والصيانــة وخدمــات التركيــب والتجميــع، وخدمــات تأجيــر أدوات ومــواد البنــاء«. ســتتمكن شــركة 
مســاندة اإلمــداد المحــدودة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب أو المحــالت التجاريــة التــي تشــغلها الشــركة وســياراتها 

ومنتجاتهــا كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــا لنظــام العالمــات التجاريــة. 

يبين الجدول التالي تفاصيل العالمات التجارية المسجلة باسم شركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين:

جدول رقم )8٢( العالمات التجارية لشركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين

الرقم
اسم 

المالك
رقم تسجيل 

العالمة التجارية
تاريخ التسجيل 

تاريخ بداية 
الحماية 

تاريخ نهاية 
الحماية 

العالمة التجارية الفئة 

.1
شركة 

الكثيري 
القابضة

143501٢647
1435/06/٢9هـ 

)الموافق 
٢014/04/٢9م(

1435/06/٢9هـ 
)الموافق 

٢014/04/٢9م(

1445/06/٢8هـ 
)الموافق 

٢0٢4/01/10م(
4

.٢

شركة 
مساندة 
اإلمداد 
المحدودة

14410٢79٢5
144٢/03/17هـ 

)الموافق 
٢0٢0/11/03م(

1441/11/01هـ 
)الموافق 

٢0٢0/06/٢٢م(

1451/10/٢9هـ 
)الموافق 

٢030/03/04م(
37

.3
شركة 
اليان 

للصناعة
14410٢7096

144٢/0٢/03هـ 
)الموافق 

٢0٢0/09/٢0م(

1441/10/19هـ 
)الموافق 

٢0٢0/06/11م(

1451/10/18هـ 
)الموافق 

٢030/0٢/٢1م(
19

المصدر: الراعي
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	 .)alkathiriholding.com.sa( كما أن شركة الكثيري القابضة ملتزمة بتسجيل موقعها اإللكتروني
	 .)alian.com.sa( والتزمت الشركة التابعة شركة اليان للصناعة بتسجيل موقعها اإللكتروني
	 .)msandh.sa( كما التزمت الشركة التابعة شركة مساندة اإلمداد المحدودة بتسجيل موقعها اإللكتروني

وبالتالي تكون مواقع اإلنترنت الخاصة بالراعي وشركتيه التابعتين محمية من االنتهاك من قبل الغير ومن استعمال نطاقات مماثلة.

11-11  التقايض 

تؤكــد كل مــن إدارة الُمصــدر وإدارة الراعــي وشــركتيه التابعتيــن، بــأن أيــاً منهــا ليــس طرفــاً فــي أي دعــوى أو قضايــا أو شــكاوى أو مطالبــة أو تحكيــم أو إجــراءات 
إداريــة أو تحقيقــات قائمــة أو مــن المحتمــل إقامتهــا، وأن يكــون الُمصــدر أو الراعــي أو شــركتيه التابعتيــن طرفــاً فيهــا حتــى تاريــخ هــذه النشــرة، مــن شــأنها أن 
يكــون لهــا، مجتمعــة أو منفــردة، تأثيــراً جوهريــا علــى أعمــال الُمصــدر أو الراعــي أو شــركتيه التابعتيــن أو وضعهــا المالــي، كمــا لــم يصــل إلــى علــم إدارة الشــركة 
وجــود أي نزاعــات قضائيــة جوهريــة منظــورة حاليــاً أو محتملــة أو حقائــق يمكــن أن ينشــأ عنهــا، مجتمعــة أو منفــردة، خطــر محــدق متعلــق بنــزاع جوهــري، وذلــك 

حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

11-12  وثائق التأمني

لدى شركة الكثيري القابضة وشركتيها التابعتين عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل ما يلي: 

التأميــن الصحــي: قامــت شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتاها التابعتــان بإبــرام عقــود تأميــن صحــي للعامليــن لديهــا وأســرهم، علــى أن تغطــي الوثائــق المبرمــة أ. 
الرعايــة الصحيــة مــن خــالل شــبكة مقدمــي الخدمــة المعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة. وتشــمل الوثائــق 
جميــع العامليــن لــدى الشــركة المؤمــن لهــا الموجوديــن علــى رأس العمــل فعليــاً والمؤهليــن للتأميــن اعتبــاراً مــن تاريــخ ســريان الوثيقــة، أمــا العامليــن الذيــن 
يلتحقــون بالعمــل لــدى الشــركة المؤمــن لهــا الحقــاً فيعتبــرون مؤهليــن للتأميــن مــن تاريــخ التحاقهــم بالعمــل. وتمتــد الوثائــق لتشــمل بعــض أفــراد أســر العامليــن 

المؤهليــن للتأميــن وهــم: الــزوج/ الزوجــة واألطفــال – الحــد األدنــى: مــن تاريــخ الــوالدة واألبنــاء – الحــد األقصــى: لغايــة ٢5 ســنة.

شــركة الكثيــري القابضــة: قامــت شــركة الكثيــري القابضــة بإبــرام وثيقــة تأميــن صحــي للعامليــن لديهــا مــع شــركة التعاونيــة للتأميــن وهــي شــركة  	
مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة، بموجــب وثيقــة الضمــان الصحــي رقــم )٢353175٢(. يبلــغ إجمالــي قيمــة الوثيقــة مبلغــاً وقــدره مائــة وأربعــة وســتون 
ــق  ــخ 1443/11/10هـــ )المواف ــن تاري ــة م ــذه الوثيق ــة المشــمولة به ــرة التغطي ــد فت ــال ســعودي. تمت ــف وســتمائة وســبعة وســبعون )164٫677٫7( ري أل

٢0٢٢/06/09م( وتنتهــي بتاريــخ 1444/11/19هـــ )الموافــق ٢0٢3/06/08م(.

شركة اليان للصناعة: 	

قامــت شــركة اليــان للصناعــة والمســجلة فــي الســجل التجــاري بالرقــم )101044٢59٢( بتوقيــع عقــد تأميــن صحــي للعامليــن لديهــا مــع شــركة - 
التعاونيــة للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة، بموجــب الوثيقــة رقــم )17506943(. تســري هــذه الوثيقــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 

٢0٢٢/06/0٢م(. )الموافــق  1443/11/03هـــ 
قــام فــرع شــركة اليــان للصناعــة «شــركة اليــان للخرســانة الجاهــزة« والمســجل فــي الســجل التجــاري بالرقــم )1173100157( بتوقيــع عقــد تأميــن - 

صحــي لموظفيهــا وأســرهم مــع شــركة التعاونيــة للتأميــن، بموجــب الوثيقــة رقــم )17506798(. تســري هذه الوثيقــة اعتباراً من تاريــخ 1443/11/03هـ 
)الموافــق ٢0٢٢/06/0٢م(.

ــع عقــد تأميــن -  ــان للصناعــة« والمســجل فــي الســجل التجــاري بالرقــم )11٢6106٢63( بتوقي ــان للصناعــة «شــركة أســاليب الي قــام فــرع شــركة الي
ــخ 1443/11/03هـــ  ــاراً مــن تاري ــة، بموجــب الوثيقــة رقــم )17506706(. تســري هــذه الوثيقــة اعتب ــا وأســرهم مــع شــركة التعاوني صحــي لموظفيه
)الموافــق ٢0٢٢/06/0٢م(، علــى أن يكــون إجمالــي االشــتراك للقســط التأمينــي الســنوي مبلــغ وقــدره واحــد وثالثــون ألــف وســتمائة وأربعــة وثمانــون 

ــال ســعودي. )31٫684( ري

شركة مساندة اإلمداد المحدودة: 	

قامــت شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة والمســجلة فــي الســجل التجــاري بالرقــم )1010945513(، بتوقيــع عقــد تأميــن صحــي للعامليــن لديهــا - 
ــخ 1443/11/03هـــ )الموافــق  ــاراً مــن تاري ــا للعمــل فــي المملكــة. تســري هــذه الوثيقــة اعتب ــن وهــي شــركة مرخــص له ــة للتأمي مــع شــركة التعاوني
ــة )131٫379٫45(  ٢0٢٢/06/0٢م(، وقــد بلغــت قيمــة التأميــن مائــة وواحــد وثالثيــن ألــف وثالثمائــة وتســعة وســبعين ريــال وخمســة وأربعيــن هلل

ريــال ســعودي.
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قــام فــرع شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة والمســجل فــي الســجل التجــاري بالرقــم )1010563884(، بتوقيــع عقــد تأميــن صحــي للعامليــن لديهــا - 
مــع شــركة التعاونيــة للتأميــن. تســري هــذه الوثيقــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 1443/11/03هـــ )الموافــق ٢0٢٢/06/0٢م(، وقــد بلغــت قيمــة التأميــن خمســة 

عشــر ألــف وخمســمائة وتســعة وســبعين ريــال وخمســة هلــالت )15٫579٫05( ريــال ســعودي.

التأمين على المركبات: ب. 

شــركة الكثيــري القابضــة: أبرمــت شــركة الكثيــري القابضــة وثيقــة تأميــن خاصــة بالمركبــات التــي تملكهــا مــع شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة  	
التأميــن التعاونــي )ميدغلــف(، بموجــب الوثيقــة رقــم )MOC-5986781( والتــي تمتــد فتــرة التغطيــة المشــمولة بهــا مــن تاريــخ 1443/04/16هـــ )الموافــق 

٢0٢1/11/٢1م( وحتــى تاريــخ 1444/04/٢6هـــ )الموافق ٢0٢٢/11/٢0م(. 
ــى أن يكــون الحــد األقصــى  ــا، عل ــة به ــار المثبت ــة وقطــع الغي ــا عــن أي خســارة أو الضــرر للســيارة المؤمن ــة تعويــض الشــركة المؤمــن له تشــمل التغطي
لمســؤولية شــركة التأميــن فــي الواقعــة الواحــدة بالنســبة لأضــرار الجســدية والماديــة معــاً مــا ال يتجــاوز مبلــغ عشــرة مالييــن )10٫000٫000( ريــال 

ســعودي.

ووفقــاً لمســتخرج وزارة الداخليــة )تــم( الخــاص بشــركة الكثيــري القابضــة، يتبيــن أن لــدى الشــركة عــدد ســتة وأربعيــن )46( مركبــة جميعهــا لهــا تأميــن ســاري 
باســتثناء مركبــة واحــدة.

شــركة اليــان للصناعــة: لــدى شــركة اليــان للصناعــة وثيقــة تأميــن علــى المركبــات موقعــة بيــن شــركة آجــل وشــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة  	
 )MOC-60049٢3( وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة. تحمــل وثيقــة لتأميــن اإللزامــي علــى المركبــات رقــم ،)التأميــن التعاونــي )ميدغلــف

وتشــمل الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ 1443/05/18هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/٢٢م( حتــى تاريــخ 1444/05/٢7هـــ )الموافــق ٢0٢٢/1٢/٢1م(.

شــركة مســاندة اإلمداد المحدودة: لدى شــركة مســاندة اإلمداد المحدودة وثيقة تأمين على المركبات موقعة بين شــركة آجل وشــركة المتوســط والخليج  	
ــي ٢0٢3/0٢/17م.   ــي ف ــخ ٢0٢٢/0٢/18م وتنته ــم )MOC/599883( وتاري ــة الرق ــل هــذه الوثيق ــف(. تحم ــي )ميدغل ــن التعاون ــن وإعــادة التأمي للتأمي

وتغطــي هــذه الوثيقــة عــدد )٢1( مركبــة.

تحمل وثيقة لتأمين اإللزامي على المركبات رقم بحسب بيانات تقرير )تم(، لدى شركة مساندة اإلمداد المحدودة )٢1( مركبة لها تأمين ساري.

تأميــن الممتلــكات ضــد جميــع األخطــار: أبرمــت شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتها التابعــة شــركة اليــان للصناعــة وثائــق تأميــن ضــد األخطــار التــي قــد ج. 
تتعــرض لهــا الشــركة المؤمــن لهــا وأصولهــا ومنشــآتها.

شركة اليان للصناعة:  	
ــع ضــد األخطــار موقعــة مــع شــركة المتوســط  ــكات ضــد جمي ــن الممتل ــان للصناعــة »شــركة أســاليب اليــان للصناعــة« وثيقــة تأمي ــدى فــرع شــركة الي ل
ــكات الرقــم  ــى الممتل  والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي )ميدغلــف( وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة. تحمــل وثيقــة التأميــن عل
)الموافــق  1444/01/٢4هـــ  تاريــخ  وحتــى  ٢0٢1/08/٢3م(  )الموافــق  1443/01/15هـــ  تاريــخ  مــن  التغطيــة  فتــرة  وتبــدأ   )PAR-58٢7415(
٢0٢٢/08/٢٢م(. تشــمل التغطيــة التأمينيــة بموجــب هــذه الوثيقــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: المبانــي واآلالت، ويبلــغ إجمالــي مبلــغ التأميــن مبلغــاً 

وقــدره ســتة وعشــرون مليــون وتســعة وثالثــون ألــف وســتمائة وثمانيــة وعشــرون )1٢6٫039٫6٢8( ريــال ســعودي.  

لــدى فــرع شــركة اليــان للصناعــة »شــركة اليــان للخرســانة الجاهــزة« وثيقــة تأميــن الممتلــكات ضــد جميــع ضــد األخطــار موقعــة مــع شــركة المتوســط 
ــكات الرقــم  ــى الممتل  والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي )ميدغلــف( وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة. تحمــل وثيقــة التأميــن عل
)PAR-58٢7٢66( وتبدأ فترة التغطية من تاريخ 1443/01/15هـ )الموافق ٢0٢1/08/٢3م( وحتى تاريخ 1444/01/٢4هـ )الموافق ٢0٢٢/08/٢٢م(. 
ــاً وقــدره ســبعة  ــن مبلغ ــغ التأمي ــي مبل ــغ إجمال ــي واآلالت، ويبل ــال ال الحصــر: المبان ــى ســبيل المث ــة بموجــب هــذه الوثيقــة، عل ــة التأميني تشــمل التغطي

وثالثــون مليــون وســبعمائة وأربعــة وثالثــون ألــف وســبعمائة وثالثــة وعشــرون ريــال وســتة وســبعين هللــة )37٫734٫7٢3٫76( ريــال ســعودي.  
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المصاريف
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12-  المصاريف

تمثــل مصاريــف الطــرح المصاريــف والتكاليــف المتعلقــة بالطــرح لإلصــدار األول مــن سلســلة اإلصــدارات والتــي تقــدر بحوالــي مليــون ومائــة وســتين ألــف 
)1٫160٫000( ريــال ســعودي، باإلضافــة لنســبة )1٫3٪( مــن المتحصــالت لصالــح المستشــار المالــي، وتشــمل مصاريــف الطــرح أتعــاب المستشــار المالــي ومديــر 
الترتيــب، ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، والمستشــار القانونــي، والمحاســب القانونــي، وتكاليــف التســويق والطباعــة، والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بالطــرح، 

وســيتم خصــم كافــة مصاريــف الطــرح مــن إجمالــي متحصــالت الطــرح.
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اإلعفاءات
)13(



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢١٦

13-  اإلعفاءات

لم يقم الُمصدر بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢١٧

المعلومات المتعلقة 
بالصكوك وأحكام الطرح 

ورشوطه
)14(
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14-  المعلومات المتعلقة بالصكوك وأحكام الطرح ورشوطه

14-1  الموافقة عىل الصكوك

بتاريــخ 1443/0٢/٢7هـــ )الموافــق ٢0٢1/10/04م(، وافــق مجلــس إدارة الراعــي علــى إصــدار برنامــج صكــوك محليــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
ــة  ــك ألغــراض الراعــي التجاري ــري )»الُمصــدر«(، وذل ــال ســعودي مــن خــالل صكــوك الكثي ــون )500٫000٫000( ري ــال الســعودي، وبقيمــة خمســمائة ملي بالري
العامــة وتلبيــة أهدافهــا الماليــة واالســتراتيجية مــن خــالل الطــرح العــام فــي الســوق. وبتاريــخ 1443/05/18هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/٢٢م(، وافــق أعضــاء مجلــس 
إدارة الُمصــدر علــى تســجيل وطــرح صكــوك محليــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية بعــدد خمســمائة ألــف )500٫000( صــك وبقيمــة خمســمائة مليــون 

)500٫000٫000( ريــال ســعودي لغــرض الطــرح العــام فــي الســوق.

قام الراعي بالحصول على كافة الموافقات التنظيمية والتراخيص فيما يتعلق بإصدار الصكوك وإبرام مستندات الصكوك التي هو طرف فيها.

14-2  تعامالت مدير الرتتيب ومستقبل العروض مع الُمصدر

لقــد ســبق لمديــر الترتيــب وهيئاتــه التابعــة أن قدمــوا خدمــات االستشــارات الماليــة وخدمــات االستشــارات البنكيــة و/ أو الخدمــات البنكيــة التجاريــة وخدمــات 
الحصــول أو ترتيــب القــروض أو غيرهــا مــن أدوات التمويــل الخاصــة والدخــول فــي معامــالت المشــتقات مــع الُمصــدر مقابــل الحصــول علــى الرســوم المعتــادة 
ــي  ــد يســاهمون ف ــم ق ــه، فإنه ــة ل ــات التابع ــب والهيئ ــر الترتي ــاد ألنشــطة مدي ــل المعت ــي ســياق العم ــى وجــه الخصــوص وف ــك مســتقبلًا. وعل ــون بذل ــد يقوم وق
اســتثمارات متنوعــة أو يتملكونهــا ويمارســون أنشــطة التــداول النشــط فــي األوراق الماليــة مــن أدوات الديــن أو حقــوق الملكيــة )أو مــا يتصــل بهــا مــن معامــالت 
مشــتقات األوراق الماليــة( واألدوات التمويليــة )بمــا فــي ذلــك القــروض البنكيــة( لحســابهم الخــاص أو لحســاب عمالئهــم، وقــد تشــمل مثــل هــذه االســتثمارات 
وأنشــطة األوراق الماليــة و/ أو أدوات الُمصــدر. وإّن بعًضــا مــن مديــري الترتيــب ومديــري اســتقبال العــروض أو هيئاتهــم التابعــة يتحــوط تحوًطــا روتينًيــا ضــد 
التعــرض االئتمانــي تجــاه الُمصــدر وهيئاتــه التابعــة، وهــذا وفًقــا لسياســات إدارة المخاطــر المتعــارف عليهــا. وعــادًة مــا يتحــوط مديــرو الترتيــب ومديــرو اســتقبال 
العــروض هــؤالء ضــد مثــل هــذا التعــرض بالدخــول فــي معامــالت تتألــف، إّمــا مــن شــراء مبــادالت التعثــر االئتمانــي أو تأســيس مراكــز قصيــرة المــدى فــي األوراق 
الماليــة، وقــد يشــمل هــذا الصكــوك. وإّن أًيــا مــن هــذه المراكــز قصيــرة المــدى قــد تؤّثــر تأثيــًرا ســلبًيا علــى أســعار تــداول الصكــوك فــي المســتقبل. وقــد يقــدم 
مديــرو الترتيــب ومديــرو اســتقبال العــروض والهيئــات التابعــة لهــم توصيــات اســتثمارية و/أو ينشــرون أو يصرحــون بــآراء علــى أســاس بحــوث مســتقلة عــن هــذه 
األوراق الماليــة أو األدوات التمويليــة، وقــد يمتلكــون مراكــز قصيــرة/ طويلــة المــدى فــي هــذه األوراق الماليــة واألدوات أو يقدمــون توصيــات إلــى عمالئهــم بذلــك. 

14-3  معلومات متعلقة بالصكوك وأحكام الطرح ورشوطه

طلب التسجيل وطرح األوراق المالية 	

تــم تقديــم طلــب إلــى الهيئــة لتســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة، ويرجــى االطــالع علــى القســم رقــم )٢0( »المســتندات المتاحــة للمعاينــة« 
مــن نشــرة اإلصــدار هــذه حــول القــرارات والتصاريــح والموافقــات التــي ســيتم إصــدار وطــرح الصكــوك بنــاًء عليهــا.

القيمة االسمية للطرح 	

ســيتم إصــدار الصكــوك مــن خــالل برنامــج إلصــدار صكــوك )يُشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ »البرنامــج«( بقيمــة اســمية تصــل إلــى خمســمائة مليــون )500٫000٫000( 
ريــال ســعودي. وســيقوم الُمصــدر بموجــب البرنامــج بإصــدار عــدد مــن الصكــوك مــن حيــن آلخــر فــي المســتقبل، مــن خــالل سلســلة إصــدارات الصكــوك واحــدة 
أو أكثــر )يُشــار إلــى كٍل علــى حــدة بـــ »سلســلة«( بالقيمــة االســمية اإلجماليــة القائمــة فــي أي وقــت والتــي يجــب أال تزيــد عــن المبلــغ األقصــى المصــرح بــه وفــق 

اتفاقيــة البرنامــج.

الحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين 	

ــة. تصــدر الصكــوك  ــة أصــول الصكــوك المتعلقــة بسلســلة اإلصــدار المعين ــة فــي ملكي ــة للتجزئ ــر قابل ــم إصدارهــا حصــة مشــاعة غي ــي يت ــل الصكــوك الت تمث
علــى شــكل إلكترونــي ومســجل بالقيمــة االســمية للصــك الواحــد المحــددة للصــك الواحــد فــي الشــروط النهائيــة.  ويمثــل الصــك الشــامل المــودع لــدى تــداول 
)إيــداع( كافــة صكــوك اإلصــدار الســارية والقائمــة باإلضافــة إلــى تمثيــل ملكيــة حملــة الصكــوك فــي أصــول الصــك. ولــن يتــم إصــدار صكــوك تمثــل حصــة فرديــة 
مــن الصــك الشــامل. ومــع ذلــك يحــق لــكل حامــل صكــوك اســتالم كشــف مــن المســجل يبيــن حصتــه وحيازتــه مــن الصكــوك بنــاء علــى طلبــه. وســيمثل الصــك 
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الشــامل جميــع الصكــوك ملكيــة حملــة الصكــوك لحصــة مشــاعة فــي أصــول الصكــوك. ويتــم إيــداع هــذا الصــك الشــامل لــدى شــركة إيــداع واالحتفــاظ بــه حتــى 
التاريــخ الــذي يتــم فيــه الوفــاء بالكامــل بجميــع التزامــات الُمصــدر بموجــب الصــك الشــامل أو فيمــا يتعلــق بــه. ويقــر الُمصــدر بحــق كل حامــل صكــوك مســجل 
فــي تأســيس هــذا الصــك الشــامل وذلــك وفًقــا التفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية )»إعــالن الوكالــة«( يبــرم فــي تاريــخ اإلقفــال أو قريًبــا )كمــا هــو معــّرف فــي هــذه 
الشــروط( بيــن )1( الُمصــدر )عنوانــه المســجل هــو فــي مدينــة الريــاض، طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 135٢3 – الريــاض 
3158، المملكــة العربيــة الســعودية(، و)٢( شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية بصفتهــا وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )وعنوانهــا طريــق الملــك عبــد العزيــز – حــي 
الــوزارات – أبــراج مــدارات – ص.ب: 69410، الريــاض 11547، المملكــة العربيــة الســعودية( )»وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض«( و)3( شــركة الكثيــري القابضــة 
بصفتهــا الضامــن )»الضامــن«( وعنوانهــا المســجل فــي مدينــة الريــاض 3518 – طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – وحــدة رقــم 

)13( و)19(، الريــاض 135٢3 – 6695. 

ووفًقــا إلعــالن الوكالــة، يعّيــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض للعمــل بصفــة وكيــل وذلــك لصالــح ونيابــًة عــن حملــة الصكــوك. ويعــّد كل حامــل صكــوك باكتتابــه 
وشــرائه وامتالكــه للصكــوك موافًقــا علــى شــروط إعــالن الوكالــة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، قــدرة حملــة الصكــوك عــن طريــق قــرار غيــر 
عــادي بعــد اســتيفاء النصــاب ذو العالقــة، إلغــاء تعيينهــم لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض لهــذه السلســلة كل إلغــاء تعييــن يجــب أن يتــم مــن خــالل إشــعار ال تقــل 
مدتــه عــن ثالثيــن )30( يوًمــا يقــدم إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض علــى أّلا يدخــل هــذا اإللغــاء حيــز النفــاذ حتــى يعيــن مــن يخلفــه حســب األصــول وفًقــا 

إلعــالن الوكالــة. 

إن اإلشــارة فــي هــذه الشــروط إلــى كلمــة »صكــوك« تعــد إشــارة إلــى الصكــوك التــي يمثلهــا الصــك الشــامل طبًقــا لمــا هــو موضــح فــي الشــرط الثانــي )٢( »الصيغــة 
والفئة«. 

وتُســدد الدفعــات المتعلقــة بالصكــوك وفًقــا التفاقيــة إدارة الدفعــات المؤرخــة فــي أو قريًبــا مــن تاريــخ اإلقفــال )»اتفاقيــة إدارة الدفعــات«( بيــن الُمصــدر وشــركة 
الخيــر كابيتــال الســعودية بصفتهــا مديــر الدفعــات )»مديــر الدفعــات«، وهــو مصطلــح يشــمل أي خلــف أو مديــر دفعــات آخــر يتــم تعيينــه بخصــوص الصكــوك( 

وأطــراف أخــرى.

تفاصيل الصكوك 	

معلومــات كاملــة للحقــوق الممنوحــة لحاملــي الصكــوك: تشــكل الصكــوك لحملتهــا حقــوق ملكيــة غيــر مقســمة فــي أصــول الصكــوك وتمثــل مصلحــة غيــر مجــزأة 
فــي التزامــات الدفــع، وســتكون متســاوية فــي جميــع األوقــات فيمــا بينهــا دون تفضيــل. وتشــكل التزامــات الســداد الخاصــة بالُمصــدر بموجــب الصكــوك ووثائــق 
الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا التزامــات غيــر ثانويــة وغيــر مشــروطة أو مضمونــة علــى الُمصــدر. كمــا تمنــح الصكــوك لحملتهــا حقوقــاً متســاوية فــي جميــع 
األوقــات مــع بقيــة ديــون وااللتزامــات المســتقبلية للُمصــدر، باســتثناء االلتزامــات التــي قــد تكــون مفضلــة بموجــب أحــكام القانــون، التــي تعتبــر إلزاميــة وذات 
تطبيــق عــام. يقتصــر حــق الرجــوع فيمــا يتعلــق بالتزامــات الدفــع الخاصــة بالُمصــدر بموجــب وثائــق الصكــوك والصكــوك علــى النحــو الموضــح فــي الشــرط )5( 

»محدوديــة حــق الرجــوع وعــدم االلتمــاس«.

اجتماعــات حملــة الصكــوك تضمنــت اتفاقيــة الوكالــة أحــكام عقــد اجتماعــات حملــة الصكــوك، وذلــك وفقــاً للتفصيــل الــواردة فــي الشــرط )16( )أ( »اجتماعــات 
حملــة الصكــوك والتعديــل – اجتماعــات حملــة الصكــوك« )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-15( »الشــرط 16: اجتماعــات حملــة 

الصكــوك؛ التعديــل« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة(.

حالــة الصكــوك تصــدر الصكــوك وتســجل بالقيمــة االســمية المحــددة للصــك الواحــد، ويمثــل الصــك الشــامل المــودع لــدى إيــداع كافــة صكــوك اإلصــدار الســارية 
والقائمــة باإلضافــة إلــى تمثيــل ملكيــة حملــة الصكــوك فــي أصــول الصكــوك. ويحــق لجميــع حملــة الصكــوك التقــدم للمســجل بطلــب الحصــول علــى مــا يثبــت 

ملكيتــه للصكــوك. 

مديــر الدفعــات: يقصــد بــه شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، ويعيــن كل مــن الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، مديــر الدفعــات كوكيــل عنــه فيمــا يتعلــق 
بالبرنامــج وأي سلســلة إصــدارات الصكــوك المطروحــة بموجبــه لأغــراض المحــددة فــي اتفاقيــة إدارة الدفعــات، واألحــكام والشــروط النهائيــة المعمــول بهــا.

بنك الحساب: البنك العربي الوطني والذي سيكون لديه حساب الصكوك.

ســعر اإلصــدار: تصــدر الصكــوك بالســعر المحــدد فــي الشــروط النهائيــة الصــادرة فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدار معنيــة، ويتولــى المصــدر تحديــد حجــم وســعر 
الصكــوك المصــدرة وفقــا لظــروف وأوضــاع الســوق.

عملة اإلصدار: الريال السعودي.

مبلــغ التوزيــع الــدوري: يتــم احتســاب مبلــغ التوزيــع الــدوري التــي يســتحقها حملــة الصكــوك وفقــا لشــروط وأحــكام الصكــوك وعلــى األســس المحــددة في الشــروط 
النهائيــة الصــادرة فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدار معنيــة.
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تاريخ استحقاق/انتهاء الصكوك: يحدد تاريخ استحقاق الصكوك في الشروط النهائية الصادرة فيما يتعلق بكل سلسلة إصدار معنية.

النظام الواجب التطبيق: تخضع وثائق الصكوك لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وفًقا لها.

الضرائــب: يجــب ســداد جميــع الدفعــات المتعلقــة بالصكــوك دون اســتقطاع أو خصــم، أو علــى حســاب، أي ضرائــب حاليــة أو مســتقبلية، أو زكاة، أو جبايــات، أو 
واردات، أو رســوم، أو رســوم، أو اشــتراكات أو رســوم أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا، مفروضــة أو محصلــة، تــم حجبهــا أو تقييمهــا مــن قبــل أو نيابــة عــن أي ســلطة 
مختصــة فــي أي دولــة معنيــة )الضريبة/الضرائــب( مــا لــم يكــن اقتطــاع الضرائــب أو خصمهــا مطلوًبــا بموجــب القانــون. فــي مثــل هــذه الحالــة، ســيدفع الُمصــدر 
مبالــغ إضافيــة بحيــث يتــم اســتالم المبلــغ الكامــل الــذي كان مــن الممكــن أن يكــون مســتحًقا وواجبــاً للدفــع بموجــب الصكــوك مــن قبــل حملــة الصكــوك، باســتثناء 

أنــه لــن يكــون هــذا المبلــغ اإلضافــي مســتحق الدفــع ألي شــخص لديــه صكــوك ولكنــه ليــس كذلــك شــخص مؤهــل.

حــق الرجــوع المحــدود: ال يحــق ألي مــن حملــة الصكــوك االدعــاء مباشــرة ضــد الراعــي إال فــي حــال )1( إخفــاق وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بعــد أن أصبــح 
ملزًمــا بالمضــي قدمــاً بموجــب توجيــه أو طلــب منــه القيــام بذلــك وفًقــا للشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل« )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول حــاالت اإلخــالل، الرجــاء 
االطــالع علــى الفقــرة )15-13( »الشــرط 14: حــاالت )حالــة( اإلخــالل/ حــوادث )حــادث( التقصيــر« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة( 
أو)٢( بموجــب قــرار غيــر عــادي صــادر عــن حاملــي الصكوكيحققــون النصــاب المطلــوب أو بموجــب طلــب خطــي مــن قبــل حملــة الصكــوك يملكــون )٢5٪( مــن 
القيمــة االســمية اإلجماليــى للصكــوك ولــم يفعــل ذلــك فــي غضــون ســتين )60( يوًمــا مــن االلتــزام بذلــك و)٢( بــأن يشــكل حاملــي الصكــوك نســبة ال تقــل عــن 

خمســة وعشــرين فــي المائــة )٢5٪( مــن القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك القائمــة فــي ذلــك التاريــخ.

أصــول الصكــوك: فــي تاريــخ إصــدار سلســلة صكــوك يقــوم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وفًقــا وبنــاًء علــى تعليمــات المصــدر؛ باالســتحواذ علــى أصــول الصكــوك 
باســتخدام المبالــغ الموجــودة فــي حســاب متحصــالت الصكــوك بحســب اآلتي:

أ . دفــع رأس مــال المضاربــة للمضــارب مــا ال يقــل عــن )51٪( مــن عائــدات الصكــوك ليقــوم المضــارب باســتثمار هــذا المبلــغ فــي أصــول المضاربــة وفًقــا التفاقيــة 
المضاربــة. وتتكــون إيــرادات المضاربــة مــن اإليــرادات المتحققــة للمضــارب مــن أصــول المضاربــة وذلــك بعــد خصــم التكاليــف المباشــرة والتكاليــف المتعلقــة 
ــة الصكــوك( فــي هــذه اإليــرادات بـــ  ــا للمــال ووكيــل حمل ــة الصكــوك )بصفتــه رًب بأنشــطة المضاربــة )»إيــرادات المضاربــة«(، ويُشــار إلــى حصــة وكيــل حمل

)»أربــاح المضاربــة«(.

ب . اســتخدام الرصيــد المتبقــي فــي حســاب متحصــالت الصكــوك مــا ال يزيــد عــن )49٪( مــن عائــدات الصكــوك )والــذي يمثــل »رأس مــال المرابحــة«( لشــراء 
ســلع محــددة يتــم بيعهــا علــى الكثيــري القابضــة )بصفتهــا المشــتري( بثمــن مؤجــل متفــق عليــه فــي إشــعار عــرض الشــراء وإشــعار القبــول المتبــادل بيــن 
الطرفيــن وذلــك وفقــاً التفاقيــة المرابحــة الرئيســية )ويُشــار إلــى الثمــن المؤجــل بـــ »ثمــن البيــع المؤجــل«، ويُشــار إلــى عمليــة المرابحــة المكتملــة بـــ »عمليــة 

المرابحــة«(.

اتفاقيــة المضاربــة: وفقــاً التفاقيــة المضاربــة، يمتلــك كل مــن المضــارب )لصالــح الُمصــدر وحملــة الصكــوك( وشــركة الكثيــري القابضــة )لحســابها الخــاص( 
حصــة مشــاعة فــي محفظــة األعمــال علــى أســاس تقاســم األربــاح وتحمــل الخســائر بالتناســب مــع ملكيــة حصــص كل منهــم. 

دخل المضاربة: يتم احتساب حصص األرباح النسبية لرب المال والمضارب في أي دخل مضاربة باستخدام النسب التالية:

حملة الصكوك: تسعة وتسعون في المائة. )99٪( من أي دخل مضاربة )ربح المضاربة( ؛ و. 1
المضارب: واحد في المائة. )1٪( من أي دخل مضاربة )ربح المضارب(.. ٢

تودع أرباح المضاربة )وأرباح المضاربة فقط( في حساب قيد دفتري يحتفظ به المضارب لصالح الُمصدر وبالنيابة عنه )»حساب التحصيل«(.
فــي تمــام الســاعة 11:00 صباًحــا أو قبــل ذلــك )بتوقيــت الريــاض( قبــل كل تاريــخ توزيــع دوري أو أي تاريــخ توزيــع دوري جزئــي بيــوم عمــل واحــد )1(، يجــب علــى 
المضــارب تحويــل المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب التحصيــل إلــى حســاب الصفقــة وأن تكــون قيمــة المبلــغ مناســبة لتغطيــة تمويــل كل مبلــغ مســتحق الدفــع 
مــن حســاب الصفقــة بموجــب الشــرط )6( )د( »اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة« )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة )د( 

»حســاب المتحصــالت – حســاب الصفقــة« مــن الفقــرة )15-5( »الشــرط 6: الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«(.

اتفاقيــة المرابحــة: فــي كل تاريــخ إصــدار، يبــرم البائــع والمشــتري صفقــة مرابحــة )صفقــة المرابحــة( وفًقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي شــروط اتفاقيــة 
إعــالن الوكالــة الرئيســية واتفاقيــة المرابحــة الرئيســية. مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة، يجــب أن تتضمــن صفقــة مرابحــة تتعلــق 

بسلســلة معينــة مــن إصــدارات الصكــوك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، األحــكام اآلتيــة:

أ.  يجب أن يكون سعر التكلفة لصفقة المرابحة مبلًغا ال يزيد عن 49 بالمائة من القيمة االسمية اإلجمالية لسلسلة الصكوك ذات الصلة؛
ب. يجب أن يكون ربح المرابحة مبلغاً يساوي الفرق بين السعر المؤجل وسعر التكلفة.
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ج.  يجب أن يكون السعر المؤجل مبلًغا يساوي 99 ٪ من القيمة االسمية اإلجمالية لسلسلة الصكوك ذات الصلة؛
د.  يجب دفع السعر المؤجل على قسط واحد أو أكثر )وفقاً للفقرة الفرعية )هـ( أدناه( في تاريخ )تواريخ( دفع السعر المؤجل؛ و

هـ. في أي تاريخ تصفية، يصبح أي سعر مؤجل مستحق الدفع على الفور وواجب السداد في هذا التاريخ، ويشكل هذا المبلغ دخل المرابحة. 

ــا للشــرط )6( )د( »اســتخدام  جميــع مدفوعــات الســعر المؤجــل مــن قبــل المشــتري تشــكل دخــل المرابحــة ويجــب دفعهــا فــي حســاب الصفقــة لتســتخدم وفًق
ــة )د( »حســاب المتحصــالت – حســاب الصفقــة« مــن الفقــرة  ــى الفقــرة الفرعي ــل، الرجــاء االطــالع عل ــد مــن التفاصي المتحصــالت – حســاب الصفقــة« )ولمزي

)15-5( »الشــرط 6: الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«(.

دخل المرابحة: جميع مدفوعات السعر المؤجل من قبل المشتري تشكل دخل المرابحة ويجب دفعها في حساب الصفقة.

طريقة االكتتاب 	

يتــم االكتتــاب فــي الصكــوك عــن طريــق تقديــم نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر إلــى مديــر الترتيــب )بصفتــه المتعامــل الرئيســي( و/أو المتعامليــن )المعنييــن(، 
حســب الحالــة، أو إلــى الجهــات المســتلمة، بالنســبة للمكتتبيــن األفــراد، فيمــا يتعلــق بسلســلة اإلصــدار ذات الصلــة وذلــك يحســب الشــروط والتفاصيــل الموضحــة 

فــي القســم رقــم )19( »االكتتــاب والبيــع« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

ويكــون تخصيــص الصكــوك وفــق تقديــر الُمصــدر ومديــر الترتيــب وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح خــالل مــدة أقصاهــا عشــرة )10( أيــام عمــل أو أي مــدة أخــرى 
قــد يتــم وضعهــا مــن قبــل مديــر الترتيــب بالتشــاور مــع الُمصــدر مــع اإلشــارة بأنهــا تكــون لــكل سلســلة إصــدارات متفرقــة وبفتــرات طــرح مختلفــة وتتــم تحديدهــا 

فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة.

كما هو موضح في القسم رقم )19( »االكتتاب والبيع« من نشرة اإلصدار هذه، ولن تصدر أي مستندات ملكية مؤقتة خاصة بالصكوك.

يرجى االطالع على القسم رقم )19( »االكتتاب والبيع« من نشرة اإلصدار هذه حول التاريخ المتوقع لبدء التداول بالصكوك.

ويعتبــر كل حامــل صكــوك، باكتتابــه وشــرائه وتملكــه للصكــوك، أنــه قــد فــوض وصــادق ووافــق علــى قيــام وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بإبــرام وثائــق الصكــوك 
)كمــا هــي معرفــة فــي هــذه »الشــروط«( التــي هــو طــرف فيهــا وعلــى شــروط وأحــكام كل وثيقــة مــن وثائــق الصكــوك.

تفاصيل عن االسترداد المبكر للطرح 	

بالنســبة للتصفيــة بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر، إذا كان خيــار التصفيــة االختياريــة )خيــار تصفيــة الصكــوك( محــدًدا فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة علــى أنــه - 
قابــل للتطبيــق، ويخضــع لقيمــة أصــول الصكــوك التــي ال تقــل عــن القيمــة االســمية اإلجماليــة، فيمكــن اســترداد الصكــوك بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر )بنــاًء 

علــى إشــعار مــن الضامــن( بالكامــل، ولكــن ليــس جزئًيــا، فــي تاريــخ التصفيــة االختياريــة )تاريــخ التصفيــة االختياريــة( والــذي قــد يكــون:

في أي وقت )إذا لم يتم تحديد أحكام التوزيع الدوري العائم في الشروط النهائية المطبقة باعتبارها قابلة للتطبيق(؛ أو. 1
فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم . ٢

إشــعار إلــى حملــة الصكــوك بمــا ال يقــل عــن 30 يوًمــا وال يزيــد عــن 60 يوًمــا وفًقــا للشــرط 19)اإلشــعارات( )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الشــرط، 
الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-18( »الشــرط 19: اإلشــعارات« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«( )الــذي يجــب أن يكــون غيــر قابــل لإللغــاء(، 

فــي مبلــغ توزيــع التصفيــة.

بالنســبة للتصفيــة المبكــرة ألســباب ضريبيــة، يجــوز اســترداد الصكــوك بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر )بعــد اســتالمه إشــعار مــن الضامــن( بالكامــل، ولكــن - 
ليــس جزئًيــا فــي تاريــخ اســترداد الضريبــة )تاريــخ اســترداد الضريبــة( والــذي قــد يكــون:

 
في أي وقت )إذا لم يتم تحديد أحكام التوزيع الدوري العائم في الشروط النهائية المطبقة باعتبارها معمول بها(؛ أو. 1
فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم . ٢

ــل  ــر قاب ــون اإلشــعار غي ــا للشــرط )19( »اإلشــعارات« )يجــب أن يك ــا وفًق ــد عــن 60 يوًم ــا وال يزي ــل عــن 30 يوًم ــا ال يق ــوك بم ــة الصك ــى حمل إشــعار إل
لإللغــاء(، فــي مبلــغ توزيــع التصفيــة )الضريبــة(، جنًبــا إلــى جنــب مــع مبالــغ التوزيــع الــدوري المســتحقة والمســتحقة )إن وجــدت( لتاريــخ التصفيــة فــي 
حالــة وقــوع حادثــة تتعلــق بالضريبــة. )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التصفيــة المبكــرة للصكــوك ألســباب ضريبيــة، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-1٢( 

»االســترداد – تصفيــة الصكــوك« مــن القســم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن هــذه النشــرة(. 

بالنســبة للتصفيــة بعــد وقــوع حالــة إخــالل، عنــد وقــوع حادثــة تتعلــق بحالــة اإلخــالل )علــى النحــو المحــدد فــي الشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل« )ولمزيــد مــن - 
التفاصيــل حــول هــذا الشــرط، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة )15-13( »الشــرط 14: حــاالت )حالــة( اإلخــالل/ حــوادث )حــادث( التقصيــر« مــن القســم )15( 
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»شــروط وأحــكام الصكــوك«(، واســتمرارها، يجــوز اســترداد الصكــوك وفــق مبلــغ توزيــع التصفيــة عمــاًل بمــا هــو مبيــن فــي الشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل«.
أسماء وكالء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين 	

وكيل الدفع

ــة تأسســت بموجــب ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم 37-081٢0 وتاريــخ  تــم تعييــن شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، وهــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفل
14٢9/11/07هـــ )الموافــق ٢008/11/05م( وبموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم 1010٢64915 وتاريــخ 1430/03/٢7هـــ )الموافــق ٢009/03/٢4م(، ويقــع 

مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض – مركــز الملــك عبداللــه المالــي – ص.ب. 69410 الريــاض 11547 المملكــة العربيــة الســعودية، مديــراً للدفعــات.   

المسجل ووكيل نقل ملكية أدوات الدين:

شركة مركز إيداع األوراق المالية )»إيداع«(

تــم االتفــاق مــع إيــداع )وهــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة تأسســت بموجــب شــهادة ســجل تجــاري رقــم )1010463866 وتاريــخ 1437/11/٢7هـــ ويقــع مقرهــا 
الرئيســي فــي مدينــة الريــاض – طريــق الملــك فهــد – العليــا 6897 – وحــدة رقــم:11 – الريــاض 1٢٢11-3388( وذلــك لمســك ســجل حملــة الصكــوك وقيــد أيــة 

إجــراءات تحصــل عليــه وعكــس التعديــالت و/أو اإلضافــات و/أو التغييــرات التــي قــد تطــرأ علــى الســجل أو حاملــي الصكــوك أو الصكــوك.  

إّن بعًضــا مــن نصــوص هــذه الشــروط هــي ملخصــات لوثائــق الصكــوك )كمــا هــي معرفــة فــي هــذه »الشــروط«( وتخضــع ألحكامهــا التفصيليــة، ويتمتــع حملــة 
الصكــوك بالحقــوق الناشــئة عــن بنــود وأحــكام وثائــق الصكــوك المنطبقــة عليهــم كمــا أنهــم ملزمــون بمــا جــاء فيهــا ويعــدون علــى علــم بهــا. وطالمــا كانــت أي مــن 
الصكــوك قائمــة، فســوف تتوفــر نســخ مــن إعــالن الوكالــة، واتفاقيــة إدارة الدفعــات، واتفاقيــة المضاربــة )طبًقــا لتعريفهــا فــي هــذه الشــروط( واتفاقيــة المرابحــة 
الرئيســية )طبًقــا لتعريفهــا فــي هــذه الشــروط( لمعاينــة حملــة الصكــوك اعتبــاًرا مــن تاريــخ اإلقفــال أثنــاء ســاعات العمــل المعتــادة فــي المكاتــب المحــددة للُمصــدر 

فــي عنوانــه المشــار إليــه فــي قســم »دليــل الشــركة« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

التواريخ المتعلقة بالتسديد

مــع مراعــاة أي شــراء وإطفــاء للصكــوك أو أي اســترداد مبكــر، ســيتم اســترداد الصكــوك بقيمتهــا اإلســمية وفقــا لآلليــة المحــددة فــي الشــروط النهائيــة ذات أ. 
الصلــة وبتاريــخ االســتحقاق النهائــي للصكــوك المحــدد فــي الشــروط النهائيــة ذات الصلــة.

إذا حــددت طريقــة االســترداد علــى هيئــة أقســاط فــي الشــروط النهائيــة ذات الصلــة، فســيكون لحملــة الصكــوك الحــق فــي الحصــول علــى أقســاط رأس ب. 
المــال فــي تواريــخ االســترداد الجزئــي ذات الصلــة )بحســب مــا هــو محــدد فــي الشــروط النهائيــة(، ويتــم فــي هــذه الحالــة اســترداد جــزء مــن صكــوك اإلصــدار 
بقــدر قيمــة أقســاط رأس مــال الصكــوك المدفوعــة لحملــة الصكــوك )ويتــم تخفيــض إجمالــي القيمــة االســمية لصكــوك اإلصــدار وفقــا لذلــك بعــد دفــع ذلــك 

المبلــغ(، وذلــك دون اإلخــالل بحــاالت االســترداد المبكــر األخــرى والشــراء واإلطفــاء.
يجــوز اســترداد الصكــوك قبــل التاريــخ المحــدد الســتحقاقها بنــاء علــى رغبــة الُمصــدر أو حملــة الصكــوك وذلــك فــي حــال نــص علــى ذلــك فــي الشــروط ج. 

ــة. ــة ذات الصل النهائي

اإلجراءات والفترة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها

بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى البرنامــج ســيتم طلــب تســجيل وطــرح صكــوك ألي سلســلة إصــدار لصكــوك معنيــة، وســيتم إيــداع الصكــوك لــدى إيــداع 
وســيتم تحديــد الفتــرة الزمنيــة لتســليم الصكــوك لــكل سلســلة مــن سلســلة اإلصــدارات بحســب متطلبــات شــركة تــداول الســعودية وإيــداع. 

ســيتم تخصيــص الصكــوك حســب مــا يــراه الُمصــدر والراعــي ومديــر الترتيــب وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح خــالل مــدة أقصاهــا )10( أيــام عمــل، وســيقوم 
مديــر الترتيــب بإخطــار المكتتبيــن بالعــدد النهائــي للصكــوك المخصصــة لــكل منهــم مــع المبالــغ التــي ســيتم اســتردادها. وســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب )إن 

وجــد( إلــى المكتتبيــن دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات وســيتم إيداعهــا فــي حســاب المكتتــب المحــدد فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب. 

ــل عــن   ــال ال الحصــر تفاصي ــى ســبيل المث ــي تشــمل عل ــة المطبقــة والت وفــي حــال االنتهــاء مــن تخصيــص الصكــوك، ســيقوم المصــدر بنشــر الشــروط النهائي
ــرر إصدارهــا. ــة لسلســلة اإلصــدار المق ــدات المتوقع ــي العائ ــي صاف ــع إجمال ــة االســمية م ــي القيم الهامــش وإجمال

 نصــت اتفاقيــة البرنامــج علــى اإلجــراءات والفتــرة الزمنيــة لتســجيل الصكــوك وفًقــا للبنــد )3-1( »اإلصــدار األول« والبنــد )3-٢( »كل إصــدار«، حيــث يتــم إقفــال 
كل إصــدار بموجــب البرنامــج علــى النحــو التالــي:

الدفــع لمديــر الترتيــب بصفتــه المتعامــل الرئيســي ألي سلســلة مــن اإلصــدارات: وذلــك فــي تاريــخ اإلصــدار ذي الصلــة أو قبلــه، حيــث يجــب علــى كل متعامــل معنــي 
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والجهــة )الجهــات( المســتلمة، حســب الحالــة، أن يطلبــوا مــن كل مشــتري قــام بالتعاقــد معهــم وفًقــا للبنــد )٢( »اتفاقيــات طــرح الصكــوك«، دفــع أمــوال االكتتــاب 
فــي الصكــوك المخصصــة لهــؤالء المشــترين، علــى أن يســتلم مديــر الترتيــب بصفتــه وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عــن الُمصــدر هــذه األمــوال فــي 

موعــد أقصــاه الســاعة العاشــرة 10:00 صباًحــا مــن تاريــخ اإلصــدار ذي العالقــة؛

الصــك الشــامل: فــي تاريــخ اإلصــدار، يجــب علــى الُمصــدر أن يقــوم بتســليم الُمســجل( الصــك الشــامل منفــذ حســب األصــول مــن قبــل الُمصــدر بمبلــغ مســاٍو 
إلجمالــي القيمــة االســمية لسلســلة مــن اإلصــدارات المتفرقــة التــي حصــل الُمصــدر أو مديــر الترتيــب بصفتــه وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض  )بالنيابــة عــن 

الُمصــدر(  علــى مبالــغ االكتتــاب فــي هــذا الصكــوك، علــى النحــو المتوخــى فــي البنــد )3-5-1( مــن اتفاقيــة البرنامــج.

توفيــر الدفــع مــن قبــل المتعامليــن: فــي تاريــخ اإلصــدار، وبنــاًء علــى تعليمــات المتعامليــن، يجــب علــى الُمصــدر أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض  )بالنيابــة عــن 
الُمصــدر( تحويــل لحســاب الصفقــة، أمــوال االكتتــاب )علــى أن تكــون المبالــغ قــد تمــت تســويتها علــى الفــور وبالقيمــة القائمــة فــي ذلــك اليــوم ( التــي يتلقاهــا 
الُمصــدر أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض  )بالنيابــة عــن الُمصــدر( بموجــب البنــد )3-5-1(، مــن اتفاقيــة البرنامــج مقابــل الصكــوك المخصصــة للمشــترين، 

التــي اشــتراها المتعاملــون المعنيــون وفًقــا للبنــد )٢( مــن اتفاقيــة البرنامــج »اتفاقيــات طــرح الصكــوك«؛و

التســجيل: وفــي أقــرب وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تاريــخ اإلصــدار، يجــب علــى الُمصــدر تســجيل الصكــوك لــدى المســجل )شــركة إيــداع( باســم مشــتري الصكــوك، 
الذيــن تــم تقديــم أســمائهم إلــى المســجل )شــركة إيــداع( مــن قبــل المتعامــل المعنــي )عــن طريــق نمــاذج طلــب المســتثمر المســتكملة حســب األصــول(.

هــذا وتجــدر اإلشــارة الــى أنــه وبغــض النظــر عــن أحــكام اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية أو أي إعــالن وكالــة لسلســلة إصــدار معنيــة، ســتُصدر الصكــوك وتســجل 
إلكترونيــاً. وســيتم تمثيــل كل سلســة مــن الصكــوك مجتمعــًة بواســط صــك شــامل يــودع لــدى المســجل )شــركة إيــداع( .و لــن يتــم إصــدار الصكــوك بصــورة فرديــة 

التــي تمثــل الصــك الشــامل ويحــق لجميــع حملــة الصكــوك التقــدم للمســجل بطلــب الحصــول علــى بيــان يثبــت ملكيتــه للصكــوك.   

وســيكون الُمســجل مســؤوالً عــن ســجل ملكيــة الصكــوك وفقــاً ألنظمــة وقواعــد وإجــراءات الُمســجل ونمــوذج األحــكام والشــروط المعتمــد لديــه والتــي يتــم إبرامهــا 
بتاريــخ هــذه اتفاقيــة البرنامــج أو قريبــاً منــه، بيــن المســجل والُمصــدر. وقــد يتــم فــي أي وقــت تعديــل هــذه القواعــد واإلجــراءات مــن قبــل الُمســجل عنــد الحاجــة 

لذلك.

وتخضــع عمليــات نقــل الصكــوك وتســجيلها لبنــود اتفاقيــة التســجيل التــي ســيتم إرامهــا بيــن الُمصــدر والمســجل )شــركة إيــداع( ووفــق اإلجــراءات المعمــول بهــا 
لــدى المســجل، مــع مراعــاة مــا يطــرأ عليهــا مــن تغييــر مــن حيــن آلخــر.

وتـُـدرج الصكــوك علــى نظــام التــداول حيــث يجــري التــداول والمقاصــة والتســوية وفقــاً للشــروط واإلجــراءات المتبعــة فــي تــداول وإيــداع. وال يمكــن للُمصــدر توقــع 
تاريــخ بــدء التــداول بالصكــوك، وعلــى المســتثمرين المحتمليــن االطــالع علــى ترتيبــات التســجيل المشــار إليهــا فــي نشــرة اإلصــدار وإعالنــات الُمصــدر ومديــر 

الترتيــب فيمــا يتعلــق بــأي سلســلة إصــدار فــي موقــع تــداول.

القرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين بناًء عليها

ــع أحــكام الشــريعة . 1 ــة م ــة متوافق ــوك محلي ــى إصــدار برنامــج صك ــق ٢0٢1/10/04م( عل ــخ 1443/0٢/٢7هـــ )المواف ــس إدارة الراعــي بتاري ــرار مجل ق
اإلســالمية بالريــال الســعودي. 

ــة متوافقــة مــع أحــكام . ٢ ــى تســجيل وطــرح صكــوك محلي ــخ 1443/05/18هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/٢٢م( الموافقــة عل قــرار مجلــس إدارة الُمصــدر بتاري
الشــريعة اإلســالمية بعــدد خمســمائة ألــف )500٫000( صــك وبقيمــة خمســمائة مليــون )500٫000٫000( ريــال ســعودي لغــرض الطــرح العــام فــي الســوق 

الرئيســي.
نسخة من قرار موافقة هيئة السوق المالية على طرح وتسجيل الصكوك الصادر بتاريخ ١444/03/0٢هـ )الموافق ٢0٢٢/09/٢8م(.. 3
نسخة من قرار موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج الصكوك الصادر بتاريخ 1444/0٢/٢4هـ )الموافق ٢0٢٢/09/٢0م(.. 4

طبيعة الضمانات والرهونات وااللتزامات المقرر تقديمها لضمان الطرح

قدم كل من الُمصدر والراعي تعهدات والتزامات فيما يتعلق بإصدار الصكوك وفق اآلتي:

أواًل: تعهدات الُمصدر – التعهدات السلبية

تتعهد صكوك الكثيري )بصفتها الُمصدر ووكيل حملة الصكوك، حسب الحال( بشكل ال رجعة فيه بأنها لن:

تتحمــل أي مديونيــة فيمــا يتعلــق باألمــوال المقترضــة أو أي تمويــل آخــر مــن أي نــوع، أو تقديــم أي ضمــان فيمــا يتعلــق بــأي التــزام مــن أي شــخص أو أ. 
إصــدار أي أســهم )أو حقــوق أو ضمانــات أو خيــارات فيمــا يتعلــق باألســهم أو األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل إلــى أو القابلــة لالســتبدال باألســهم( بخــالف 

تلــك التــي تــم إصدارهــا فــي تاريــخ اإلغــالق أو علــى النحــو المســموح بــه بموجــب أي وثائــق صكــوك؛
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ضمــان أي مــن مديونيتهــا الحاليــة أو المســتقبلية لأمــوال المقترضــة أو أي تمويــل آخــر مــن خــالل أي امتيــاز أو رهــن أو رســوم أو مصلحــة ضمانــات ب. 
أخــرى علــى أي مــن أصولهــا أو ممتلكاتهــا أو إيراداتهــا الحاليــة أو المســتقبلية )بخــالف تلــك الناشــئة عــن تطبيــق القانــون( باســتثناء مــا هــو منصــوص 

عليــه فــي أي وثائــق صكــوك؛ أو
بيــع أو نقــل أو إحالــة أو المشــاركة أو التبــادل أو الرهــن أو الرهــن العقــاري أو الرهــن بــأي شــكل آخــر )عــن طريــق ضمانــات أو الرهــن )القانونــي أو غيــر ج. 

ذلــك( أو التفضيــل أو األولويــة أو أي اتفاقيــة ضمانــات أخــرى أو ترتيــب تفضيلــي مــن أي نــوع أو طبيعــة مهمــا كانــت أو غيــر ذلــك( )أو الســماح بحــدوث 
ذلــك أو التعــرض لوجــوده( أو أي جــزء مــن ملكيتــه ألي مــن أصــول الصكــوك أو أي مصلحــة فيهــا إال وفقــا ألي وثائــق صكــوك ووفقــا لمبــادئ الشــريعة 

اإلســالمية.

تعهدات والتزامات الضامن

يتعهد الضامن ويقر، ما دام أن أي صكوك ما زالت قائمة، بااللتزام باآلتي:

أن يبقــى مبلًغــا مســاوًيا للمبلــغ المتــاح )المتوفــر( للفتــرة المعنيــة مســتثمًرا فــي المضاربــة كأمــوال متاحــة علــى الفــور نقــًدا أو مــا يعادلهــا نقــًدا متوفــرة أ. 
للمضــارب وفًقــا لشــروط اتفاقيــة المضاربــة؛

إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه موجــودات المضاربــة قيمــة رأس مــال المضاربــة، أن ال يتــم اســتخدام موجــودات المضاربــة بخــالف أربــاح المضاربــة ب. 
لتمويــل المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن حســاب الصفقــة بموجــب الشــرط 6 )د( )اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة(؛

 أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت(، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بإنشــاء أو تحمــل أو إصــدار أو ضمــان، أو تصبــح ج. 
مســؤولة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو بشــكل طــارئ أو غيــر ذلــك أو تصبــح مســؤولة بطريقــة أخــرى فيمــا يتعلــق بدفــع )بشــكل جماعــي، تحمــل، 
حســب االقتضــاء( أي مديونيــة ماليــة )بخــالف المديونيــة الماليــة المســموح بهــا(، بشــرط أن يتحمــل الراعــي أو أي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن 

وجــدت( المديونيــة الماليــة فــي حــال:

عدم حدوث أي حالة من حاالت اإلخالل أو استمرارها )أو قد تحدث نتيجة لتحمل مثل هذه المديونية المالية(؛ و- 
تصنيــف المديونيــة الماليــة فــي مرتبــة أدنــى أو مســاوية فــي حــق الســداد مــع التزامــات الدفــع فــي حالــة أي توزيــع ألصــول الضامــن فــي أي تصفيــة - 

للضامن؛

أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت(، بإنشــاء أو الســماح بالبقــاء علــى أي مــن الضمانــات، بخــالف الضمانــات المســموح د. 
بهــا، علــى، أو فيمــا يتعلــق، بكاملهــا أو أي جــزء منهــا. أو التعهــدات أو األصــول أو اإليــرادات المســتقبلية )بمــا فــي ذلــك أي رأس مــال غيــر مبــرر( لضمــان 
المديونيــة المعنيــة، أو أي ضمــان أو تعويــض فيمــا يتعلــق بــأي مديونيــة معنيــة، دون ضمــان الصكــوك فــي نفــس الوقــت أو قبــل ذلــك بالتســاوي والتناســب 
مــع نفــس الضمانــات كمــا تــم إنشــاؤها أو اســتمرارها لضمــان أي مديونيــة أو ضمــان أو تعويــض ذي صلــة أو أي ضمانــات أخــرى تتــم الموافقــة عليهــا 

بموجــب قــرار غيــر عــادي صــادر مــن حملــة الصكــوك.
هـ. ال يجوز لها استخدام متحصالت طرح الصكوك ألي غرض بخالف ما هو محدد في نشرة اإلصدار األساسية ووثائق الصكوك؛

و. بخــالف مــا يقتضيــه نظــام الشــركات، ال يجــوز لهــا أن تقــدم لمديريهــا أو مســاهميها أي قــرار أو تعييــن أي مصــٍف إلنهائــه أو أي قــرار لبــدء أي إجــراءات 
إفــالس أو إعســار أخــرى فيمــا يتعلــق بهــا؛

ز. يجب أن تحافظ أو أن تسمح بااللتزام بالتعهدات المالية التالية:

إجمالــي صافــي الديــن إلــى نســبة صافــي القيمــة الملموســة: يجــب علــى الضامــن التأكــد فــي كل فتــرة ذات صلــة أن ال تتجــاوز إجمالــي صافــي الديــن - 
)1٫50( ضعــف صافــي ثروتهــا الملموســة فــي كل األوقــات؛ 

نســبة المديونيــة الماليــة إلــى األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA(: يجــب علــى الضامــن التأكــد وأن - 
يضمــن بــأن مديونيتــه الماليــة ال تتجــاوز فــي كل فتــرة ذات صلــة 4x أضعــاف األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات 

)EBITDA(؛ 
األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA( إلــى نســبة صافــي رســوم التمويــل الموحــدة: يجــب علــى الضامــن - 

التأكــد وأن يضمــن بــأن األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA( ألي فتــرة ذات صلــة تتجــاوز فــي جميــع 
األوقــات x 1٫75 صافــي رســوم التمويــل الموحــدة؛ و

ح. يجب أن تزود الوكيل ووكيل حملة الصكوك المفوض بما يلي:

بمجرد توفرها، ولكن على أي حال خالل مائة وثمانين )180( يوًما بعد نهاية كل سنة مالية لها قوائمها المالية لتلك السنة المالية؛ و- 
القوائــم الماليــة لــكل ربــع مالــي )بمــا فــي ذلــك الميزانيــة العموميــة وبيــان الدخــل والتفاصيــل الكاملــة للذمــم المدينــة مــع تحليــل التقــادم( بمجــرد - 

توفرهــا، ولكــن فــي أي حــال خــالل تســعين )90( يوًمــا بعــد نهايــة كل ربــع ســنة مــن كل ســنواتها الماليــة موقعــة مــن قبــل المديــر المالــي للضامــن؛

يجــب أن يتــم اعتمــاد كل مجموعــة مــن القوائــم الماليــة التــي يتــم تســليمها إلــى وكيــل حملــة الصكــوك ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وفًقــا لهــذا الشــرط )8( 
)ح( مــن قبــل مديــر أو مســؤول مفــوض مــن الضامــن علــى النحــو التالــي: )1( تمثــل بشــكل عــادل وضعهــا المالــي كمــا فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه وضــع القوائــم 



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢٢٥

الماليــة و)٢( تــم إعدادهــا وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة. يجــب أن تكــون كل مجموعــة مــن القوائــم الماليــة متاحــة للفحــص مــن قبــل أي حامــل صكــوك 
خــالل ســاعات العمــل العاديــة فــي المكاتــب المحــددة لــكل مــن الُمصــدر )كُمصــدر أو كوكيــل حملــة الصكــوك(، الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض؛

ط. يجــب أن تــزود الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، مــع كل مجموعــة مــن القوائــم الماليــة المقدمــة وفًقــا للشــرط )8-1( )ح(، بشــهادة امتثــال غيــر 
مدققــة )وبالقــدر الــذي يطلبــه الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك فقــط، شــهادة امتثــال مدققــة( )أي مــن هــذه شــهادة االمتثــال »شــهادة االمتثال/التــزام«( التــي 
تحــدد )بتفاصيــل معقولــة( الحســابات المتعلقــة باالمتثــال للشــرط )8-1( )ط( فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه إعــداد القوائــم الماليــة ذات الصلــة المقدمــة. يجــب 
اختبــار التعهــدات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي الشــرط )8-1( )ز( بالرجــوع إلــى القوائــم الماليــة التــي ترفــق بهــا شــهادة االمتثــال ذات الصلــة المقدمــة 

وفًقــا لهــذا الشــرط )8-1( )1(؛
ي. يجــب أن تكــون كل شــهادة امتثــال متاحــة للمعاينــة مــن قبــل أي حامــل صكــوك خــالل ســاعات العمــل العاديــة فــي مكاتــب الُمصــدر )كُمصــدر أو كوكيــل 

حملــة الصكــوك (، الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض؛
ك. ال يجــوز الدخــول فــي صفقــة أو عمليــة وحيــدة أو سلســلة مــن منهــا )ســواء كانــت ذات صلــة أم ال( وســواء كانــت طوعيــة أو غيــر طوعيــة لبيــع أي أصــل أو 

تأجيــره أو نقلــه أو التصــرف فيــه بــأي طريقــة أخــرى، بخــالف أي بيــع أو إيجــار أو نقــل أو تصــرف آخــر:

تم إجراؤه في سياق العمل المعتاد للضامن؛ - 
األصول في مقابل أصول أخرى مماثلة أو أعلى من حيث النوع والقيمة والجودة؛- 
ــغ يســاوي علــى األقــل -  عندمــا يكــون المقابــل المســتحق مــن قبــل الضامــن عــن هــذا البيــع أو اإليجــار أو التحويــل أو التصــرف اآلخــر هــو نقــدي وبمبل

القيمــة الســوقية )علــى النحــو الــذي يحــدده وكيــل حملــة الصكــوك و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض الــذي يتصــرف بشــكل معقــول( لأصــل ذي الصلــة 
ويتــم الدخــول فــي مثــل هــذا البيــع أو اإليجــار أو النقــل أو أي تصــرف آخــر علــى أســس تجاريــة مــع شــخص أو كيــان ليــس طــرف متصــل أو ذي صلــة؛

عندمــا يكــون المقابــل المســتحق مــن قبــل الضامــن عــن هــذا البيــع أو اإليجــار أو التحويــل أو التصــرف اآلخــر فــي وقــت الصفقــة بمبلــغ أقــل مــن القيمــة - 
ــة الصكــوك المفــوض الــذي يتصــرف بشــكل معقــول( مــن األصــل المعنــي،  ــة الصكــوك و/أو وكيــل حمل الســوقية )علــى النحــو الــذي يحــدده وكيــل حمل

ولكــن يحــق للضامــن اســترداد:

عندمــا يكــون الطــرف المقابــل شــركة تابعــة للضامــن، يكــون الفــرق بيــن المقابــل المســتحق فــي وقــت الصفقــة والقيمــة الســوقية لأصــل المعنــي فــي أ. 
وقــت بيــع األصــل المعنــي الحًقــا مــن قبــل الطــرف المقابــل أو شــركة تابعــة أخــرى )فــي حالــة التصــرف الالحــق مــن قبــل الطــرف المقابــل إلــى شــركة 
تابعــة أخــرى للضامــن( لشــخص أو كيــان ليــس شــركة تابعــة للضامــن، فــي وقــت مــا فــي المســتقبل فــي موعــد ال يتجــاوز التاريــخ الــذي يتــم فيــه بيــع 

األصــل المعنــي إلــى ذلــك الشــخص الــذي ليــس شــركة تابعــة للضامــن؛ أو
عندمــا ال يكــون الطــرف المقابــل شــركة تابعــة للضامــن، يكــون الفــرق بيــن المقابــل المســتحق فــي وقــت الصفقــة والقيمــة الســوقية لأصــل المعنــي ب. 

فــي وقــت الصفقــة، فــي وقــت مــا فــي المســتقبل فــي موعــد ال يتجــاوز التاريــخ الــذي يتــم فيــه بيــع األصــل المعنــي الحقــاً مــن قبــل الطــرف المقابــل؛ أو

ــل -  ــة الصكــوك المفــوض بالتصــرف بشــكل معقــول( أو المقاب ــل حمل ــل و/أو وكي ــذي يحــدده الوكي ــى النحــو ال ــى )عل ــا تكــون القيمــة الســوقية أعل عندم
المســتحق )عندمــا يتــم تجميعــه مــع القيمــة الســوقية أو المقابــل المســتحق ألي بيــع أو إيجــار أو نقــل أو تصــرف آخــر مــن قبــل الُمصــدر، أيهمــا أعلــى، 
مــن أي مســموح بــه بموجــب الفقــرات )1( و )٢( و )3( أعــاله( ال يتجــاوز مبلًغــا يســاوي عشــرة بالمائــة. )10٪( مــن صافــي األصــول الموحــدة للضامــن 

)أو مــا يعادلــه بعملــة أو عمــالت أخــرى( فــي أي ســنة ماليــة؛

ل. لن تقوم بإجراء أي تغيير جوهري على الطبيعة العامة ألعمالها من تلك التي تم تنفيذها في تاريخ اإلقفال؛ و
م. باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي الشــرط )16( »اجتماعــات حملــة الصكــوك؛ التعديــل«، تعديــل أو الموافقــة علــى أي تعديــل ألي مســتند مــن وثائــق 

الصكــوك يكــون طرًفــا فيــه )بخــالف مــا يتوافــق مــع شــروطه(.

اتفاقيات مع ممثل حاملي الصكوك

ــخ  ــة رقــم 37-081٢0 وتاري ــة الســوق المالي ــة تأسســت بموجــب ترخيــص هيئ ــال الســعودية وهــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفل ــر كابيت ــن شــركة الخي ــم تعيي ت
14٢9/11/07هـــ )الموافــق ٢008/11/05م( وبموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم 1010٢64915 وتاريــخ 1430/03/٢7هـــ )الموافــق ٢009/03/٢4م(، ويقــع 
مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض – مركــز الملــك عبداللــه المالــي – ص.ب. 69410 الريــاض 11547 المملكــة العربيــة الســعودية، كوكيــل لحملــة الصكــوك 

المفــوض. وقــد أبرمــت وثائــق الصكــوك وفــق اآلتــي:

ــة . 1 ــل حمل ــال الســعودية )وكي ــر كابيت ــري القابضــة )المضــارب( وشــركة الخي ــري )الُمصــدر ورب المــال( وشــركة الكثي ــة بيــن صكــوك الكثي ــة المضارب اتفاقي
الصكــوك المفــوض(، بحيــث اتفــق األطــراف علــى األحــكام والبنــود التــي يقــوم الُمضــارب علــى أساســها بــإدارة المضاربــة بنــاًء علــى خبرتــه وتقاســم األربــاح 

الناتجــة عــن المضاربــة وفقــاً ألحــكام هــذه االتفاقيــة.
اتفاقيــة المرابحــة األساســية بيــن صكــوك الكثيــري )البائــع والُمصــدر( وشــركة الكثيــري القابضــة )المشــتري( وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )وكيــل حملــة . ٢

الصكــوك المفــوض ووكيــل الشــراء(، بحيــث اتفــاق األطــراف علــى األحــكام والبنــود التــي يقــوم مديــر الدفعــات بالنيابــة عــن الُمصــدر بموجبهــا باســتثمار نســبة 
)49٪( تقريبــاً مــن متحصــالت كل سلســلة إصــدار لتُســتخدم فــي شــراء الســلع عــن طريــق صفقــات المرابحــة التــي ســيتم إبرامهــا بيــن الُمصــدر والمشــتري.
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نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢٢٦

اتفاقيــة برنامــج إصــدار الصكــوك بيــن صكــوك الكثيــري )الُمصــدر( وشــركة الكثيــري القابضــة )الراعــي( وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )مديــر الترتيــب( . 3
وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )المتعامــل الرئيســي(، بحيــث اتفــق الُمصــدر وشــركة الخيــر كابيتــال علــى توثيــق بعــض المفاهيــم والترتيبــات المتفــق عليهــا 

فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة مــن إصــدارات الصكــوك التــي ســيتم طرحهــا بموجــب البرنامــج.
اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية بيــن صكــوك الكثيــري )الُمصــدر أو الوكيــل( وشــركة الكثيــري القابضــة )الكثيــري القابضــة أو الضامــن( وشــركة الخيــر . 4

كابيتــال الســعودية )الخيــر كابيتــال أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض(، بحيــث توافــق أطــراف االتفاقيــة علــى البنــود والشــروط الخاصــة بهــا بحيــث يرغــب 
الُمصــدر بتفويــض بعــض الصالحيــات ونقــل بعــض الصالحيــات األخــرى والمهــام والتفويضــات والســلطات والحقــوق إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض 

وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه.
اتفاقيــة إدارة الدفعــات بيــن شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض( وصكــوك الكثيــري )الُمصــدر( وشــركة الخيــر كابيتــال . 5

الســعودية )مديــر الدفعــات(، بحيــث تــم االتفــاق علــى تنظيــم بعــض الترتيبــات فيمــا يتعلــق بالدفعــات التــي يتعيــن ســدادها فيمــا يتعلــق بالبرنامــج وإصــدار 
الصكــوك فــي إطــار البرنامــج.

ــدى المقــر الرئيســي للراعــي  ــن ل ــي أدوات الدي ــل حامل ــات ممث ــل واجب ــى تفاصي ــوي عل ــي تحت ــورة أعــاله والت ــق الصكــوك المذك ــة نســخ عــن وثائ ويجــوز معاين
والُمصــدر الكائــن فــي نفــس الموقــع فــي مدينــة الريــاض، طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 135٢3 – الريــاض 3158، المملكــة 

العربيــة الســعودية.

اإلصدار من الدرجة الثانية في األولوية لديون أو أدوات دين أخرى للمنشأة ذات األغراض الخاصة و/أو الراعي

تمــت هيكلــة الصكــوك بأنهــا ديــون رئيســية وهــي متســاوية مــع جميــع القــروض وااللتزامــات الحاليــة والمســتقبلية للمصــدر والضامــن، بحيــث تشــكل الصكــوك 
حصصــاً مشــاعًة غيــر قابلــة للتجزئــة فــي ملكيــة أصــول الصكــوك. وتمثــل أيضــاً حصصــاً مشــاعًة غيــر قابلــة للتجزئــة فــي التزامــات الدفــع والتــي ســتعامل فــي 
جميــع األوقــات علــى نحــو مســاو فيمــا بينهــم. ووفًقــا لوثائــق الصكــوك، تشــكل التزامــات الدفــع الخاصــة بالُمصــدر بموجــب الصكــوك ووثائــق الصكــوك التــي 
هــو طــرف فيهــا التزامــات مباشــرة عليــه وعامــة وغيــر معلقــة علــى شــرط وغيــر مضمونــة وســتعامل فــي جميــع األوقــات علــى نحــو متســاٍو مــع جميــع التزامــات 
الُمصــدر األخــرى الحاليــة والمســتقبلية غيــر المضمونــة، فيمــا عــدا تلــك االلتزامــات التــي تحظــى بأفضليــة بموجــب المبــادئ النظاميــة اإللزاميــة ذات التطبيــق 

العــام.

األنظمة السارية ذات العالقة بالصكوك

النظام الحاكم أ. 

تخضع وثائق الصكوك والصكوك لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها وتفسر وفًقا لها.

االختصاص القضائيب. 

ــع اللجــان باالختصــاص القضائــي الحصــري للنظــر والبــت فــي أي دعــوى أو أي إجــراء أو إجــراءات قضائيــة وفــي تســوية أي نزاعــات قــد تنشــأ عــن  تتمت
الصكــوك أو وثائــق الصكــوك. ولهــذا الغــرض، يقــر جميــع األطــراف ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك، الُمصــدر وحملــة الصكــوك( يخضعــون بشــكل نهائــي ال رجــوع 
فيــه إلــى اختصــاص اللجــان. ال يجــوز رفــع أي دعــوى أو دعــوى قــد تنشــأ عــن الصكــوك أو وثائــق الصكــوك أو فيمــا يتعلــق بهــا أو رفعهــا خــارج المملكــة العربيــة 

الســعودية. وال يكــون ألي محكمــة أو أي ســلطة قضائيــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية االختصــاص للنظــر فيهــا أي مطالبــة مــن هــذا القبيــل.

القيود على نقل ملكية الصكوكج. 

لن تكون الصكوك صالحة )أو قابلة( للتداول إذا شكلت أصول المضاربة في أي وقت أقل من ٢5% من أصول الصكوك.

التاريخ المتوقع لبدء تداول الصكوكد. 

سيتم إدراج وتداول الصكوك وفًقا لإلجراءات المتبعة ألدوات الدين المدرجة وذلك وفقا للوائح األنظمة الخاصة بذلك.
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1٥-  رشوط وأحكام الصكوك

مقدمة )تمهيد(

ــي نــص الشــروط واألحــكام الخاصــة بالصكــوك التــي ســيتم اعتمادهــا وســينطبق عليهــا )مــع مراعــاة أحكامهــا(، كل صــك شــامل صــادر بموجــب  	 فيمــا يل
البرنامــج. قــد تحــدد الشــروط النهائيــة المطبقــة فيمــا يتعلــق بــأي سلســلة مــن الصكــوك شــروًطا وأحكاًمــا أخــرى والتــي يجــب، إلــى الحــد المحــدد علــى 
هــذا النحــو أو إلــى الحــد غيــر المتوافــق مــع الشــروط واألحــكام التاليــة، اســتبدال أو تعديــل الشــروط واألحــكام التاليــة لغــرض إصــدار الصكــوك المعنيــة.

ــة للصكــوك  	 ــال ســعودي بالقيمــة اإلســمية اإلجمالي ــون )500٫000٫000( ري ــى خمســمائة ملي ــا )»البرنامــج«( إلصــدار مــا يصــل إل أنشــأ الُمصــدر برنامًج
كمــا هــو موضــح بمزيــد مــن التفصيــل فــي اتفاقيــة البرنامــج المؤرخــة فــي )٢0٢٢/1٢/07م( )»اتفاقيــة البرنامــج«(. ويتــم طــرح الصكــوك الصــادرة بموجــب 
البرنامــج فــي مجموعــة مــن سلســلة إصــدارات للصكــوك )يشــار إلــى كل إصــدار بكلمــة »سلســلة« أو »السلســلة«(.  وتعتبــر اإلشــارات إلــى كلمــة «صكــوك« أو 
«الصكــوك« فــي هــذه الشــروط واألحــكام )»الشــروط«( علــى أنهــا بمثابــة إشــارات إلــى الصــك بشــكل منفــرد المتعلقــة بــكل سلســلة والتــي تخضــع لوثيقــة نهائيــة 
تتعلــق بأحــكام وشــروط نهائيــة مطبقــة علــى تلــك السلســلة مــن إصــدارات الصكــوك المعنيــة )»الشــروط النهائيــة المطبقــة«(، وإن اإلشــارة إلــى الشــروط 
النهائيــة المطبقــة، فهــي تكــون إشــارة إلــى الشــروط واألحــكام النهائيــة )أو األحــكام المعنيــة ذات الصلــة( لتلــك السلســلة، ويتــم إرفاقهــا بــأي صــك شــامل 

صــادر فيمــا يتعلــق بسلســلة معنيــة ضمــن إطــار البرنامــج. 

ــر  	 ــى الحــد غي ــى هــذا النحــو أو إل ــي، بالقــدر المحــدد عل ــا أخــرى والت ــا هــذه الشــروط وقــد تحــدد شــروًطا وأحكاًم ــة المعمــول به تكمــل الشــروط النهائي
المتوافــق مــع هــذه الشــروط، تســتبدل هــذه الشــروط أو تعدلهــا ألغــراض كل صــك شــامل. تمثــل كل صكــوك حصــة مشــاعة )غيــر قابلــة للتجزئــة( فــي أصــول 
الصكــوك )كمــا هــو محــدد أدنــاه( وتمثــل لهــا مصلحــة فــي التزامــات الدفــع )كمــا هــو محــدد أدنــاه( وهــي متســاوية دومــاً فــي األولويــة. ووفًقــا التفاقيــة إعــالن 
الوكالــة الرئيســية )»إعــالن الوكالــة«( المبرمــة فــي أو حــول )قريبــاً مــن( تاريــخ اإلقفــال مــن قبــل الُمصــدر )بــأي صفــة كان بمــا فيهــا كوكيــل( وشــركة الخيــر 
كابيتــال كوكيــل لحملــة الصكــوك )»وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض«، ويشــمل أي جهــة تخلفــه فيمــا يتعلــق بالصكــوك(. ويتــم تعييــن الُمصــدر كوكيــل حملــة 
الصكــوك )كمــا هــو معــَرف أدنــاه( للقيــام بأعمــال نيابــة عنهــم ولمصلحتهــم. ويعتبــر كل واحــد مــن حملــة الصكــوك باكتتابــه فــي وشــرائه لمصلحــة فــي صــك 
واقتنائــه لهــا، أنــه قــد وافــق علــى بنــود اتفاقيــة إعــالن الوكالــة بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تعييــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض. هــذا 
ويجــوز إلغــاء تعييــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أو عزلــه )ويجــوز لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض االســتقالة مــن هــذا التعييــن شــرط أن يتــم ذلــك فــي 

وقــت مناســب ومــن دون التأثيــر ســلباً علــى صفقــة الصكــوك( وفقــاً ألحــكام اتفاقيــة إعــالن الوكالــة.

ســيتم إجــراء الدفعــات المتعلقــة بالصكــوك وفــق أحــكام اتفاقيــة إدارة الدفعــات التــي ســيتم إبرامهــا فــي أو حــول تاريــخ اإلقفــال )»اتفاقيــة إدارة الدفعــات«(  	
مــن قبــل وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض والُمصــدر وشــركة الخيــر كابيتــال بصفتهــا مديــر الدفعــات. 

يعتبــر كل واحــد مــن حملــة الصكــوك باكتتابــه فــي وشــرائه لمصلحــة فــي صــك واقتنائــه لهــا أنــه قــام بالتفويــض والمصادقــة والموافقــة علــى تعييــن وكيــل  	
ــة الصكــوك المفــوض وبدخولــه كطــرف متعاقــد فــي وثائــق الصكــوك )كمــا هــي محــددة فــي هــذا الملحــق( التــي هــو طــرف فيهــا، وكذلــك الشــروط  حمل
فــي كل مــن وثائــق الصكــوك. يجــوز لحملــة الصكــوك معاينــة وثائــق الصكــوك بصيغــة المســودة خــالل فتــرة العــرض الترويجــي للمســتثمرين؛ وفــي شــكلها 
النهائــي مــن تاريــخ اإلصــدار المعنــي. ويجــب أن يتــم ذلــك خــالل دوام العمــل العــادي فــي مقــرات الرئيســية المحــددة لــكل مــن الوكيــل، والضامــن، ووكيــل 
حملــة الصكــوك المفــوض. وســتكون المقــرات المحــددة لـــهذه األطــراف )»مكاتــب محــددة«( وفــق العناويــن ذات الصلــة لــكل مــن األطــراف الــواردة فــي نشــرة 

اإلصــدار األساســية. 

بعــض البنــود واألحــكام فــي هــذه الشــروط هــي موجــز وملخــص عــن وثائــق الصكــوك وتخضــع ألحكامهــا التفصيليــة. يحــق لحملــة الصكــوك االســتفادة مــن  	
جميــع أحــكام مســتندات الصكــوك المطبقــة عليهــم، ويلتزمــون بهــا ويعتبــرون أنهــم قــد تلقــوا إشــعاًرا بهــا واطلعــوا علــى مضمونهــا.
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1٥-1  الرشط 1: التعاريف

15-1-1  تعريف المصطلحات

يكــون للمصطلحــات والعبــارات المســتخدمة فــي الشــروط النهائيــة المعمــول بهــا نفــس المعانــي المنســوبة لهــا فــي الشــروط )مــا لــم يتطلــب الســياق خــالف ذلك أو 
مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك(، شــريطة أنــه فــي حالــة وجــود أي تعــارض بيــن الشــروط واألحــكام النهائيــة المطبقــة، تكــون الشــروط واألحــكام النهائيــة المطبقــة 

هــي المرجحــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي اآلتيــة:

التصــرف باالتفــاق يُقصــد بــه التعــاون الفعلــي بموجــب اتفــاق أو تفاهــم )ســواًء أكان رســمياً أم غيــر رســمي( بيــن مجموعــة أشــخاص ليســيطروا )ســواًء بشــكل  	
مباشــر أو غيــر مباشــر( علــى الضامــن مــن خــالل اســتحواذ أي منهــم )مــن خــالل ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( علــى أســهم فــي الضامــن.

البنك المعتمد يعني أي من اآلتي: 	

ــون طويلــة األجــل والغيــر مضمونــة وغيــر المعــزز أ.  ــف ائتمانــي )أ( أو أكثــر فيمــا يتعلــق بالتزامــات الدي ــا تصني البنــك أو المؤسســة الماليــة التــي لديه
باالئتمــان مــن وكالــة تصنيــف عالميــة )ســتاندر أنــد بــورز رايتينــغ ســيرفيزس( أو )فيتــش رايتينــغ المحــدودة( وتصنيــف ائتمانــي )أ/٢( أو أكثــر صــادر 
ــا. ــرف به ــة معت ــة دولي ــة تصنيــف ائتماني ــل صــادر مــن جهــة أو وكال ــز انفســتر ســيرفيزس المحــدودة( أو تصنيــف مماث ــة )مودي ــة التصنيــف العالمي مــن وكال

أي بنك أو مؤسسة مالية يوافق عليها حملة الصكوك.ب. 

القيمة االسمية اإلجمالية يعني، فيما يتعلق بكل سلسلة، المبلغ المحدد على هذا النحو في الشروط النهائية المعمول بها؛ 	
الشروط النهائية المطبقة لها المعنى الموضح أعاله تحت عنوان »مقدمة«؛ 	
الهيئة تعني هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. 	
المبلغ المتاح )المتوفر( يعني:  	

فــي الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ التوزيــع الــدوري األول، باســتثناء تاريــخ التوزيــع الــدوري األول، باســتثناء تاريــخ التوزيــع الــدوري األول، أ. 
مبلــغ يســاوي أول مبلــغ توزيــع دوري مســتحق بموجــب الصكــوك؛ و

بعد ذلك، خالل كل فترة توزيع دوري، يستحق مبلغ يساوي مبلغ التوزيع الدوري في تاريخ التوزيع الدوري التالي لسلسلة الطرح المعنية؛ب. 

نشــرة اإلصــدار األساســية تعنــي نشــرة اإلصــدار األساســية المؤرخــة )٢0٢٢/09/٢8م( المتعلقــة بالبرنامــج، بمــا فــي ذلــك جميــع المعلومــات والمالحــق التــي  	
تشــكل جــزًءا مــن نشــرة اإلصــدار األساســية؛

محفظة األعمال تعني كامل األنشطة التجارية للمضارب المتوافقة مع أحكام الشريعة واستثمارات الُمضارب )لصالح رب المال(؛ 	
يــوم عمــل يعنــي اليــوم الــذي يعمــل فيــه المســجل فــي مدينــة الريــاض، والــذي يُمكــن فيــه كذلــك أداء الدفعــات عبــر النظــام الســعودي للتحويــالت الماليــة  	

الســريعة )ســريع( وذلــك وفقــاً لجــدول أيــام العمــل الــذي ينشــره البنــك المركــزي الســعودي )»ســاما«( مــن حيــن آلخــر؛
النقــد يعنــي فــي أي وقــت دفــع المبلــغ القائــم بعملــة الريــال الســعودي نقــداً أو لــدى المصــرف وفــي الحالــة األخيــرة يتــم الدفــع لحســاب الضامــن لــدى البنــك  	

المعتمــد ويكــون الضامــن المســتفيد الوحيــد منــه طالمــا أن:

المبلغ قابل إلعادة السداد عند الطلب؛أ. 
ال يتوقــف ســداد تلــك المبالــغ النقديــة علــى الوفــاء المســبق بــأي مديونيــة أخــرى ألي عضــو فــي المجموعــة أو ألي شــخص آخــر أيــا كان أو علــى الوفــاء ب. 

بــأي شــرط آخــر؛
ال يوجــد أي ضمانــات علــى المبلــغ النقــدي باســتثناء أي ضمانــات مســموح بهــا تتكــون مــن ترتيــب معاوضــة أو مقاصــة يبرمــه أعضــاء المجموعــة فــي ج. 

الســياق العــادي لتعامالتهــم المصرفيــة؛
النقد متاح بشكل فوري ومن دون قيود.د. 

الفترة المقفلة تعني الفترة التي تبدأ من افتتاح العمل في تاريخ سجل التحويل، وتنتهي في )وتشمل( تاريخ االستحقاق المعمول به؛ 	
تغيير في السيطرة: يُقصد به أي شخص أو مجموعة أشخاص يتصرفون باالتفاق للسيطرة على الضامن بشكل مباشر أو غير مباشر؛ 	
حساب التحصيل له المعنى المحدد له في الشرط )6( )ب( »أصول المضاربة«؛ 	
اللجان تعني لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئناف لفض منازعات األوراق المالية؛ 	
السلع لها المعنى المحدد لها في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
الســيطرة أو المســيطر: يعنــي فيمــا يتعلــق بشــخص )الشــخص األول(، قــدرة شــخص آخــر )الشــخص الثانــي(، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو ســواء  	

مــن خــالل ملكيــة فــي أســهم رأس المــال أو بحيــازة صالحيــة تصويــت أو بموجــب عقــد أو اتفــاق وصــي/ أمانــة أو بغيــر ذلــك، علــى تعييــن و/أو إقالــة أكثــر 
مــن نصــف أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي هيئــة إداريــة أخــرى لذلــك الشــخص األول؛



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢3٠

نظــام الشــركات تعنــي نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادر بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 30 وتاريــخ 1437/01/٢7هـــ )الموافــق  	
ــه. ــخ 1437/01/٢8هـــ )٢015/11/10م( وتعديالت ٢015/11/09م( والمرســوم الملكــي رقــم م/3 بتاري

شهادة االمتثال لها المعنى المحدد لها في الشرط 8 )التعهدات وااللتزامات(؛ 	
الشروط تعني هذه الشروط واألحكام فيما يتعلق بالصكوك؛ 	
تأكيد الشروط وإشعار عرض الشراء له المعنى الموضح له في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
الطــرف ذي الصلــة يعنــي: كل مــن الضامــن، أو أي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة للضامــن )إن وجــدت(، وأي شــركة قابضــة للُمصــدر )مــن وقــت آلخــر(، وأي  	

مديــر، أو مســؤول، أو موظــف، أو مستشــار، أو وكيــل، أو مستشــار، أو مســاهم فــي أي منهــم أو أي عضــو عائلــة ألي مديــر أو مســؤول أو موظــف أو مستشــار 
أو وكيــل أو مستشــار أو مســاهم أو أي شــركة أو كيــان آخــر يســيطر عليــه أي مديــر أو مســؤول أو موظــف أو مستشــار أو وكيــل أو مستشــار أو مســاهم أو أحــد 
أفــراد األســرة. لهــذا الغــرض، تعنــي الســيطرة، فيمــا يتعلــق بشــركة أو كيــان آخــر، القــدرة علــى توجيــه شــؤونها و / أو التحكــم فــي تكويــن مجلــس إدارتهــا أو 

هيئــة معادلــة لهــا؛
صافــي األصــول الموحــدة للضامــن يعنــي إجمالــي األصــول اإلجماليــة للضامــن مطروًحــا منــه إجمالــي التزامــات الضامــن اإلجماليــة، فــي كل حالــة، حيــث يتــم  	

اســتخدام هــذه المصطلحــات فــي القوائــم الماليــة وعلــى النحــو الــذي تحــدده بالرجــوع إلــى القوائــم الماليــة؛
صافــي رســوم التمويــل الموحــدة يُقصــد بــه ألي فتــرة ذات صلــة، المبلــغ اإلجمالــي للفائدة/األربــاح المســتحقة، والعمولــة، والرســوم، والخصومــات، ورســوم  	

الدفــع المســبق، واألقســاط أو الرســوم ومدفوعــات التمويــل األخــرى فيمــا يتعلــق بالمديونيــة الماليــة، )ســواء كان أي عضــو مــن أعضــاء المجموعــة )محســوبا 
علــى أســاس موحــد( فــي كل حالــة مــن الحــاالت، مدفوعــا أو مســتحق الدفــع )محســوباً علــى أســاس موحــد(( مطروحــا منــه المبلــغ اإلجمالــي ألي دخــل مالــي 
مســتحق ألي عضــو فــي المجموعــة )بخــالف عضــو آخــر فــي المجموعــة( علــى أي نقــد، علــى النحــو المحــدد بالرجــوع إلــى أحــدث البيانــات الماليــة الموحــدة 

المتاحــة للشــركة والمعــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة؛
سعر التكلفة له المعنى المحدد له في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
إعالن الوكالة يُقصد به المعنى المعطى أعاله تحت عنوان »مقدمة«؛ 	
السعر المؤجل له المعنى المحدد له في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
تاريخ سداد السعر المؤجل له المعنى المحدد له في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
تاريــخ التصفيــة يعنــي )بحســب مــا يكــون عليــه الحــال(: )أ( تاريــخ انتهــاء الصالحيــة )علــى النحــو المحــدد فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة(؛ )ب( بعــد وقــوع  	

حالــة إخــالل )أو حــادث تقصيــري( )كمــا هــو محــدد فــي الشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل«(، التاريــخ الــذي يتــم فيــه اســترداد الصكــوك وفًقــا ألحــكام الشــرط 
ــا ألحــكام الشــرط )13( )د( »االســترداد؛ تصفيــة الصكــوك – الحــل المبكــر  ــوك وفًق ــه اســترداد الصك ــم في ــذي يت ــخ ال )14( »حــاالت اإلخــالل«؛ )ج( التاري

ألســباب ضريبيــة«؛ أو )د( تاريــخ الحــل االختيــاري وفًقــا ألحــكام الشــروط )13( )ج( »االســترداد؛ تصفيــة الصكــوك – الحــل بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر«؛
مبلغ توزيع التصفية يعني، فيما يتعلق بسلسلة معينة من الصكوك، مجموع: 	

المبلغ االسمي المستحق لسلسلة الصكوك هذه ناقًصا أي خسارة تتعلق بأصول الصكوك؛ وأ. 
أي مبالــغ مســتحقة ولكــن غيــر مدفوعــة للتوزيــع الــدوري أو مبلــغ التوزيــع الــدوري الجزئــي )حســب االقتضــاء( لسلســلة الصكــوك هــذه وجميــع المبالــغ ب. 

التــي أصبحــت مســتحقة وواجبــة الســداد وظلــت غيــر مدفوعــة مــن قبــل الُمصــدر مباشــرة قبــل تاريــخ الحــل لهــذه السلســلة الصكــوك.

األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA( وتعنــي بالنســبة ألي فتــرة ذات صلــة، األربــاح التشــغيلية الموحــدة  	
للمجموعــة قبــل فــرض الضرائــب )باســتثناء نتائــج العمليــات المتوقفــة(:

ال تشمل أي فوائد مستحقة ألي عضو في المجموعة؛أ. 
ــى اســتهالك أو إهــالك أو انخفــاض قيمــة أصــول أعضــاء المجموعــة )وعــدم مراعــاة عكــس أي رســوم ســابقة ب.  ــزى إل ــغ يع ــة أي مبل ــد إعــادة إضاف بع

ــة(؛ ــرة ذات الصل ــك الفت ــم إجراؤهــا فــي تل النخفــاض القيمــة ت
قبل األخذ بعين االعتبار أي عناصر استثنائية؛ج. 
قبــل األخــذ فــي االعتبــار أي مكاســب أو خســائر ناشــئة عــن إعــادة تقييــم أي أصــل آخــر صعــودا أو هبوطــا فــي أي وقــت بعــد ]أدخــل تاريــخ آخــر البيانــات د. 

المالية[؛

العناصر المستثناة يُقصد بها أي عناصر استثنائية أو لمرة واحدة أو غير متكررة أو استثنائية؛ 	
إيداع، يُقصد بها شركة مركز إيداع األوراق المالية )يداع( من مجموعة تداول السعودية. 	
حالة إخالل أو حادث تقصيري المعنى المحدد له في الشرط )14( »حاالت اإلخالل«؛ 	
تاريخ )حالة اإلخالل( أو الحادث التقصيري له المعنى المعطى له في الشرط )14( »حاالت اإلخالل«؛ 	
إشعار ممارسة حالة إخالل له المعنى المحدد له في الشرط )14( »حاالت اإلخالل«؛ 	
فترة الممارسة لها المعنى المحدد لها في الشرط )14( »حاالت اإلخالل«؛ 	
معدل الربح المتوقع يعني، فيما يتعلق بكل سلسلة، النسبة المئوية السنوية المحددة على هذا النحو في الشروط النهائية المطبقة؛ 	
قــرار غيــر عــادي يعنــي القــرار الــذي يتــم تمريــره فــي االجتمــاع الــذي يعقــد حســب األصــول لحملــة الصكــوك بأغلبيــة ال تقــل عــن ثلثــي )66٫67٪( فــي المائــة  	

مــن الصكــوك الممثلــة فــي اجتمــاع، 
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التأجيــر التمويلــي يعنــي أي عقــد إيجــار أو عقــد شــراء إيجــار، وهــو التــزام مــن شــأنه، وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، أن يعامــل علــى أنــه  	
التــزام فــي الميزانيــة العموميــة )بخــالف عقــد اإليجــار أو عقــد شــراء اإليجــار الــذي كان مــن شــأنه، وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعمــول 

بــه قبــل 1 كانــون الثاني/ينايــر ٢019، أن يعامــل علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي(؛  
القوائــم الماليــة تعنــي، فيمــا يتعلــق بــأي فتــرة، القوائــم الماليــة المدققــة )فيمــا يتعلــق بالنتائــج الســنوية فقــط( أو القوائــم الماليــة غيــر المدققــة للضامــن  	

لتلــك الفتــرة، وفــي حالــة عــدم تحديــد الفتــرة، تتــم اإلشــارة إلــى أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية أو مرحليــة التــي تتوفــر لهــا قوائــم ماليــة مدققــة أو غيــر مدققــة 
)حســب االقتضــاء( )فــي كل حالــة، يتــم إعدادهــا علــى أســاس قوائــم موحــدة(؛

مديونية يُقصد بها أي مديونية تخص ما يلي أو تتعلق بما يلي: 	

األموال المقترضة واألرصدة المدينة في البنوك أو المؤسسات المالية األخرى؛أ. 
أي مبالغ يتم الحصول عليها بالقبول بموجب أية تسهيالت اعتماد قبول أو تسهيالت خصم الفواتير أو ما يكون في حكمها بصيغة ورقية؛ب. 
ــن أو ج.  ــون أو أســهم قــرض أو صكــوك أو أي أدوات دي ــن أو أوراق أو دي ــا بموجــب تســهيالت شــراء أو إصــدار لســندات دي ــم الحصــول عليه ــغ يت أي مبال

أدوات مشــابهة أخــرى؛
أي مبلــغ متحصــل عليــه مــن خــالل إصــدار أســهم قابلــة لالســترداد )بخــالف اختيــار الُمصــدر( قبــل تاريــخ انتهــاء الصالحيــة المعنيــة أو تلــك التــي يتــم د. 

تصنيفهــا بطريقــة أخــرى علــى أنهــا قــروض بموجــب مبــادئ المحاســبة المقبولــة عمومــا أو المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة فــي الســعودية؛ 
هـ. أي تأجير تمويلي؛

و. أي ذمم دائنة مباعة أو مخفضة )بخالف أي ذمم دائنة مباعة بدون حّق الرجوع(؛
ز. أي مبالــغ يتحصــل عليهــا بموجــب صفقــات أخــرى )بمــا فــي ذلــك أي اتفاقيــة بيــع أو شــراء آجــل )مســتقبلي(، والبيــع مــع إعــادة البيــع أو البيــع مــع إعــادة 
التأجيــر( لهــا نفــس األثــر التجــاري لالقتــراض أو يتــم تصنيفهــا بطريقــة أخــرى علــى أنهــا قــروض وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المعمــول بهــا فــي الســعودية أو 

معاييــر المحاســبة الدوليــة؛
ح. أي عمليــة مشــتقات يتــم إبرامهــا لغــرض الحمايــة مــن التقلبــات فــي أي معــدل أو ســعر )ويؤخــذ فــي االعتبــار عنــد حســاب القيمــة ألي عمليــة مشــتقات 

القيمــة الســوقية آنــذاك فقــط( )أو هــذا المبلــغ، إذا كان هنــاك أي مبلــغ فعلــي مســتحق نتيجــة إلنهــاء أو إغــالق تلــك المعاملــة(؛
ط. أي التــزام بالتعويــض المقابــل عــن ضمــان أو تعويــض أو كفالــة أو صكــوك أو خطــاب اعتمــاد احتياطــي أو مســتندي أو أي أداة أخــرى ممــا يكــون صــادراً 

مــن بنــك أو مؤسســة ماليــة؛ و
ي. أي مبلــغ مــن أي التــزام بموجــب اتفاقيــة شــراء مســبقة أو مؤجلــة إذا )أ( كان أحــد األســباب الرئيســية وراء الدخــول فــي االتفاقيــة هــو زيــادة التمويــل أو 
تمويــل شــراء أو بنــاء األصــل أو الخدمــة المعنيــة أو )ب( كانــت االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بتوريــد األصــول أو الخدمــات وكان الدفــع مســتحقا بعــد أكثــر مــن ثالثيــن 

)30( يومــا مــن تاريــخ التوريــد؛
ك. أي التزام يتعلق بأي ضمان أو تعويض بخصوص أي من البنود المشار إليها في الفقرات )أ( إلى )ك( أعاله؛

الصك الشامل يعني الصيغة المسجلة للصك الشامل الذي يمثل الصكوك الصادرة بموجب أي من سلسلة اإلصدارات؛ 	
المجموعة تعني الضامن وشركاته التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة أو شركات المحاصة )إن وجدت( في الوقت الحالي؛ 	
معايير المحاسبة الدولية IFRS تعني معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية؛  	
نظــام ضريبــة الدخــل يقصــد بــه نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/1 وتاريــخ 14٢5/01/15هـــ )الموافــق ٢004/03/06م( والئحتــه  	

التنفيذيــة؛
قيمة القسط له المعنى المحدد له في الشرط )13( )ب( »االسترداد المجدول جزئًيا«؛ 	
نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر يعنــي نمــوذج شــراء صكــوك  المطلــوب تقديمــه إلــى المتعامــل او المتعامليــن والجهــة )الجهــات( المســتلمة حســب الحالــة وفــق  	

مــا يتــم تحديــده مــن قبــل مديــر الترتيــب؛
عرض االستثمار مع الوعد بالشراء له المعنى المعطى له في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
 تاريخ اإلصدار له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة؛ 	
الُمصدر له المعنى الموضح أعاله تحت عنوان »مقدمة«؛ 	
االلتزامــات تعنــي أي خســارة أو ضــرر أو تكلفــة أو رســوم أو رســوم أو مطالبــة أو مطالبــة أو مصاريــف )نفقــات( أو حكــم قضائــي أو طلــب أو إجــراء أو التــزام  	

آخــر مــن أي نــوع )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فيمــا يتعلــق بالضرائــب والرســوم الجمركيــة والجبايــات وضرائــب الســلع والرســوم األخــرى( 
بمــا فــي ذلــك أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو أي ضريبــة مفروضــة أو مســتحقة مشــابهة فــي هــذا الشــأن والرســوم القضائيــة والنفقــات، كل ذلــك   علــى أســاس 

التعويــض الكامــل؛ والتــي منعــاً لاللتبــاس ال تشــمل التعويــض عــن تفويــت الفرصــة وتكلفــة التمويــل والفائــدة؛
الهامش يعني، فيما يتعلق بكل سلسلة، النسبة المئوية السنوية المحددة على هذا النحو في الشروط النهائية المطبقة؛ 	
شــركة تابعــة جوهريــة تعنــي أي شــركة تابعــة للضامــن، حاليــة أو مســتقبلية، يتجــاوز إجمالــي أصولهــا مبلًغــا يســاوي خمســة بالمائــة )5٪( مــن صافــي األصــول  	

الموحــدة للضامــن، كمــا هــو محــدد بالرجــوع إلــى القوائــم الماليــة؛
ــغ قائمــة فــي  	 ــاح و)ج( أي مبال ــغ المت ــة الصكــوك( فــي محفظــة األعمــال؛ )ب( المبل ــح الُمصــدر وحمل أصــول المضاربــة تعنــي: )أ( حصــة المضــارب )لصال

رصيــد حســاب التحصيــل؛
دخل المضاربة يعني إجمالي الدخل التشغيلي من أصول المضاربة دون مراعاة تكلفة مصادر التمويل؛ 	
ربح المضاربة له المعنى الوارد في الشرط )6( )ب( »أصول المضاربة«؛ 	
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المضارب يعني الضامن بصفته المضارب بموجب اتفاقية المضاربة؛ 	
ربح المضارب له المعنى الوارد في الشرط )6( )ب( »أصول المضاربة«؛ 	
أصول المرابحة لها المعنى المحدد لها في الشرط )6( )أ( »أصول الصكوك«؛ 	
دخل المرابحة يعني تلك المبالغ المحددة في الشرط )6( )ج( على أنها تشكل دخل المرابحة؛ 	
أرباح المرابحة تعني الربح المستحق الدفع فيما يتعلق بصفقة المرابحة )صفقة المضاربة(؛ 	
صفقة المرابحة لها المعنى المحدد لهذا المصطلح في الشرط )6( )ج( »معاملة المرابحة«؛ 	
تمويــل المشــروع بــدون حــق الرجــوع يعنــي أي تمويــل لــكل أو جــزء مــن تكاليــف االســتحواذ أو البنــاء أو التطويــر أو أي مشــروع، بشــرط أن: )1( تقتصــر أي  	

مصلحــة ضمانيــة مقدمــة مــن الضامــن علــى أصــول المشــروع فقــط؛ )٢( إذا وافــق الشــخص الــذي يقــدم مثــل هــذا التمويــل صراحــة علــى الحــد مــن لجوئــه 
إلــى المشــروع الممــول واإليــرادات المتأتيــة مــن هــذا المشــروع كمصــدر رئيســي للدفــع مقابــل األمــوال المقدمــة؛ و )3( ال يوجــد أي حــق آخــر للضامــن فيمــا 

يتعلــق بــأي تقصيــر مــن قبــل أي شــخص بموجــب التمويــل؛
وكيل البيع له المعنى الوارد في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
التصفية االختيارية يعني خيار االستدعاء الموضح في الشرط )13( )ج( »االسترداد؛ تصفية الصكوك – الحل بناًء على خيار الُمصدر«؛ 	
تاريخ الحل االختياري له المعنى الوارد في الشرط )13( )ج( »االسترداد؛ تصفية الصكوك – الحل بناًء على خيار الُمصدر«؛ 	
مبلــغ التوزيــع الــدوري الجزئــي يعنــي، فيمــا يتعلــق بــأي تاريــخ توزيــع دوري جزئــي، ويخضــع للبنــد )4-5( مــن اتفاقيــة المضاربــة، المبلــغ المحســوب علــى  	

النحــو التالــي:

عندمــا تكــون أحــكام التوزيــع الــدوري الثابتــة )كمــا هــو محــدد فــي الشــرط )9( »أحــكام التوزيــع الــدوري الثابــت«( قابلــة للتطبيــق )حــذف إن لــم يكــن قابــاًل أ. 
للتطبيــق(:

(PxR)xD

360     
حيث

P = إجمالــي القيمــة االســمية اإلجماليــة لتلــك السلســلة مــن إصــدارات الصكــوك القائمــة بتاريــخ قيــد التحويــل الــذي يســبق مباشــرًة تاريــخ التوزيــع الــدوري 
الجزئــي المعنــي؛

R = معدل الربح المتوقع ؛ و
D = عدد األيام بين تاريخ توزيع دوري وتاريخ التوزيع الدوري الجزئي المعني.

عندمــا تكــون أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة )كمــا هــو محــدد فــي الشــرط )10( »أحــكام التوزيــع الــدوري العائــم«( قابلــة للتطبيــق )حــذف إن لــم يكــن قابــاًل ب. 
للتطبيق(:

(Px (S+M)) xD

360          
حيث

ــع الــدوري  ــخ التوزي ــل الــذي يســبق مباشــرًة تاري ــك السلســلة مــن إصــدارات الصكــوك القائمــة بتاريــخ قيــد التحوي ــة لتل ــي القيمــة االســمية اإلجمالي P= إجمال

ــي؛  الجزئــي المعن
S  = معــدل المرجــع )كمــا هــو محــدد فــي الشــرط )9( )ج( »أحــكام التوزيــع الــدوري العائــم – معــدل المرجــع« لفتــرة التوزيــع الــدوري التــي يقــع فيهــا تاريــخ التوزيــع 

الــدوري الجزئي؛
M = الهامش؛ و

D = عدد األيام بين تاريخ التوزيع الدوري السابق مباشرة وتاريخ التوزيع الدوري الجزئي؛

تاريخ التوزيع الدوري الجزئي يعني أي تاريخ يقوم فيه الُمصدر باسترداد الصكوك بعد حدوث حالة إخالل )حادث تقصيري(؛ 	
فتــرة التوزيــع الــدوري الجزئــي يُقصــد بهــا الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ التوزيــع الــدوري الســابق مباشــرة لتاريــخ التوزيــع الــدوري الجزئــي وتنتهــي فــي تاريــخ  	

التوزيــع الــدوري الجزئــي؛
اتفاقية إدارة الدفعات يُقصد بها المعنى المحدد لها آنفاً في »مقدمة«؛ 	
مدير الدفعات يُقصد بها المعنى المحدد له آنفاً في »مقدمة«؛ 	
التزامــات الدفــع تعنــي جميــع التزامــات الُمصــدر بــأن يدفــع لحملــة الصكــوك   فــي حســاب الصفقــة مبالــغ التوزيــع الــدوري، قيمــة القســط أو أي مبلــغ توزيــع  	

دوري جزئــي مســتحق، وإذا تــم هــذا الدفــع فــي تاريــخ التصفيــة، فــإن مبلــغ توزيــع التصفيــة وأي مبلــغ آخــر مســتحق الدفــع لحملــة الصكــوك بموجــب أي مــن 
وثائــق الصكــوك، وفــي كل حالــة وفًقــا لهــذه الشــروط ووثائــق الصكــوك؛

مبلــغ التوزيــع الــدوري لــه المعنــى المعطــى لــه فــي الشــرط )9( »أحــكام التوزيــع الــدوري الثابتــة« أو الشــرط )10( »أحــكام التوزيــع الــدوري العائــم« حســب  	
االقتضــاء؛

تاريخ التوزيع الدوري له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة؛ 	
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تاريخ تحديد التوزيع الدوري له المعنى المعطى له في الشروط النهائية الُمطبقة؛ 	
فتــرة التوزيــع الــدوري تعنــي الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ اإلصــدار )وتشــمل هــذا التاريــخ( وتســتمر حتــى تاريــخ توزيــع دوري )علــى أال تشــمل ذلــك التاريــخ(  	

وكل فتــرة الحقــة تبــدأ مــن أي تاريــخ توزيــع دوري )وتشــمل( وتســتمر حتــى تاريــخ التوزيــع الــدوري التالــي )علــى أال تشــمله(؛
المديونية المالية المسموح بها يُقصد بها: 	

أي مديونية مالية قائمة في تاريخ إصدار أول سلسلة إصدارات الصكوك المعنية؛أ. 
المديونيــة الماليــة المســتحقة علــى الضامــن أو أي شــركة تابعــة لــه إلــى الضامــن أو أي شــركة تابعــة أخــرى للضامــن )حســب االقتضــاء(؛ شــريطة أن أي ب. 

تصــرف الحــق أو رهــن أو تحويــل هــذه المديونيــة الماليــة )بخــالف الضامــن أو أي عضــو آخــر مــن المجموعــة يُعتبــر، فــي كل حالــة، بمثابــة تكبــد هــذه 
المديونيــة الماليــة مــن قبــل الضامــن؛ و

المديونيــة الماليــة لعضــو فــي المجموعــة )إن وجــدت( المتكبــدة والمســتحقة فــي أو قبــل التاريــخ الــذي أصبــح فيــه هــذا العضــو عضــواً فــي المجموعــة ج. 
ــق، أو لتوفيــر كل أو أي جــزء مــن األمــوال أو الدعــم االئتمانــي المســتخدم إلتمــام الصفقــة أو سلســلة  )بخــالف المديونيــة الماليــة المتكبــدة فيمــا يتعل

العمليــات )الصفقــات( ذات الصلــة والتــي بموجبهــا أصبــح العضــو عضــواً فــي المجموعــة؛

الضمانات المسموح بها تعني: 	

أي ضمانات ناشئة عن طريق تطبيق القانون وفي سياق مزاولة نشاط تجاري اعتيادي؛أ. 
أي ضمانات قائمة في تاريخ الذي يتم فيه التوصل إلى اتفاقية إلصدار أول سلسلة إصدارات الصكوك المعنية؛ب. 
أية ضمانات ممنوحة لضمان تمويل مشروع بدون حق الرجوع أو لضمان مديونية مالية يتم تكبدها فيما يتعلق بالتوريق؛ج. 
أي ضمانــات تضمــن المديونيــة الماليــة لشــخص إذا كانــت قائمــة وقــت اندمــاج هــذا الشــخص أو اتحــاده مــع الضامــن شــريطة أال تكــون قــد أنشــئت تلــك د. 

الضمانــات تحســباً لذلــك االندمــاج أو االتحــاد وأال تمتــد لتشــمل أي أصــول أو ممتلــكات أخــرى للضامــن؛
هـ. أي ضمانات قائمة على أي ممتلكات أو أصول قبل شرائها من قبل الضامن ما لم تكن قد أنشئت تحسباً لذلك االستحواذ؛

 ز. أي تجديــد أو اســتبدال أليــة ضمانــات مســموح بهــا بموجــب أي مــن الفقــرات )أ( إلــى )ج( )شــاملة( مــن هــذا التعريــف، شــريطة أال تــؤدي أي مــن حــاالت 
التجديــد أو االســتبدال المذكــورة ضمــان إلــى زيــادة فــي أصــل المبلــغ المضمــون وأال تمتــد الضمانــات الخاضعــة للتجديــد أو االســتبدال لتشــمل أي أصــول 

جديــدة )عــدا متحصــالت التنفيــذ علــى األصــول المعنيــة بتلــك الضمانــات(؛

الشــخص يعنــي أي فــرد أو شــركة أو مؤسســة أو شــركة أو شــراكة أو مشــروع مشــترك أو جمعيــة أو منظمــة أو دولــة أو وكالــة تابعــة لدولــة أو كيــان آخــر،  	
ســواء كان لــه شــخصية قانونيــة منفصلــة أم ال؛

البرنامج له المعنى المعطى له أعاله تحت عنوان »مقدمة«؛  	
المشتري يعني الضامن بصفته المشتري بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
المســتثمر األجنبــي المؤهــل، مســتثمر أجنبــي مؤهــل وفقــاً للقواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة  	

لالســتثمار فــي األوراق الماليــة. ويتــم تقديــم طلــب التأهيــل إلــى شــخص مرخــص لــه ليقــوم بتقييــم الطلــب وقبولــه وفقــاً للقواعــد المنظمــة الســتثمار 
المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة؛

الشخص المؤهل يعني: 	

شخص طبيعي مقيم في المملكة بموجب نظام ضريبة الدخل؛ أوأ. 
الشــخص االعتبــاري الــذي يعتبــر مقيمــاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية ألغــراض الضريبــة ويحمــل رقــم ســجل تجــاري حالــي صــادر عــن وزارة التجــارة. ب. 

ومــع ذلــك، فــإن شــرط أن يكــون لــدى هــذا الشــخص االعتبــاري رقــم ســجل تجــاري حالــي صــادر عــن وزارة التجــارة لــن ينطبــق علــى الكيانــات الحكوميــة 
الســعودية والصناديــق المشــتركة المنشــأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة أو أي كيــان 

آخــر تــم إنشــاؤه فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفًقــا للقوانيــن أو اللوائــح التــي ال تتطلــب مــن هــذا الكيــان االحتفــاظ بســجل تجــاري،
ومن لديه، في كل حالة، حساب مصرفي مع بنك محلي في المملكة العربية السعودية و/أو حساب لدى إيداع؛

المستثمر األجنبي المؤهل.ج. 

البنــوك المرجعيــة تعنــي كل بنــك مــن ثالثــة )3( بنــوك مرخصــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي )مؤسســة النقــد العربــي السعوديســابًقا( وتعمــل فــي  	
ســوق مــا بيــن البنــوك بالريــاض والتــي يتــم اختيارهــا مــن قبــل أو نيابــة عــن مديــر الدفعــات مــن وقــت آلخــر، والبنــك المرجعــي يعنــي أي واحــد منهــا حســب 

الســياق. يتطلــب؛ 
السجل يعني سجل حملة الصكوك الذي يحتفظ به ويديره المسجل؛ 	
المسجل يعني إيداع بصفتها أمين السجل )ويشمل أي أمين سجل يخلفه كما قد يتم تعيينه(؛ 	
اللوائح تعني اللوائح التنفيذية والقواعد واإلجراءات المتبعة في هيئة السوق المالية وتداول )وأية تعديالت الحقة عليها من حين آلخر((؛ 	
»مديونيــة معنيــة« يُقصــد بهــا أي مديونيــة حاليــة أو مســتقبلية تكــون علــى شــكل ســندات أو أوراق أو ديــون أو ســندات ديــن أو أســهم ديــن أو أســهم قــرض أو  	

التزامــات صكــوك بموجــب شــهادات أو أوراق ماليــة أخــرى أو تكــون ممثلهــا بــأي ممــا ســبق أو يــدل أي مــن ذلــك عليهــا، والتــي تكــون فــي كل حالــة مــن الحــاالت 
الســابقة مســّعرة، أو مدرجــة، أو يتعامــل بهــا أو متداولــة   فــي أي بورصــة، أو ســوق خــارج البورصــة أو فــي أي ســوق مــن أســواق األوراق الماليــة اآلخــر أو؛



ت
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نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢3٤

الفتــرة ذات الصلــة تعنــي كل فتــرة اثنــي عشــر شــهرا تنتهــي فــي أو حوالــي اليــوم األخيــر مــن الســنة الماليــة وكل فتــرة اثنــي عشــر شــهرا تنتهــي فــي أو حوالــي  	
اليــوم األخيــر مــن كل ربــع ســنة.

نصــاب حملــة الصكــوك، فــي أي تاريــخ، تعنــي حملــة الصكــوك التــي تمتلــك أكثــر مــن خمســين بالمائــة )50٪( مــن إجمالــي القيمــة االســمية لسلســلة إصــدارات  	
الصكــوك المعنيــة القائمــة فــي ذلــك التاريــخ؛

الريال السعودي أو الريال يُقصد العملة القانونية للمملكة العربية السعودية؛ 	
المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية. 	
معاييــر المحاســبة الســعودية تعنــي المعاييــر المحاســبية المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا أصدرتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين  	

)SOCPA(؛
التوريق يعني أي توريق لأصول و / أو اإليرادات الحالية أو المستقبلية، شريطة أن: 	

تقتصر أي فائدة ضمان ممنوحة من قبل الضامن فيما يتعلق بذلك فقط على األصول و / أو اإليرادات التي هي موضوع التوريق؛أ. 
يوافــق كل شــخص مشــارك فــي عمليــة التوريــق صراحــًة علــى تقييــد لجوئــه إلــى األصــول و / أو اإليــرادات التــي تــم تأمينهــا علــى هــذا النحــو كمصــدر ب. 

وحيــد لســداد األمــوال المقدمــة أو دفــع أي التــزام آخــر؛ و
ال يوجد أي حق آخر للضامن فيما يتعلق بأي تقصير من قبل أي شخص بموجب التوريق؛ج. 

الضمانــات تعنــي أي رهــن أو رهــن )ثابــت أو عائــم( أو حجــز أو عــبء أو حــق احتجــاز أو تنــازل عــن الحقــوق أو أخــذ ملكيــة أو التحفــظ علــى ملكيــة أو ترتيبــات  	
وصايــة أو مقاصــة علــى ســبيل الضمــان أو أي ضمــان آخــر، ممــا يضمــن التزامــات أي شــخص، وأي اتفاقيــة أو ترتيــب لــه األثــر نفســه، ويشــمل ذلــك، دون 
حصــر، أي ترتيــب مشــابه ألي ممــا ســبق وفقــاً لقوانيــن أي دولــة. وتجنبــاً للشــك، ال تشــمل الضمانــات أي كفالــة أو التــزام بالتعويــض أو التــزام آخــر مــن 
الضامــن إذا لــم يكــن مضمونــاً بــأي مــن أصــول الضامــن كمــا ال يعــد إعطــاء حقــوق ملكيــة لشــخص آخــر كجــزء مــن ترتيــب تمويــل إســالمي غيــر مضمــون 

نوعــاً مــن الضمــان لغــرض هــذا التعريــف؛
البائع يُقصد به الُمصدر بصفته بائعاً بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
السلسلة لها المعنى المعطى لها أعاله تحت عنوان »مقدمة«؛ 	
مقدم الخدمة يعني وكيل حملة الصكوك المفوض ومسؤول الدفع والبائع ووكيل البيع؛ 	
تاريخ التسوية له المعنى الموضح في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
الشريعة يقصد بها المبادئ اإلسالمية وفق تفسير )اللجنة الشرعية لشركة الخير كابيتال(؛ 	
العجز له المعنى المعطى له في الشرط )6( )د( »استخدام المتحصالت – حساب الصفقة«؛ 	
الفئات المحددة لها المعنى الممنوح لها في الشروط النهائية المطبقة؛ 	
الشركة التابعة تعني فيما يتعلق بأي شخص )الشخص األول(، في أي وقت معين، أي شخص )الشخص الثاني(: 	

التي يتحكم فيها الشخص األول بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل حق تعيين 50٪ في المائة أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري؛أ. 
 أكثر من 50٪ في المائة من رأس مالها المصدر )أو ما يعادله( مملوكة من قبل الشخص األول؛ أوب. 
 شركة تابعة لشركة تابعة أخرى للشخص األول.ج. 

الصكوك لها المعنى الموضح أعاله تحت عنوان »مقدمة«؛ 	
أصول الصكوك لها المعنى المحدد لها في الشرط )6( )أ( »أصول الصكوك«؛ 	
حملــة الصكــوك يعنــي الشــخص الــذي تــم تســجيل أي مــن الصكــوك باســمه فــي الوقــت الحالــي فــي الســجل )أو فــي حالــة الملكيــة المشــتركة، االســم األول  	

لهــا( وأصحــاب التعابيــر وحاملــي الصكــوك والتعبيــرات ذات الصلــة )حيــث مناســب( تفســر وفًقــا لذلــك؛
وثائــق الصكــوك تعنــي )1( اتفاقيــة المضاربــة؛ )٢( اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية؛ )3( اتفاقيــة إعــالن الوكالــة الرئيســية؛ )4( أي ملحــق إعــالن وكالــة؛ )5(  	

اتفاقيــة إدارة الدفعــات؛ )6( الصكــوك )بمــا فــي ذلــك الصــك الشــامل والشــروط المعينــة(؛ )7( اتفاقيــة البرنامــج و)8( أي شــروط نهائيــة مطبقــة فيمــا يتعلــق 
بسلســلة إصــدار محــددة و)9( أي اتفاقيــات أخــرى وخطابــات بــدل األتعــاب المهنيــة ومســتندات تقــّدم أو توّقــع فيمــا يتعلــق بهــا و«وثيقــة صكــوك« تعنــي أيــاً 

ممــا ســبق حســبما يقتضــي الحــال؛
التــزام الصكــوك يعنــي أي تعهــد أو التــزام آخــر بدفــع أي أمــوال مقدمــة فيمــا يتعلــق بإصــدار صكــوك أو غيرهــا مــن األدوات المزمــع إصدارهــا وفًقــا لمبــادئ  	

الشــريعة اإلســالمية، ســواء كان ذلــك مقابــل مــن أي نــوع أم ال؛
وكيل حملة الصكوك المفوض له المعنى الموضح أعاله تحت عنوان «مقدمة«؛ 	
المورد له المعنى المعطى له في اتفاقية المرابحة الرئيسية؛ 	
صافــي القيمــة الملموســة يُقصــد بهــا، فــي أي وقــت إجمالــي، المبالــغ المدفوعــة أو المقيــدة علــى أنهــا مدفوعــة فــي حصــص رأس المــال العاديــة المصــدرة  	

للضامــن والمبلــغ اإلجمالــي الحتياطيــات الضامــن، بمــا فــي ذلــك:

أي مبلغ مضاف إلى حساب عالوة األسهم؛أ. 
أي صندوق احتياطي السترداد رأس المال؛ وب. 
أي مبالغ قائمة في رصيد حساب األرباح والخسائر للضامن؛ج. 



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢3٥

لكن بخصم:

أي رصيد مدين على حساب األرباح والخسائر للُمصدر؛. 1
 )إلى الحد المتضمن( أي مبلغ معروض فيما يتعلق بالشهرة أو األصول غير الملموسة األخرى للُمصدر؛. ٢
)إلى الحد المشمول( أي مبلغ مخصص للضرائب أو الضرائب المؤجلة أو الديون المعدومة؛. 3
)بالقدر المتضمن( أي مبالغ ناشئة عن إعادة تقييم تصاعدي لأصول تتم في أي وقت بعد 31 ديسمبر ٢0٢1م؛ و. 4
أي مبلــغ يتعلــق بــأي توزيعــات أربــاح أو توزيعــات معلــن عنهــا أو موصــى بهــا أو مقدمــة مــن قبــل الضامــن إلــى الحــد الــذي ال يتــم فيــه النــص علــى هــذا التوزيــع . 5

فــي أحــدث قوائــم ماليــة، 

وحتى ال يتم تضمين أو استبعاد أي مبلغ أكثر من مرة.

الضرائــب تعنــي أي ضرائــب أو زكاة أو رســوم أو تقديــرات أو مصاريــف حكوميــة حاليــة أو مســتقبلية، مهمــا كانــت طبيعتهــا، يتــم فرضهــا أو تحصيلهــا أو  	
تحصيلهــا أو اقتطاعهــا أو تقديرهــا مــن قبــل المملكــة العربيــة الســعودية أو نيابــة عنهــا أو أي تقســيم سياســي لهــا أو أي ســلطة فيهــا أو لهــا ســلطة فــرض 

الضرائــب؛
تاريخ استرداد الضريبة له المعنى الوارد في الشرط )13( )د( »االسترداد؛ حل التصفية – الحل المبكر ألسباب ضريبية«؛ 	
إجمالي صافي الدين يعني، في أي وقت، المبلغ اإلجمالي لجميع المديونية المالية للضامن أو فيما يتعلق بالمديونية المالية في ذلك الوقت ولكن: 	

استبعاد أي التزامات من هذا القبيل تجاه أي عضو آخر في المجموعة؛أ. 
بما في ذلك، في حالة اإليجارات التمويلية فقط، قيمتها المرسملة؛ وب. 
خصم المبلغ اإلجمالي للنقد الذي يحتفظ به الضامن في ذلك الوقت وحتى ال يتم تضمين أي مبلغ أو استبعاده أكثر من مرة.ج. 

حساب الصفقة له المعنى المحدد له في الشرط )6( )أ( »أصول الصكوك«؛ 	
إشــعار )التحويــل( النقــل يُقصــد بــه إشــعار تحويــل أو نقــل ملكيــة أب صكــوك إلــى حــد كبيــر بالصيغــة المنصــوص عليهــا فــي الجــدول )4( »إشــعار التحويــل/  	

النقــل« التفاقيــة إعــالن الوكالــة أو وفــق مــا يحــدده الُمســجل؛ و
تاريــخ قيــد التحويــل يعنــي اليــوم الــذي يبــدأ مــن بدايــة يــوم العمــل الــذي يســبق بســبعة )7( أيــام عمــل علــى األقــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع المقــرر ألي مبلــغ  	

توزيــع دوري، أو أي مبلــغ توزيــع دوري جزئــي أو أي أصــل أو توزيــع آخــر يتعلــق بالصكــوك، مــا لــم تنــص الشــروط واإلجــراءات والقواعــد المتبعــة لــدى المســجل 
علــى غيــر ذلــك، حيــث يتــم اعتمــاد المــدد والفتــرات المعتمــدة وفــق المســجل وتكــون هــي المرجحــة والمتفــق عليهــا مــع المســجل، أو فــي كلتــا الحالتيــن، وإذا 
لــم يكــن ذلــك اليــوم يــوم عمــل، فــي بدايــة يــوم العمــل التالــي؛ مــا لــم يكــن مــن شــأنه أن يقــع فــي الشــهر التقويمــي التالــي، وفــي هــذه الحالــة يتــم تقديمــه إلــى 

يــوم العمــل الســابق مباشــرة.
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مــع عــدم اإلخــالل بوضعهــا ألي غــرض آخــر، تعتبــر الصكــوك ســارية مــا لــم يتــم اســتردادها وفًقــا للشــرط )13( »اســترداد، تصفيــة الصكــوك« أو شــراؤها بموجــب 
الشــرط )11( »شــراء وإلغــاء الصكــوك« وفــي أٍيّ مــن تــم إلغــاء الحالــة وفًقــا للشــرط )11( )ب( »اإللغــاء«؛ شــريطة أنــه ألغــراض: )1( التأكــد مــن حــق الحضــور 
ــة »أحــكام اجتماعــات حملــة  ــن إعــالن الوكال ــوك؛ )٢( الشــرط )16( )أ( »اجتماعــات حملــة الصكــوك« والجــدول ٢ م ــة الصك ــاع لحمل ــي أي اجتم ــت ف والتصوي
الصكــوك«؛ )3( تحديــد حملــة الصكــوك المطلوبيــن ألغــراض الشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل«؛ )4( الشــرط )15( »إنفــاذ الحقــوق وممارســتها«؛ البنــد )4-10( 
»إنفــاذ الحقــوق وممارســتها« مــن إعــالن الوكالــة؛ )5( أي تقديــر أو ســلطة أو ســلطة )ســواء كانــت واردة فــي هــذه الشــروط أو أي مســتند مــن وثائــق الصكــوك أو 
مخولــة بموجــب القانــون( والتــي يُطلــب مــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، صراحــًة أو ضمنًيــا، ممارســتها فــي أو بالرجــوع إلــى مصالــح حملــة الصكــوك أو أي 
منهــم. و)6( أي قــرار يتخــذه وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بــأن أي حــدث أو ظــرف أو مســألة أو شــيء، فــي رأيــه، يضــر مادًيــا بمصالــح حملــة الصكــوك أو أي 
منهــم، تلــك الصكــوك )إن وجــدت( التــي تــم طرحهــا فــي ذلــك الوقــت محتفــظ بهــا مــن قبــل أو لصالــح جهــة اإلصــدار أو أي عضــو فــي المجموعــة )مــا لــم وحتــى 

يتــم التوقــف عــن االحتفــاظ بهــا( تعتبــر غيــر ســارية.
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جميــع اإلشــارات فــي هــذه الشــروط إلــى اتفاقيــة أو صــك أو مســتند آخــر بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة المضاربــة واتفاقيــة المرابحــة الرئيســية وإعــالن الوكالــة واتفاقيــة 
إدارة الدفعــات ونمــوذج طلــب شــراء المســتثمر والصكــوك )بمــا فــي ذلــك الصــك الشــامل( علــى أنهــا إشــارة إلــى تلــك االتفاقيــة أو الصــك أو أي وثيقــة أخــرى 

يمكــن تعديلهــا أو اســتكمالها أو اســتبدالها.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢3٦

1٥-2  الرشط 2: الشكل والفئة

تصــدر الصكــوك علــى شــكل إلكترونــي ومســجل بالقيمــة االســمية للصــك الواحــد المحــددة للصــك الواحــد فــي الشــروط النهائيــة.  ويمثــل الصــك الشــامل المــودع 
لــدى تــداول )إيــداع( كافــة صكــوك اإلصــدار الســارية والقائمــة باإلضافــة إلــى تمثيــل ملكيــة حملــة الصكــوك فــي أصــول الصــك. ولــن يتــم إصــدار صكــوك تمثــل 
حصــة فرديــة مــن الصــك الشــامل. ومــع ذلــك يحــق لــكل حامــل صكــوك اســتالم كشــف مــن المســجل يبيــن حصتــه وحيازتــه مــن الصكــوك بنــاء علــى طلبــه. وســيمثل 

الصــك الشــامل جميــع الصكــوك ملكيــة حملــة الصكــوك لحصــة مشــاعة فــي أصــول الصكــوك.

1٥-3  الرشط 3: السجل وحق الملكية والتحويل

السجلأ. 

يحتفــظ المســجل بالســجل المتعلــق بالصكــوك والــذي يجــب أن يســجل، مــن بيــن أشــياء أخــرى، رقــم سلســلة إصــدارات الصكــوك المعنيــة واســم وعنــوان أول 
حملــة صكــوك وكل عمليــات التحويــل )ونقــل الملكيــة( والتغييــرات الالحقــة فــي الملكيــة فيمــا يتعلــق بــأول حملــة صكــوك وأســماء وعناويــن أي حملــة صكــوك 

جــدد )الالحقيــن(. ويجــوز تســجيل فقــط األشــخاص المؤهليــن كحملــة صكــوك.

الملكيةب. 

تكــون العبــرة فــي تحديــد حــق ملكيــة الصكــوك مــن خــالل القيــد فــي الســجل ويعامــل كل حامــل صكــوك إذا كان شــخًصا مؤهــلًا )باســتثناء مــا تتطلبــه األنظمــة 
خالًفــا لذلــك( كمالــك مطلــق لتلــك الصكــوك لجميــع األغــراض )ســواء تأخــر ســدادها أم ال وبغــض النظــر عــن أي إخطــار بالملكيــة أو الوصايــة أو أيــة مصلحــة 

أخــرى فــي الصكــوك(.

التحويل / النقلج. 

مــع مراعــاة الفقرتيــن )هـــ( و)و( أدنــاه، يمكــن تحويــل ملكيــة الصكــوك وفًقــا لأنظمــة واإلجــراءات التــي يقررهــا المســجل مــن خــالل تقديــم المعلومــات التــي 
تتطلبهــا تلــك األنظمــة واإلجــراءات إلــى المســجل. ال يجــوز نقــل ملكيــة الصكــوك إال:

كانــت القيمــة االســمية للصكــوك المطلــوب تحويلهــا مــع القيمــة االســمية أليــة صكــوك أخــرى   يملكهــا الطــرف الــذي ســيتملك الصكــوك المطلــوب تحويــل . 1
ملكيتهــا ال تقــل عــن 1٫000 ريــال ســعودي علــى األقــل؛

وفــي حــال عــدم تحويــل ملكيــة جميــع الصكــوك التــي يملكهــا حامــل الصكــوك، تكــون القيمــة االســمية للصكــوك المتبقيــة غيــر المشــمولة   بالتحويــل ال تقــل . ٢
عــن 1٫000 ريــال ســعودي؛ و

وكان المحول إليه شخصاً مؤهاًل.. 3

ولن تكون الصكوك صالحة )أو قابلة( للتداول إذا شكلت أصول المضاربة في أي وقت أقل من ٢5٪ من أصول الصكوك.

رسوم التحويل / النقلد. 

تخضــع عمليــة تحويــل )نقــل( ملكيــة الصكــوك لرســم يتقاضــاه المســجل وفًقــا لجــدول الرســوم الســاري آنــذاك مقابــل خدماتــه، ويتحمــل كل هــذه الرســوم فقــط 
ــة الصكــوك المفــوض ملــزم بدفــع أي  ــا لإلجــراءات المتبعــة لــدى المســجل. وتجنبــاً للشــك، لــن يكــون وكيــل حمل حامــل الصكــوك المحــول والمحــول إليــه وفًق

رســوم يفرضهــا المســجل.

هـ. تواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة 

ال يحــق ألي مــن حملــة الصكــوك أن يســّجل تحويــل ملكيــة أي صكــوك خــالل الفتــرة التــي تبــدأ مــن بدايــة يــوم العمــل الــذي يســبق  بســبعة )7( أيــام عمــل علــى 
األقــل قبــل تاريــخ االســتحقاق الدفــع المقــرر ألي مبلــغ توزيــع دوري، أو أي مبلــغ مــن رأس المــال أو مــن التوزيعــات المتعلقــة بالصكــوك، مــا لــم تنــص الشــروط 
واإلجــراءات والقواعــد المتبعــة لــدى المســجل علــى غيــر ذلــك، حيــث يتــم اعتمــاد المــدد والفتــرات المعتمــدة وفــق المســجل وتكــون هــي المرجحــة والمتفــق عليهــا 
مــع المســجل، أو فــي كلتــا الحالتيــن، وإذا لــم يكــن ذلــك اليــوم يــوم عمــل، فــي بدايــة يــوم العمــل التالــي مــا لــم يكــن مــن شــأنه أن يقــع فــي الشــهر التقويمــي التالــي، 
وفــي هــذه الحالــة يتــم تقديمــه إلــى يــوم العمــل الســابق مباشــرًة )»تاريــخ قيــد التحويــل«( وتنتهــي بنهايــة تاريــخ االســتحقاق المعنــي )ويطلــق علــى كل فتــرة مــن 
تلــك  الفتــرات مصطلــح »فتــرة مقفلــة«(. ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن ذلــك القيــد، ســتدفع جميــع الدفعــات إلــى أولئــك األشــخاص المســجلين كحملــة الصكــوك عنــد 
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بــدء العمــل فــي تاريــخ قيــد التحويــل المعنــي. ويمكــن للمســجل بعــد تاريــخ اإلقفــال تعديــل هــذه الشــروط فيمــا يتعلــق بتســجيل عمليــات تحويــل الملكيــة التــي تتــم 
خــالل الفتــرات المقفلــة وذلــك بموجــب إشــعار إلــى الُمصــدر وحملــة الصكــوك.

5. األنظمة الخاصة بالتحويل )النقل( والتسجيل 

تخضع جميع عمليات تحويل الصكوك وتسجيلها في السجل ألنظمة ولوائح إيداع وتداول. وقد يقوم المسجل بتغيير األنظمة في أي وقت عند الضرورة.

1٥-4  الرشط 4: الحالة/ الوضعية 

وضع الصكأ. 

تمثــل الصكــوك حصصــاً غيــر قابلــة للتجزئــة فــي ملكيــة أصــول الصكــوك تمثــل مصلحــة غيــر قابلــة للتجزئــة فــي التزامــات الدفــع وســتكون فــي جميــع األوقــات 
فــي مرتبــة مســاوية لبعضهــا البعــض. ووفًقــا لوثائــق الصكــوك، ستشــكل التزامــات الدفــع الخاصــة بالُمصــدر بموجــب الصكــوك ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف 
فيهــا التزامــات مباشــرة عليــه وعامــة وغيــر معلقــة علــى شــرط وغيــر مضمونــة وســتعامل فــي جميــع األوقــات علــى نحــو متســاو مــع جميــع التزامــات الُمصــدر 
األخــرى الحاليــة والمســتقبلية غيــر المضمونــة، فيمــا عــدا تلــك االلتزامــات التــي تحظــى بأفضليــة بموجــب المبــادئ النظاميــة اإللزاميــة والمنطبقــة بشــكل عــام. 

1٥-٥  الرشط ٥ : حق الرجوع المحدود وعدم إمكانية االلتماس: 

أ. حق الرجوع المحدود:
نصــت االتفاقيــة علــى محدوديــة حــق الرجــوع وذلــك بغــض النظــر عــن أي نــص مخالــف فــي أي إعــالن وكالــة، حيــث إن حقــق الرجــوع ألي مــن األطــراف ضــد 
الُمصــدر بموجــب أي إعــالن وكالــة معنيــة، أو أي وثيقــة صكــوك أخــرى يجــب أن يقتصــر علــى المبالــغ المتبقيــة مــن وقــت آلخــر والمتاحــة وفًقــا للبنــد )8-6( 
»تطبيــق عائــدات أصــول الصكــوك« والبنــد )11( »تطبيــق األمــوال« مــن إعــالن الوكالــة الرئيســية والشــرط )6( )د( »تطبيــق العائــدات - حســاب المعاملــة« والــذي 
يشــتمل علــى أصــول الُمصــدر )بخــالف حصــص رأس مــال الُمصــدر العاديــة( بعــد وفائــه أو توفيــره لجميــع التزامــات التصنيــف الســابقة الخاصــة بــه. وفًقــا لذلــك، 
لــن يكــون ألطــراف أي إعــالن وكالــة أي مطالبــة أو حــق رجــوع ضــد الُمصــدر فيمــا يتعلــق بــأي مبلــغ متبقــي أو لــم يتــم تســديده بعــد اســتخدام األمــوال التــي تشــتمل 

علــى أصــول الُمصــدر و/ أو التــي تمثــل عائــدات التطبيــق وأي التــزام متبقــي بدفــع أي مبالــغ أخــرى لــم يتــم الوفــاء بهــا.

ب. عدم إمكانية االلتماس:
علــى الرغــم مــن أحــكام البنــد )10-4( »إنفــاذ الحقــوق وممارســتها« والشــرط )15( »اإلنفــاذ وممارســة الحقــوق«، فــإن األطــراف فــي كل إعــالن وكالــة معنــي وأي 
مــن وثائــق الصكــوك األخــرى قــد اتفقــوا أيًضــا مــع الُمصــدر علــى عــدم اتخــاذ أي إجــراء أو البــدء بــأي إجــراءات ضــد الُمصــدر الســترداد أي مبالــغ مســتحقة 
وواجبــة الســداد مــن قبــل الُمصــدر بموجــب وثائــق الصكــوك باســتثناء مــا هــو مســموح ومصــرح بــه بموجــب أحــكام هــذه االتفاقيــة وثائــق الصكــوك. اتفــق أطــراف 
كل إعــالن وكالــة معنــي ووثيقــة صكــوك أخــرى مــع الُمصــدر علــى عــدم اتخــاذ أي إجــراء أو بــدء أي إجــراءات أو تقديــم التمــاس للمحكمــة لتصفيــة الُمصــدر، 
والدخــول فــي أي ترتيــب، أو إعــادة تنظيــم أو إجــراءات إفــالس فيمــا يتعلــق بالُمصــدر ســواء بموجــب قوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية أو غيرهــا مــن قوانيــن 

اإلفــالس المعمــول بهــا حتــى انقضــاء عــام ويــوم واحــد مــن تاريــخ ســداد جميــع التزامــات الُمصــدر.

1٥-٦  الرشط ٦: الصكوك

)أ( أصول الصكوك

فــي تاريــخ اإلقفــال يتــم إيــداع متحصــالت االكتتــاب فــي الصكــوك فــي حســاب يُحتفــظ بــه باســم الُمصــدر ويديــره مديــر الدفعــات )نيابــًة عــن الُمصــدر( )حســاب 
الصفقة(.

في تاريخ اإلقفال أو قريباً منه، يجب على مدير الدفعات:

تقديــم مــا ال يقــل عــن واحــد وخمســين فــي المائــة )51٪( مــن المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة للمضــارب لتســتخدم كــرأس مــال )»رأس مــال . 1
المضاربــة«( للمضاربــة )»المضاربــة«( التــي تشــكلها اتفاقيــة المضاربــة، ويســتثمر المضــارب رأس مــال المضاربــة وفًقــا التفاقيــة المضاربــة بالطريقــة 

الموضحــة فــي الشــرط )6( )ب( »أصــول المضاربــة«؛ و
تطبــق مــا ال يزيــد عــن تســعة وأربعيــن فــي المائــة )49٪( مــن المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة بموجــب عقــد المرابحــة الــذي يتــم إبرامــه مــن . ٢
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قبــل البائــع مــع المشــتري وفًقــا التفاقيــة المرابحــة الرئيســية والشــرط )6( )ج( »صفقــة المرابحــة« )حقــوق البائــع وفًقــا لشــروط اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية 
التــي تشــتمل علــى أصــول المرابحــة مــن وقــت آلخــر(.

ــة أصــول  ــة )مــن وقــت آلخــر( مجتمع ــد حســاب الصفق ــة فــي رصي ــغ قائم ــب أي مبال ــى جان ــع إل ــات الدف ــة وأصــول المرابحــة والتزام تشــكل أصــول المضارب
الصكــوك )»أصــول الصكــوك«(.

ال يتحمــل أي مــن الُمصــدر )طالمــا أنــه يــؤدي التزاماتــه بموجــب مســتندات الصكــوك( أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أو أي مــن التجــار المســؤولية عــن أداء 
أو ربحيــة أصــول الصكــوك أو عــن حصــة ومبلــغ التوزيعــات )إذا أي( إلــى حملــة الصكــوك.

)ب( موجودات المضاربة 

في تاريخ اإلقفال، يقوم المضارب باستثمار رأس مال المضاربة على النحو التالي:

يتــم اســتثمار مبلــغ مــن رأس مــال المضاربــة يســاوي المبلــغ المتــاح فــي المضاربــة كأمــوال متاحــة علــى الفــور نقــًدا أو بمــا يعادلهــا نقــًدا والتــي تكــون متوفــرة . 1
للمضــارب وفًقــا لشــروط اتفاقيــة المضاربــة؛ و

يتم استثمار ما تبقى من رأس مال المضاربة من قبل المضارب في محفظة أعمال. . ٢

بموجــب اتفاقيــة المضاربــة، يحــق للمضــارب، وفًقــا لتقديــره المنفــرد والمطلــق، القيــام بمــا يلــي: )أ( اســتخدام كل أو أي جــزء مــن موجــودات المضاربــة كمــا يــراه 
مناســباً، وفــق أحــكام اتفاقيــة المضاربــة )وعلــى وجــه الخصــوص، فيمــا يتعلــق بالمبلــغ المتــاح، وفــق البنــد )4-1( )هـــ( مــن اتفاقيــة المضاربــة(؛ و)ب( مــزج أصولــه 

وأموالــه بموجــودات المضاربــة.

ينبغــي علــى المضــارب بموجــب البنــد )4-1( )هـــ( مــن اتفاقيــة المضاربــة أن يضمــن فــي جميــع األوقــات أن مبلغــاً يســاوي المبلــغ المتــاح المعمــول بــه للفتــرة ذات 
الصلــة قــد تــم االحتفــاظ بــه كأمــوال متاحــة علــى الفــور نقــداً أو مــا يعادلــه نقــداً للمضاربــة، وأال يتــم اســتخدام هــذا المبلــغ مــن قبــل الُمضــارب مــا لــم يتــم توجيهــه 

صراحــًة وبشــكل خــاص كتابــًة بخــالف ذلــك مــن قبــل الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )نيابــة عــن حملــة الصكــوك(.

يكــون لــكل مــن المضــارب )لصالــح الُمصــدر وحملــة الصكــوك( والُمصــدر حصــة ملكيــة مشــاعة فــي محفظــة األعمــال وجميــع األصــول المكتســبة مــن محفظــة 
األعمــال أو مــن خاللهــا علــى أســاس تقاســم األربــاح وتحمــل الخســائر بالتناســب مــع حصــة كل منهمــا. 

يتم احتساب حصص الربح المتناسبة لحملة الصكوك والمضارب في أي دخل مضاربة باستخدام النسب التالية: 

حملة الصكوك: تسعة وتسعون في المائة )99٪( من أي دخل مضاربة )ربح/ أرباح المضاربة(. و- 
المضارب: واحد في المائة )1٪( من أي دخل مضاربة )ربح/ أرباح المضارب(.- 
يتــم إضافــة ربــح المضاربــة )وربــح المضاربــة فقــط( إلــى حســاب افتراضــي للقيــد الدفتــري يحتفــظ بــه المضــارب فــي دفاتــره لصالــح الُمصــدر ونيابــة عنــه - 

)حســاب التحصيــل(.

ألغــراض احتســاب المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب التحصيــل، يقــوم المضــارب قبــل يومــي عمــل )٢( مــن كل تاريــخ توزيــع دوري باحتســاب دخــل المضاربــة 
الــذي تــم اســتالمه خــالل فتــرة التوزيــع الــدوري الحاليــة علــى النحــو اآلتــي:

على أساس تصفية حكمية لمحفظة األعمال قبل تاريخ التوزيع الدوري المعني بيوم عمل واحد )1(؛ و. 1
وعلى أساس حسابات المضارب اإلدارية للفترة المعنية.. ٢

فــي تمــام الســاعة 11:00 صباًحــا أو قبــل ذلــك )بتوقيــت الريــاض( قبــل كل تاريــخ توزيــع دوري أو أي تاريــخ توزيــع دوري جزئــي بيــوم عمــل واحــد )1(، يجــب علــى 
المضــارب تحويــل المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب التحصيــل إلــى حســاب الصفقــة وأن تكــون قيمــة المبلــغ مناســبة لتغطيــة تمويــل كل مبلــغ مســتحق الدفــع 

مــن حســاب الصفقــة بموجــب الشــرط )6( )د( »اســتخدام المتحصــالت - حســاب الصفقــة«.

يجــب أن يقــوم الُمضــارب بإعــادة اســتثمار أي فائــض مــن ربــح المضاربــة المتبقــي فــي حســاب التحصيــل بعــد اســتخدام المبالــغ المشــار إليهــا أعــاله فــي هــذا 
الشــرط )6( )ب( »موجــودات المضاربــة« فــي محفظــة األعمــال وذلــك لصالــح الُمصــدر وحملــة الصكــوك، مــع مراعــاة أن يتــم االلتــزام فــي جميــع األوقــات بالشــرط 

)8( »التعهــدات وااللتزامــات« والبنــد )4-1( )هـــ( مــن اتفاقيــة المضاربــة.

)ج ( صفقــة المرابحــة فــي كل تاريــخ إصــدار أو قريبــاً مــن هــذا التاريــخ، يجــب علــى البائــع والمشــتري الدخــول فــي صفقــة مرابحــة )صفقــة المرابحــة( وفًقــا 
للشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واتفاقيــة المرابحــة الرئيســية.
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يجب أن يكون سعر التكلفة لصفقة المرابحة مبلًغا ال يزيد عن 49 بالمائة من القيمة االسمية اإلجمالية لسلسلة الصكوك ذات الصلة؛أ. 
يجب أن يكون ربح المرابحة مبلًغا يساوي الفرق بين السعر المؤجل وسعر التكلفة؛ب. 
يجب أن يكون السعر المؤجل مبلًغا يساوي 99٪ من القيمة االسمية اإلجمالية لسلسلة الصكوك ذات الصلة؛ج. 
يجب دفع السعر المؤجل على قسط واحد أو أكثر في )وفًقا للفقرة الفرعية )هـ( أدناه( تاريخ )تواريخ( دفع السعر المؤجل؛ ود. 

هـ. في أي تاريخ حل، يصبح أي سعر مؤجل مستحق الدفع على الفور مستحًقا وواجًبا السداد في هذا التاريخ، ويشكل هذا المبلغ دخل مرابحة. 
و. جميــع مدفوعــات الســعر المؤجــل مــن قبــل المشــتري تشــكل دخــل مرابحــة ويجــب دفعهــا فــي حســاب الصفقــة لتســتخدم وفًقــا للشــرط )6( )د( »اســتخدام 

المتحصــالت – حســاب الصفقــة«.

)د( استخدام المتحصالت – حساب الصفقة

فــي أو قبــل 11:00 صباًحــا )بتوقيــت الريــاض( يــوم عمــل واحــد )1( قبــل كل تاريــخ توزيــع دوري، أو أي تاريــخ توزيــع دوري جزئــي أو فــي أي تاريــخ حــل، يجــب علــى 
الُمصــدر )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض نيابــًة عنــه( توجيــه تعليمــات إلــى مديــر الدفعــات ليتــم ســداد جميــع المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة 

بالترتيــب التالــي لأولويــة:

إلــى الحــد الــذي لــم يتــم دفعــه مســبًقا، علــى قــدم المســاواة وبشــكل نســبي، لــكل مقــدم خدمــة يكــون الُمصــدر مســؤوالً عــن ســداد دفعــة، فــي كل حالــة فيمــا . 1
يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة لــكل منهــم بموجــب وثائــق الصكــوك أو غيــر ذلــك فــي القــدرات الخاصــة بــكل منهــا؛

لكل حامل صكوك لدفع:. ٢
المبلــغ اإلجمالــي ألي عجــز بيــن المبالــغ المدفوعــة لحملــة الصكــوك فــي أي تاريــخ )تواريــخ( توزيــع دوري ســابقة ومبلــغ )مبالــغ( التوزيــع الــدوري المقابــل لهــذا . 3

التاريــخ )التواريــخ( )كل منهــا، العجــز( إلــى الحــد الــذي تظــل فيــه غيــر مدفوعــة؛ و
مبلــغ التوزيــع الــدوري المســتحق عــن فتــرة التوزيــع الــدوري الحاليــة ذات الصلــة أو مبلــغ التوزيــع الــدوري الجزئــي المســتحق لفتــرة التوزيــع الــدوري الجزئــي . 4

ذات الصلــة ومبلــغ القســط المســتحق فــي تاريــخ التوزيــع الــدوري ذي الصلــة، حســب االقتضــاء؛
فقط إذا تم السداد في تاريخ الحل، على قدم المساواة وبشكل متكافئ، إلى حملة الصكوك، المبلغ المستحق لدفع مبلغ توزيع الحل؛ و. 5
فقط إذا تم السداد في تاريخ الحل، إلى الضامن لحسابه الخاص كما هو الحال في رسوم الحوافز.. 6

أي مبالــغ قائمــة فــي رصيــد حســاب الصفقــة خــالل أي فتــرة توزيــع دوري تتجــاوز مبلــغ التوزيــع الــدوري المقابــل، وقيمــة القســط )إن وجــد(، والنقــص )إن وجــد( 
وأي مبالــغ أخــرى يجــب دفعهــا أعــاله فــي الفتــرة التاليــة تاريــخ التوزيــع الــدوري، يجــب إعــادة اســتثماره مــن قبــل المضــارب لصالــح الُمصــدر وحملــة الصكــوك فــي 

محفظــة األعمــال، مــع مراعــاة االلتــزام فــي جميــع األوقــات بالشــرط )8( )التعهــدات وااللتزامــات( والبنــد )4-1( )هـــ( مــن اتفاقيــة المضاربــة.

1٥-٧  الرشط ٧: تعهدات الُمصدر – التعهدات السلبية

تتعهد صكوك الكثيري )بصفتها الُمصدر والوكيل، حسب الحال( بشكل ال رجعة فيه بأنها لن:

تتحمــل أي مديونيــة فيمــا يتعلــق باألمــوال المقترضــة أو أي تمويــل آخــر مــن أي نــوع، أو تقديــم أي ضمــان فيمــا يتعلــق بــأي التــزام مــن أي شــخص أو إصــدار أ. 
أي أســهم )أو حقــوق أو ضمانــات أو خيــارات فيمــا يتعلــق باألســهم أو األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل إلــى أو القابلــة لالســتبدال باألســهم( بخــالف تلــك التــي 

تــم إصدارهــا فــي تاريــخ اإلغــالق أو علــى النحــو المســموح بــه بموجــب أي وثائــق صكــوك؛
ضمــان أي مــن مديونيتهــا الحاليــة أو المســتقبلية لأمــوال المقترضــة أو أي تمويــل آخــر مــن خــالل أي امتيــاز أو رهــن أو رســوم أو مصلحــة ضمانــات أخــرى ب. 

علــى أي مــن أصولهــا أو ممتلكاتهــا أو إيراداتهــا الحاليــة أو المســتقبلية )بخــالف تلــك الناشــئة عــن تطبيــق القانــون( باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي 
أي وثائــق صكــوك؛ أو

بيــع أو نقــل أو إحالــة أو المشــاركة أو التبــادل أو الرهــن أو الرهــن العقــاري أو الرهــن بــأي شــكل آخــر )عــن طريــق ضمانــات أو الرهــن )القانونــي أو غيــر ج. 
ذلــك( أو التفضيــل أو األولويــة أو أي اتفاقيــة ضمانــات أخــرى أو ترتيــب تفضيلــي مــن أي نــوع أو طبيعــة مهمــا كانــت أو غيــر ذلــك( )أو الســماح بحــدوث ذلــك 
أو التعــرض لوجــوده( أو أي جــزء مــن ملكيتــه ألي مــن أصــول الصكــوك أو أي مصلحــة فيهــا إال وفقــا ألي وثائــق صكــوك ووفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

1٥-8  الرشط 8: التعهدات والزتامات الضامن

15-٨-1  يتعهد الضامن ويقر ما دام أن أي صكوك ما زالت قائمة، بااللتزام باآلتي:

يظــل مبلًغــا مســاوًيا للمبلــغ المتــاح للفتــرة ذات الصلــة مســتثمًرا فــي المضاربــة كأمــوال متاحــة علــى الفــور نقــًدا أو مــا يعادلهــا نقــًدا متوفــرة للمضــارب وفًقــا أ. 
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لشــروط اتفاقيــة المضاربــة؛
إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه أصــول المضاربــة قيمــة رأس مــال المضاربــة، أال يتــم اســتخدام أصــول المضاربــة بخــالف أربــاح المضاربــة لتمويــل المبالــغ ب. 

المســتحقة الدفــع مــن حســاب الصفقــة بموجــب الشــرط )6( )د( »اســتخدام المتحصــالت – حســاب الصفقــة«؛
أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت(، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بإنشــاء أو تحمــل أو إصــدار أو ضمــان، أو تصبــح ج. 

مســؤولة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو بشــكل طــارئ أو غيــر ذلــك أو تصبــح مســؤولة بطريقــة أخــرى فيمــا يتعلــق بدفــع )بشــكل جماعــي، تحمــل، حســب 
االقتضــاء( أي مديونيــة ماليــة )بخــالف المديونيــة الماليــة المســموح بهــا(، بشــرط أن يتحمــل الراعــي أو أي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت( 

المديونيــة الماليــة إذا:

عدم حدوث أي حالة من حاالت اإلخالل أو استمرارها )أو قد تحدث نتيجة لتحمل مثل هذه المديونية المالية(؛ و. 1
ــة أي توزيــع ألصــول الضامــن فــي أي تصفيــة . ٢ تصنيــف المديونيــة الماليــة فــي مرتبــة أدنــى أو مســاوية فــي حــق الســداد مــع التزامــات الدفــع فــي حال

للضامــن؛

د. أال يســمح لنفســه أو ألي مــن الشــركات التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت(، بإنشــاء أو الســماح بالبقــاء علــى أي مــن الضمانــات، بخــالف الضمانــات المســموح 
بهــا، علــى، أو فيمــا يتعلــق، بكاملهــا أو أي جــزء منهــا. أو التعهــدات أو األصــول أو اإليــرادات المســتقبلية )بمــا فــي ذلــك أي رأس مــال غيــر مبــرر( لضمــان 
المديونيــة المعنيــة، أو أي ضمــان أو تعويــض فيمــا يتعلــق بــأي مديونيــة معنيــة، دون ضمــان الصكــوك فــي نفــس الوقــت أو قبــل ذلــك بالتســاوي والتناســب مــع 
نفــس الضمانــات كمــا تــم إنشــاؤها أو اســتمرارها لضمــان أي مديونيــة أو ضمــان أو تعويــض ذي صلــة أو أي ضمانــات أخــرى تتــم الموافقــة عليهــا بموجــب 

قــرار اســتثنائي مــن حملــة الصكــوك.
هـ. ال يجوز لها استخدام متحصالت طرح الصكوك ألي غرض بخالف ما هو محدد في نشرة اإلصدار األساسية ووثائق الصكوك؛

و. بخــالف مــا يقتضيــه نظــام الشــركات، ال يجــوز لهــا أن تقــدم لمديريهــا أو مســاهميها أي قــرار أو تعييــن أي مصــٍف إلنهائــه أو أي قــرار لبــدء أي إجــراءات 
إفــالس أو إعســار أخــرى فيمــا يتعلــق بهــا؛

ز. يجب أن تحافظ أو أن تسمح بااللتزام بالتعهدات المالية التالية:

إجمالــي صافــي الديــن إلــى نســبة صافــي القيمــة الملموســة: يجــب علــى الضامــن التأكــد فــي كل فتــرة ذات صلــة أن ال تتجــاوز إجمالــي صافــي الديــن )1٫50( . 1
ضعــف صافــي ثروتهــا الملموســة فــي كل األوقــات؛ 

نســبة المديونيــة الماليــة إلــى األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA(: يجــب علــى الضامــن التأكــد وأن يضمــن . ٢
بــأن مديونيتــه الماليــة ال تتجــاوز فــي كل فتــرة ذات صلــة x 4 أضعــاف األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA(؛ 

األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA( إلــى نســبة صافــي رســوم التمويــل الموحــدة: يجــب علــى الضامــن التأكــد . 3
 وأن يضمــن بــأن األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA( ألي فتــرة ذات صلــة تتجــاوز فــي جميــع األوقــات

 x 1٫75 صافي رسوم التمويل الموحدة؛ و
ح. يجب أن تزود الوكيل ووكيل حملة الصكوك المفوض بما يلي:

بمجرد توفرها، ولكن على أي حال خالل مائة وثمانين )180( يوًما بعد نهاية كل سنة مالية لها قوائمها المالية لتلك السنة المالية؛ و. 1
القوائــم الماليــة لــكل ربــع مالــي )بمــا فــي ذلــك الميزانيــة العموميــة وبيــان الدخــل والتفاصيــل الكاملــة للذمــم المدينــة مــع تحليــل التقــادم( بمجــرد توفرهــا، . ٢

ولكــن فــي أي حــال خــالل تســعين )90( يوًمــا بعــد نهايــة كل ربــع ســنة مــن كل ســنواتها الماليــة موقعــة مــن قبــل المديــر المالــي للضامــن؛

    يجــب أن يتــم اعتمــاد كل مجموعــة مــن القوائــم الماليــة التــي يتــم تســليمها إلــى الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وفًقــا لهــذا الشــرط )8( )ح( مــن قبــل 
مديــر أو مســؤول مفــوض مــن الضامــن علــى النحــو التالــي: )1( تمثــل بشــكل عــادل وضعهــا المالــي كمــا فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه وضــع تلــك القوائــم الماليــة 
و)٢( تــم إعدادهــا وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة. يجــب أن تكــون كل مجموعــة مــن القوائــم الماليــة متاحــة للفحــص مــن قبــل أي حامــل صكــوك خــالل 

ســاعات العمــل العاديــة فــي المكاتــب المحــددة لــكل مــن الُمصــدر )كُمصــدر أو كوكيــل(، الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض؛ 

ــا للشــرط )8-1( )ح(، بشــهادة امتثــال غيــر  ط.  يجــب أن تــزود الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، مــع كل مجموعــة مــن القوائــم الماليــة المقدمــة وفًق
ــة الصكــوك المفــوض فقــط، شــهادة امتثــال مدققــة( )أي مــن هــذه شــهادة االمتثــال »شــهادة االمتثــال/ مدققــة )وبالقــدر الــذي يطلبــه الوكيــل ووكيــل حمل
التــزام«( التــي تحــدد )بتفاصيــل معقولــة( الحســابات المتعلقــة باالمتثــال للشــرط )8-1( )ز( فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه إعــداد القوائــم الماليــة ذات الصلــة 
المقدمــة. يجــب اختبــار التعهــدات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي الشــرط )8-1( )ز( بالرجــوع إلــى القوائــم الماليــة التــي ترفــق بهــا شــهادة االمتثــال ذات 

ــا لهــذا الشــرط )8-1( )1(؛ الصلــة المقدمــة وفًق

     يجــب أن تكــون كل شــهادة امتثــال متاحــة للفحــص مــن قبــل أي حامــل صكــوك خــالل ســاعات العمــل العاديــة فــي مكاتــب الُمصــدر )كُمصــدر أو كوكيــل(، 
ــة الصكــوك المفــوض؛ الوكيــل ووكيــل حمل

ي. ال يجــوز الدخــول فــي صفقــة أو عمليــة واحــدة أو سلســلة منهــا )ســواء كانــت ذات صلــة أم ال( وســواء كانــت طوعيــة أو غيــر طوعيــة لبيــع أي أصــل أو تأجيــره 
أو نقلــه أو التصــرف فيــه بــأي طريقــة أخــرى، بخــالف أي بيــع أو إيجــار أو نقــل أو تصــرف آخــر:

تم إجراؤه في سياق العمل المعتاد للضامن؛. 1
األصول في مقابل أصول أخرى مماثلة أو أعلى من حيث النوع والقيمة والجودة؛. ٢
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عندمــا يكــون المقابــل المســتحق مــن قبــل الضامــن عــن هــذا البيــع أو اإليجــار أو التحويــل أو التصــرف اآلخــر هــو نقــدي وبمبلــغ يســاوي علــى األقــل القيمــة . 3
الســوقية )علــى النحــو الــذي يحــدده الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض الــذي يتصــرف بشــكل معقــول( لأصــل ذي الصلــة ويتــم الدخــول فــي 

مثــل هــذا البيــع أو اإليجــار أو النقــل أو أي تصــرف آخــر علــى أســس تجاريــة مــع شــخص أو كيــان ليــس طرًفــا متصــاًل؛
عندمــا يكــون المقابــل المســتحق مــن قبــل الضامــن عــن هــذا البيــع أو اإليجــار أو التحويــل أو التصــرف اآلخــر فــي وقــت المعاملــة بمبلــغ أقــل مــن القيمــة . 4

ــة، ولكــن يحــق  ــة الصكــوك المفــوض الــذي يتصــرف بشــكل معقــول( مــن األصــل ذي الصل الســوقية )علــى النحــو الــذي يحــدده الوكيــل و/أو وكيــل حمل
للضامــن اســترداد:

عندمــا يكــون الطــرف المقابــل شــركة تابعــة للضامــن، يكــون الفــرق بيــن المقابــل المســتحق فــي وقــت المعاملــة والقيمــة الســوقية لأصــل المعنــي فــي أ. 
وقــت بيــع األصــل المعنــي الحًقــا مــن قبــل الطــرف المقابــل أو شــركة تابعــة أخــرى )فــي حالــة التصــرف الالحــق مــن قبــل الطــرف المقابــل إلــى شــركة 
تابعــة أخــرى للضامــن( لشــخص أو كيــان ليــس شــركة تابعــة للضامــن، فــي وقــت مــا فــي المســتقبل فــي موعــد ال يتجــاوز التاريــخ الــذي يتــم فيــه بيــع 

األصــل المعنــي إلــى ذلــك الشــخص الــذي ليــس شــركة تابعــة للضامــن؛ أو
عندمــا ال يكــون الطــرف المقابــل شــركة تابعــة للضامــن، يكــون الفــرق بيــن المقابــل المســتحق فــي وقــت المعاملــة والقيمــة الســوقية لأصــل ذي الصلــة ب. 

فــي وقــت المعاملــة، فــي وقــت مــا فــي المســتقبل فــي موعــد ال يتجــاوز التاريــخ الــذي يتــم فيــه بيــع األصــل المعنــي الحًقــا مــن قبــل الطــرف المقابــل؛ أو

ــل  ــول( أو المقاب ــة الصكــوك المفــوض بالتصــرف بشــكل معق ــل حمل ــل و/أو وكي ــذي يحــدده الوكي ــى النحــو ال ــى )عل ــا تكــون القيمــة الســوقية أعل 5.  عندم
المســتحق )عندمــا يتــم تجميعــه مــع القيمــة الســوقية أو المقابــل المســتحق ألي بيــع أو إيجــار أو نقــل أو تصــرف آخــر مــن قبــل الُمصــدر، أيهمــا أعلــى، 
مــن أي مســموح بــه بموجــب الفقــرات )1( و )٢( و )3( أعــاله( ال يتجــاوز مبلًغــا يســاوي عشــرة بالمائــة. )10٪( مــن صافــي األصــول الموحــدة للضامــن 

)أو مــا يعادلــه بعملــة أو عمــالت أخــرى( فــي أي ســنة ماليــة؛

ك. لن تقوم بإجراء أي تغيير جوهري على الطبيعة العامة ألعمالها من تلك التي تم تنفيذها في تاريخ اإلقفال؛ و
ــق  ــن وثائ ــل ألي مســتند م ــى أي تعدي ــة عل ــل أو الموافق ــي الشــرط )16( »اجتماعــات حملــة الصكــوك؛ التعديــل«، تعدي ــه ف ــا هــو منصــوص علي ل. باســتثناء م

ــه )بخــالف مــا يتوافــق مــع شــروطه(. ــا في الصكــوك يكــون طرًف

1٥-9  الرشط 9: أحكام التوزيع الدورية الثابتة 

التطبيق أ. 

ينطبــق هــذا الشــرط )9( »أحــكام التوزيــع الــدوري الثابــت« علــى الصكــوك فقــط إذا تــم تحديــد أحــكام التوزيــع الــدوري الثابــت فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة 
باعتبارهــا قابلــة للتطبيــق.

مبلغ التوزيع الدوري ب. 

مــع مراعــاة الشــرط )6( )د( »اســتخدام العائــدات – حســاب الصفقــة« والشــرط )1٢( »المدفوعــات«، يجــب علــى الُمصــدر أن يوجــه مديــر الدفعــات لتوزيــع توزيــع 
علــى حملــة الصكــوك بالتناســب فيمــا يتعلــق بالصكــوك فــي كل تاريــخ توزيــع دوري يســاوي مبلــغ التوزيــع الــدوري المعمــول بــه. إذا لــم يكــن أي تاريــخ توزيــع دوري 
هــو يــوم عمــل، فســيتم تأجيــل تاريــخ التوزيــع الــدوري إلــى اليــوم التالــي وهــو يــوم عمــل مــا لــم يكــن ذلــك فــي الشــهر التقويمــي التالــي، وفــي هــذه الحالــة يجــب 

تقديــم تاريــخ التوزيــع الــدوري إلــى يــوم العمــل الســابق مباشــرة.
في هذا الشرط 9:

مبلغ التوزيع الدوري يعني، لكل فترة توزيع دوري، ويخضع للبند 4٫5 من اتفاقية المضاربة، المبلغ المتوقع المحسوب على النحو التالي:

D x (Px S(

360 

حيث
ــع الــدوري  ــخ التوزي ــل الــذي يســبق مباشــرًة تاري ــك السلســلة مــن إصــدارات الصكــوك القائمــة بتاريــخ قيــد التحوي ــة لتل ــي القيمــة االســمية اإلجمالي P= إجمال

ــي؛ الجزئــي المعن
D = العدد الفعلي لأيام في فترة التوزيع الدوري هذه؛

 S= معدل الربح المتوقع.
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حساب التوزيع فيما يتعلق بمبالغ التوزيع الدوري الجزئيج. 
عندمــا يكــون التوزيــع مطلوًبــا ليتــم حســابه فيمــا يتعلــق بفتــرة أقــل مــن فتــرة التوزيــع الــدوري الكاملــة، يجــب حســابه علــى أســاس العــدد الفعلــي لأيــام المنقضيــة 

فــي هــذه الفتــرة وعلــى أســاس فعلــي/360.
إشعارات د. 

يجــب أن تكــون جميــع اإلخطــارات واإلشــعارات واآلراء وعمليــات التحديــد والقــرارات والشــهادات والعمليــات الحســابية وعــروض األســعار والقــرارات المتخــذة أو 
المقدمــة أو المعطــاة أو التــي يتــم إجراؤهــا أو الحصــول عليهــا ألغــراض هــذا الشــرط مــن   مديــر الدفعــات )بشــرط خلوهــا مــن اإلهمــال جســيم أو ســوء الســلوك 
المتعمــد أو االحتيــال أو الخطــأ البّيــن( ملزمــة للُمصــدر )كُمصــدر أو كوكيــل( ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، ومديــر الدفعــات، وحملــة الصكــوك )وفًقــا لمــا 
ُذكــر ســابًقا(. ومــع مراعــاة مــا ســبق ذكــره، ال يتحمــل مديــر الدفعــات أي مســؤولية قانونيــة تجــاه أي شــخص فيمــا يتعلــق بممارســة أو عــدم ممارســته صالحياتــه 

وواجباتــه وســلطاته التقديريــة بموجــب هــذا الشــرط.

هـ. التقريب

يجــب تقريــب المبالــغ إلــى أقــرب وحــدة فرعيــة للعملــة المحــددة، ويتــم تقريــب نصــف أي وحــدة فرعيــة مــن هــذا القبيــل إلــى األعلــى أو بطريقــة أخــرى وفًقــا 
للعــرف الســائد فــي عمليــات مماثلــة.

1٥-10  الرشط 10: أحكام التوزيع الدوري العائم 

الطلب أ. 

ينطبق هذا الشرط )10( على الصكوك فقط إذا تم تحديد أحكام التوزيع الدوري العائم في الشروط النهائية المطبقة باعتبارها قابلة للتطبيق.

مبلغ التوزيع الدوري ب. 

ــى الُمصــدر أن فــي كل تاريــخ توزيــع دوري بتوجيــه  مــع مراعــاة الشــرط )6( )د( »اســتخدام العائــدات – حســاب الصفقــة« والشــرط )1٢( »الدفعــات«، يجــب عل
مديــر الدفعــات بــأن يــوزع علــى حملــة الصكــوك، بالتناســب فيمــا بينهــم، فــي كل تاريــخ توزيــع دوري يعــادل مبلــغ التوزيــع الــدوري المنطبــق لذلــك التاريــخ. إذا لــم 
يكــن أي تاريــخ توزيــع دوري هــو يــوم عمــل، فســيتم تأجيــل تاريــخ التوزيــع الــدوري إلــى اليــوم التالــي وهــو يــوم عمــل مــا لــم يكــن ذلــك فــي الشــهر التقويمــي التالــي، 

وفــي هــذه الحالــة يجــب تقديــم تاريــخ التوزيــع الــدوري إلــى يــوم العمــل الســابق مباشــرة.

في هذا الشرط 10:

مبلغ التوزيع الدوري يعني، لكل فترة توزيع دوري، ويخضع للبند 4٫5 من اتفاقية المضاربة، والمبلغ المتوقع محسوًبا على النحو التالي:

D x (Px (S+M))

360    

حيث
P = إجمالي القيمة االسمية لتلك السلسلة من إصدارات الصكوك القائمة بتاريخ قيد التحويل الذي يسبق مباشرًة تاريخ التوزيع الدوري الجزئي المعني؛

D = العدد الفعلي لأيام في فترة التوزيع الدوري هذه؛

 S= معدل المرجع )السعر المرجعي( لفترة التوزيع الدوري هذه؛

 M= الهامش.

معدل المرجعج. 

يتم تحديد معدل المرجع لكل فترة توزيع دوري من قبل مدير الدفعات أو نيابة عنه على األسس التالية:

)1( يحــدد مديــر الدفعــات معــدل اإليداعــات بالريــال الســعودي لفتــرة تســاوي فتــرة التوزيــع الــدوري ذات الصلــة والتــي تظهــر علــى صفحــة الشاشــة المعنيــة أ. 
)أو أي صفحــة أخــرى قــد تحــل محــل تلــك الصفحــة علــى تلــك الخدمــة، أو أي صفحــة أخــرى الخدمــة التــي قــد يرشــحها مديــر الدفعــات كمــورد معلومــات 
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لغــرض عــرض أســعار قابلــة للمقارنــة( اعتبــاًرا مــن الوقــت المعنــي فــي تاريــخ تحديــد التوزيــع الــدوري؛ )٢( أو إذا لــم يظهــر ذلــك المعــدل علــى تلــك الصفحــة، 
يقــوم مديــر الدفعــات بمــا يلــي:

يطلــب مــن المكتــب الرئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــكل مــن البنــوك )المصــارف( المرجعيــة، أو أي مصــرف مرجعــي بديــل فــي الســوق  أ. 
الســعودية  يعينــه مديــر الدفعــات، أن يــزوده  بعــرض مشــابه لذلــك المعــدل  بالريــال الســعودي يقدمــه فــي ســوق المصــارف  الســعودي اعتبــاًرا مــن الوقــت 
ــع  ــرة التوزي ــرة تعــادل  فت ــدوري للبنــوك )المصــارف( الرئيســية فــي ســوق  البنــوك )المصــارف( الســعودية، وذلــك لفت ــد ال ــخ التحدي المناســب فــي تاري

الــدوري المعنيــة  وبمبلــغ يمثــل معاملــة واحــدة فــي ذلــك الســوق فــي ذلــك الوقــت؛ و
يحتســب الوســط الحســابي لتلــك األســعار حينمــا تتوفــر تســعيرتان أو أكثــر )مقربــاً ألقــرب واحــد علــى عشــرة آالف مــن النقطــة المئويــة إذا لــزم األمــر، ب. 

مــع تقريــب 0٫00005 إلــى الرقــم األعلــى(،

ويكــون »معــدل المرجــع« هــو المعــدل أو المتوســط الحســابي )حســب مقتضــى الحــال( الــذي يحــدد بالطريقــة أعــاله، علــى أنــه إذا لــم يســتطع مديــر الدفعــات 
تحديــد المعــدل أو المتوســط الحســابي )حســب مقتضــى الحــال( ألي فتــرة توزيــع دوريــة وفقــاً لأحــكام الســابقة، يكــون معــدل المرجــع الــذي يطبــق علــى 
الصكــوك خــالل فتــرة التوزيــع الــدوري المعنيــة هــو آخــر معــدل مرجــع أو متوســط حســابي )حســبما تكــون الحــال( تــم تحديــده للصكــوك بخصــوص آخــر 

فتــرة توزيــع دوري.

د. النشر

يجــب علــى مديــر الدفعــات أن يقــوم بإبــالغ معــدل المرجــع ومبلــغ التوزيــع الــدوري الــذي حــدده وتاريــخ التوزيــع الــدوري المعنــي إلــى الُمصــدر )كُمصــدر وكوكيــل(  
ــا بتوقيــت  ــأي حــال مــن األحــوال 8:00 صباًح ــد وفــي  موعــد ال يتجــاوز ب ــك  التحدي ــا بعــد ذل ــة الصكــوك المفــوض فــي أقــرب وقــت ممكــن عملًي ــل حمل ووكي
الريــاض يــوم عمــل واحــد )1( ســابًقا ليــوم العمــل األول لفتــرة التوزيــع الــدوري المعنيــة. يجــب أيًضــا إشــعار المســجل بذلــك علــى الفــو ويجــب كذلــك النشــر علــى 
تــداول.  ويحــق لمديــر الدفعــات إعــادة احتســاب أي مبلــغ توزيــع دوري )علــى أســاس األحــكام الســابقة( دون إشــعار فــي حالــة تمديــد أو تقصيــر فتــرة التوزيــع 

الــدوري المعنيــة.

هـ. حساب التوزيع فيما يتعلق بمبالغ التوزيع الدوري الجزئي

عندمــا يكــون التوزيــع مطلوًبــا ليتــم حســابه فيمــا يتعلــق بفتــرة أقــل مــن فتــرة التوزيــع الــدوري الكاملــة، يجــب حســابه علــى أســاس العــدد الفعلــي لأيــام المنقضيــة 
فــي هــذه الفتــرة وعلــى أســاس فعلــي / 360.

و. إشعارات 

يجــب أن تكــون جميــع اإلخطــارات واإلشــعارات واإلبــالغ واآلراء والقــرارات والصكــوك والحســابات واالقتباســات والقــرارات المقدمــة أو التــي تــم التعبيــر عنهــا 
أو التــي تــم الحصــول عليهــا أو الحصــول عليهــا ألغــراض هــذا الشــرط مــن قبــل مديــر الدفعــات )فــي حالــة عــدم وجــود إهمــال جســيم أو ســوء ســلوك متعمــد أو 
احتيــال أو خطــأ واضــح( ملزمــة علــى الُمصدر)كُمصــدر وكوكيــل(، ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، ومديــر الدفعــات، وحملــة الصكــوك )وفًقــا لمــا ُذكــر ســابًقا(،  
وال يوجــد التــزام علــى عاتــق  أي شــخص تجــاه مديــر  الدفعــات فيمــا يتعلــق بممارســة أو عــدم ممارســته لســلطاته وواجباتــه والتقديريــة بموجــب هــذا الشــرط.

ز. التقريب 

يجــب تقريــب المبالــغ إلــى أقــرب وحــدة فرعيــة للعملــة المحــددة، ويتــم تقريــب نصــف أي وحــدة فرعيــة مــن هــذا القبيــل إلــى األعلــى أو بطريقــة أخــرى وفًقــا 
ألعــراف الســوق المعمــول بهــا.

1٥-11  الرشط 11: رشاء الصكوك وإلغاؤها

شراء أ. 

يجــوز للُمصــدر أو أي عضــو فــي المجموعــة فــي أي وقــت شــراء الصكــوك فــي الســوق المفتوحــة أو غيرهــا، وبــأي ســعر )ثمــن( متفــق عليــه بيــن حملــة الصكــوك 
والُمصــدر و/ أو عضــو فــي المجموعــة.
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اإللغاءب. 

عند شراء الُمصدر، الضامن أو أي عضو في المجموعة أياً من الصكوك، تلغى الصكوك المشتراة وال يجوز إعادة إصدارها أو إعادة بيعها.

1٥-12  الرشط 12: الدفعات

عامأ. 

يتــم ســداد الدفعــات بموجــب الصكــوك مــن قبــل الُمصــدر أو نيابــة عنــه عــن طريــق التحويــل البنكــي إلــى حســاب حامــل الصكــوك بالريــال الســعودي لــدى أحــد 
المصــارف أو البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا يتــم إبــالغ المســجل ومديــر الدفعــات والُمصــدر )كُمصــدر وكوكيــل( ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض 

خطيــاً بذلــك فــي موعــد ال يتجــاوز تاريــخ قيــد التحويــل قبــل تاريــخ الدفــع المعنــي.

خضوع الدفعات لألنظمة مرعية اإلجراءب. 

تخضــع كافــة الدفعــات الخاصــة بالصكــوك فــي كل األحــوال لآلتــي: )1( ألي أنظمــة أو لوائــح منطبقــة فــي مــكان الدفــع. ولكــن ذلــك مــع مراعــاة ومــن دون اإلخــالل 
بأحــكام الشــرط 17 )الضرائــب(؛ و )٢( أي ضريبــة اســتقطاع أو خصــم مطلــوب بموجــب قانــون فاتــكا. 

الدفعات في أيام العملج. 

تصــدر توجيهــات الدفــع علــى أســاس الدفــع فــي تاريــخ االســتحقاق، أو، إذا لــم يكــن تاريــخ االســتحقاق يــوم عمــل، يؤجــل الدفــع إلــى يــوم العمــل التالــي مــا لــم يقــع 
هــذا اليــوم فــي الشــهر التقويمــي التالــي حيــث يتــم فــي هــذه الحالــة تقديــم تاريــخ التوزيــع ليقــع فــي يــوم العمــل الســابق لــه مباشــرًة. وال يســتحق أي مــن حملــة 

الصكــوك أي توزيــع أو مبلــغ آخــر عــن التأخيــر فــي الدفــع نتيجــة وقــوع تاريــخ دفــع أي مبلــغ فــي يــوم غيــر يــوم عمــل.

تاريخ سجل التحويلد. 

يتــم ســداد أي دفعــة فيمــا يتعلــق بالصكــوك للشــخص الــذي يظهــر اســمه فــي الســجل كحامــل للصكــوك عنــد بــدء العمــل فــي موقــع مكتــب المســجل بتاريــخ قيــد 
التحويــل، وتجنبــاً الشــك يشــترط لذلــك أن يكــون ذلــك الشــخص شــخصاً مؤهــاًل.

1٥-13  الرشط 13: االسرتداد؛ تصفية الصكوك

الحل )التصفية( المجدولةأ. 

مــا لــم يتــم اســتردادها مســبقاً أو شــراؤها وإلغاؤهــا بالكامــل، يجــب علــى الُمصــدر اســترداد الصكــوك فــي تاريــخ االنتهــاء ويجــب تســليم كل حامــل صكــوك حصصه 
مــن مبلــغ توزيــع الحل)التصفيــة( المســتحق لحملــة الصكــوك مــن عائــدات أصــول الصكــوك بالتناســب مــع حصصــه فــي الصكوك. 

االسترداد المجدول جزئيًاب. 

مــا لــم يتــم اســتردادها مســبًقا، أو شــراؤها وإلغاؤهــا بالكامــل، وإذا تــم التعبيــر عــن هــذا الشــرط )13( )ب( »االســترداد المجــدول جزئًيــا« ليكــون قابــاًل للتطبيــق 
ــغ )»قيمــة  ــي يســاوي المبل ــغ إجمال ــع دوري فــي مبل ــخ توزي ــى أقســاط فــي كل تاري ــإن الُمصــدر ســوف يســترد الصكــوك عل ــة، ف ــة المطبق فــي الشــروط النهائي
القســط«( المحــدد مقابــل تاريــخ التوزيــع الــدوري ذي الصلــة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة. إذا تــم إجــراء أي اســترداد جزئــي للصكــوك فــي أي وقــت بخــالف 
مــا يتوافــق مــع هــذا الشــرط )13( )ب( »االســترداد المجــدول جزئًيــا«، فســيتم تخفيــض كل مبلــغ قســط يتــم دفعــه بعــد تاريــخ هــذا االســترداد الجزئــي بمقــدار 
نســبة مــن مبلــغ القســط هــذا والتــي هــي نفــس النســبة مثــل المبلــغ الــذي تــم بــه تخفيــض القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك التــي كانــت جاريــة نتيجــة لهــذا 
االســترداد الجزئــي إلــى القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك التــي كانــت ســارية لهــذه الصكــوك مباشــرة قبــل إجــراء هــذا االســترداد الجزئــي، ولكــن بعــد خصــم 

أي مبلــغ قســط يُدفــع فــي ذلــك التاريــخ.
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التصفية بناًء على خيار الُمصدرج. 

إذا كان خيــار الحــل أو التصفيــة االختياريــة )اســتدعاء( محــدًدا فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة علــى أنــه قابــل للتطبيــق، ويخضــع لقيمــة أصــول الصكــوك التــي 
ال تقــل عــن القيمــة االســمية اإلجماليــة، فيمكــن اســترداد الصكــوك بنــاًء علــى خيــار الُمصــدر )بنــاًء علــى إخطــار مــن الضامــن( بالكامــل، ولكــن ليــس جزئًيــا، فــي 

تاريــخ حــل اختيــاري )تاريــخ الحــل االختيــاري( والــذي قــد يكــون:

في أي وقت )إذا لم يتم تحديد أحكام التوزيع الدوري العائمة في الشروط النهائية المطبقة باعتبارها قابلة للتطبيق( ؛ أو. 1
فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم إشــعار . ٢

إلــى حملــة الصكــوك بمــا ال يقــل عــن 30 يوًمــا وال يزيــد عــن 60 يوًمــا وفًقــا للشــرط )19( »اإلشــعارات« )الــذي يجــب أن يكــون غيــر قابــل لإللغــاء(، فــي مبلــغ 
توزيــع الحــل.

د.  الحل المبكر ألسباب ضريبية 

ــخ  ــة )تاري ــخ اســترداد الضريب ــا فــي تاري ــار الُمصــدر )بعــد اســتالمه إشــعار مــن الضامــن( بالكامــل، ولكــن ليــس جزئًي ــى خي ــاًء عل يجــوز اســترداد الصكــوك بن
ــذي قــد يكــون: ــة( وال اســترداد الضريب

في أي وقت )إذا لم يتم تحديد أحكام التوزيع الدوري العائمة في الشروط النهائية المعمول بها باعتبارها قابلة للتطبيق( ؛ أو. 1
 فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المعمــول بهــا باعتبارهــا قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم . ٢

إشــعار إلــى حملــة الصكــوك بمــا ال يقــل عــن 30 يوًمــا وال يزيــد عــن 60 يوًمــا وفًقــا للشــرط )19( )اإلشــعارات( )يجــب أن يكــون اإلشــعار غيــر قابــل لإللغــاء(، 
فــي مبلــغ توزيــع الحــل )الضريبــة(، جنًبــا إلــى جنــب مــع مبالــغ التوزيــع الــدوري المســتحقة والمســتحقة )إن وجــدت( لتاريــخ الحــل فــي حالــة حــدوث حــدث 

ضريبــي، حيــث يعنــي الحــدث الضريبــي:

إذا كان الُمصــدر أو الضامــن ملزًمــا أو ســيصبح ملزًمــا بدفــع مبالــغ إضافيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه أو المشــار إليــه فــي الشــرط 17 )الضرائــب( . 1
نتيجــة ألي تغييــر أو تعديــل فــي قوانيــن أو لوائــح المملكــة العربيــة الســعودية أو أي تعديــل سياســي. التقســيم الفرعــي أو الســلطة التابعــة لــه أو التــي تتمتــع 
بصالحيــة فــرض الضرائــب، أو أي تغييــر فــي التطبيــق أو التفســير الرســمي لهــذه القوانيــن أو اللوائــح، التــي يصبــح التغييــر أو التعديــل ســارًيا فــي أو بعــد 

تاريــخ اإلقفــال )علــى النحــو المحــدد فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة(؛ و
ال يمكن تجنب هذا االلتزام من خالل اتخاذ الُمصدر و/أو الضامن )بحسب الحال( التدابير المعقولة المتاحة له،. ٢

بعد ذلك، بشرط، مع ذلك، عدم تقديم أي إشعار من هذا القبيل قبل:

حيــث يمكــن إلغــاء الصكــوك فــي أي وقــت، قبــل 90 يوًمــا مــن أقــرب تاريــخ يكــون فيــه الُمصــدر و/أو الضامــن )حســب الحــال( ملزًمــا بدفــع هــذه المبالــغ أ. 
اإلضافيــة إذا كان الدفــع فيمــا يتعلــق بالصكــوك مســتحًقا؛ أو

حيــث ال يجــوز حــل الصكــوك إال فــي تاريــخ التوزيــع الــدوري، أي قبــل 60 يوًمــا مــن تاريــخ التوزيــع الــدوري مباشــرة قبــل أقــرب تاريــخ يكــون فيــه الُمصــدر ب. 
و/أو الضامــن )حســب الحــال( ملزًمــا بدفــع هــذه المبالــغ اإلضافيــة إذا كان الســداد فيمــا يتعلــق بالصكــوك قــد تــم فــي ذلــك الوقــت بســبب.

قبــل نشــر أي إشــعار بالحــل بموجــب هــذه الفقــرة، يجــب علــى الُمصــدر أن يحصــل حملــة الصكــوك ويتيحهــا لحملــة الصكــوك للتفتيــش فــي مكتبــه الرئيســي خــالل 
ســاعات العمــل: )أ( شــهادة موقعــة مــن قبــل اثنيــن مــن مديــري الُمصــدر أو الضامــن )بحســب الحــال(، والتــي يجــب أن تكــون ملزمــة لحملــة الصكــوك، تنــص علــى 
أنــه يحــق للُمصــدر تنفيــذ هــذا الحــل وتقديــم بيــان بالحقائــق يوضــح أن الشــروط الســابقة فــي )1( أو )٢( و )أ( و )ب( أعــاله علــى حــق الُمصــدر لذلــك حــدث 
الخــالص؛ و )ب( رأي مستشــار ضرائــب مســتقل بشــأن الوضــع المعتــرف بــه فيمــا يتعلــق بــأن الُمصــدر قــد أصبــح أو ســيصبح ملزًمــا بدفــع مثــل هــذه المبالــغ 

اإلضافيــة نتيجــة لهــذا التغييــر أو التعديــل. عنــد هــذا االســترداد، يكــون الُمصــدر ملزًمــا باســترداد الصكــوك وفًقــا لهــذا الشــرط )13( )د(.

هـ. التصفية بعد وقوع حالة إخالل 

عنــد وقــوع حادثــة تتعلــق بحالــة إخــالل )علــى النحــو المحــدد فــي الشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل«، واســتمرارها، يمكــن اســترداد الصكــوك فــي مبلــغ توزيــع الحــل 
)التصفيــة( وفًقــا للشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل«.

و. عدم وجود حاالت أخرى تتعلق بالتصفية

ال يحق للُمصدر استرداد الصكوك بخالف ما هو منصوص عليه في هذا الشرط )13( والشرط )11( »شراء وإلغاء الصكوك«.

ز. تصفية المضاربة وتوزيع أصول الصكوك المتبقية

يقــوم المضــارب بتصفيــة أصــول المضاربــة فــي يــوم العمــل الســابق لتاريــخ الحــل. ويتــم اســتخدام عائــدات هــذه التصفيــة )التــي تمثــل القيمــة الحاليــة لحصــة 
حملــة الصكــوك فــي أصــول المضاربــة بمــا فــي ذلــك المبلــغ المتــاح( لســداد أي نقــص فــي المبالــغ المســتحقة لحملــة الصكــوك فــي تاريــخ الحــل بموجــب الصكــوك 
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)بعــد األخــذ فــي االعتبــار أيــة مبالــغ أخــرى مســتحقة لحملــة الصكــوك بموجــب مســتندات الصكــوك( عــن طريــق دفــع هــذه المبالــغ فــي حســاب التصفيــة. ويجــوز 
لحملــة الصكــوك منــح أي فائــض للتصفيــة إلــى الُمضــارب، بعــد أن يتــم دفــع المبالــغ )إن وجــدت( الموضحــة فــي هــذا الشــرط )13( )ز(، وذلــك كرســوم تحفيزيــة 

لحســاب الُمضــارب الخــاص.

ح. اإللغاءات 

يتم إلغاء جميع الصكوك التي تم استردادها على الفور؛ وال يجوز على اإلطالق االحتفاظ بها أو إعادة إصدارها أو إعادة بيعها.

1٥-14  الرشط 14: حاالت )حالة( اإلخالل/ حوادث )حادث( التقصري

يشكل حدوث واستمرار أي من األحداث والظروف التالية »حالة تقصير أو حالة إخالل«:

عــدم الســداد: فشــل الُمصــدر )الــذي يتصــرف بــأي صفــة( أو الضامــن فــي دفــع مبلــغ فــي طبيعــة الربــح المســتحق الدفــع مــن قبلــه وفًقــا للصكــوك أو أي أ. 
ــي حــال  ــي، فقــط ف ــاق اإلداري أو التقن ــة كان ســبب اإلخف ــي حال ــخ االســتحقاق المحــدد، ف ــي تاري ــه ف ــا في ــون طرًف ــي يك ــوك الت ــق الصك مســتند مــن وثائ
التصحيــح خــالل مــدة ثالثــة )3( أيــام، أو فشــل الُمصــدر )الــذي يتصــرف بــأي صفــة( أو الضامــن فــي دفــع مبلــغ فــي طبيعــة أصــل المبلــغ المســتحق مــن قبلــه 

وفًقــا للصكــوك أو أي مســتند مــن وثائــق صكــوك يكــون طرًفــا فيــه.
ــك ب.  ــه( و/أو الضامــن )حســب الحــال( ألي شــرط مــن أحــكام الصكــوك )بخــالف تل ــأي مــن صالحيات ــل الُمصــدر )ب اإلخــالل بااللتزامــات األخــرى: ال يمتث

المشــار إليهــا فــي الشــرط )14( )أ( »عــدم الســداد« والشــرط )14( )ج( »التعهــدات الماليــة«( أو وثائــق الصكــوك، بشــرط أن يكــون اإلخفــاق، فــي رأي وكيــل 
حملــة الصكــوك، قــادًرا علــى التعويــض وســيعالج فــي غضــون ثالثيــن )30( يــوم عمــل مــن تقديــم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض كتابًيــا إشــعار بعــدم االمتثــال 

)االلتــزام(، موجــه إلــى الُمصــدر أو الضامــن )بحســب الحــال(، فلــن يحــدث أي حــدث تقصيــر بســبب عــدم االمتثــال هــذا.
التعهدات المالية: اعتباًرا من 31 ديسمبر، من أي سنة تظل فيها الصكوك سارية، لم يتم استيفاء أي شرط في الشرط )8-1( )ز(.ج. 
عــدم اتخــاذ إجــراء: أي إجــراء أو شــرط أو شــيء فــي أي وقــت مطلــوب اتخــاذه أو الوفــاء بــه أو القيــام بــه مــن أجــل: )1( لتمكيــن الُمصــدر و/أو الضامــن مــن د. 

الدخــول فــي التزاماتهــا وممارســة حقوقهــا وتنفيذهــا واالمتثــال لهــا بشــكل قانونــي فيمــا يتعلــق بالصكــوك أو وثائــق الصكــوك؛ و )٢( للتأكــد مــن أن تلــك 
االلتزامــات قانونيــة وصالحــة وملزمــة وقابلــة للتنفيــذ، ولــم يتــم الوفــاء بهــا أو الوفــاء بهــا أو تنفيذهــا.

هـــ. عــدم قانونيــة: مــن غيــر القانونــي أو يصبــح غيــر قانونــي للُمصــدر و/أو الضامــن أن يــؤدي أو يمتثــل ألي مــن التزاماتــه أو جميعهــا بموجــب أو فيمــا يتعلــق 
بالصكــوك أو مســتندات الصكــوك أو أي مــن التزامــات الُمصــدر )يتصــرف بــأي صفــة( و/أو الضامــن بموجــب أو فيمــا يتعلــق بوثائــق الصكــوك ليســت، أو لــم 

تعــد، قانونيــة، وصالحــة، وملزمــة، وقابلــة للتنفيــذ.
و. الرفض/ التنصل: يتنصل الُمصدر و/أو الضامن من الصكوك أو أي من وثائق الصكوك.

ز. اإلعسار وإجراءاته:

الُمصــدر، الضامــن أو الشــركة التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت( غيــر قــادرة أو تعتــرف بعــدم قدرتهــا علــى ســداد ديونهــا عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها، . 1
وتعليــق ســداد أي مــن ديونهــا بســبب صعوبــات ماليــة فعليــة أو متوقعــة، تبــدأ المفاوضــات مــع واحــد أو أكثــر مــن دائنيهــا بهــدف إعــادة جدولــة أي مــن 

مديونيتهــا؛ أو
تــم تعييــن مســؤول أو مصــف )بخــالف مــا يتعلــق بــأي إعــادة هيكلــة علــى أســاس الميســرة( علــى كامــل أو بشــكل جوهــري كل تعهــد وأصــول وإيــرادات . ٢

ــا؛ أو الُمصــدر والضامــن أو شــركة فرعيــة جوهريــة )إن وجــدت( وهــذا التعييــن هــو ال يتــم تفريغهــا فــي غضــون ثالثيــن )30( يوًم
يقــوم الُمصــدر والضامــن أو شــركة فرعيــة جوهريــة )إن وجــدت( بإجــراء تنــازل عــام أو ترتيــب أو تكويــن مــع دائنيهــا أو لصالحهــم فيمــا يتعلــق بــأي مديونيــة . 3

ماليــة )بمــا فــي ذلــك أي ترتيــب بموجــب قانــون اإلفــالس الصــادر وفًقــا للمرســوم الملكــي رقــم م/50 وتاريــخ 1439/05/٢8هـــ )الموافــق ٢018/0٢/14م( 
والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 6٢٢ وتاريــخ 1439/1٢/٢4هـــ )الموافــق ٢019/09/04م( والمنشــور فــي الجريــدة 
الرســمية فــي 1439/1٢/30هـــ )الموافــق ٢018/09/10م( بصيغتهــا المعدلــة أو المكملــة أو المعــاد ذكرهــا مــن وقــت آلخــر( أو تعلــن عــن وقــف مؤقــت 

ألي مــن مديونيتهــا الماليــة ؛ أو
توقــف الُمصــدر والضامــن أو الشــركة التابعــة الجوهريــة )إن وجــدت( عــن ممارســة األعمــال التجاريــة بالكامــل أو بشــكل جوهــري )بخــالف األغــراض . 4

المتعلقــة باالندمــاج أو إعــادة التنظيــم أو إعــادة الهيكلــة أو وفًقــا لهــا أثنــاء الوفــاء بشــروط تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل قــرار اســتثنائي(؛ أو
ــة )إن وجــدت( )بخــالف األغــراض، أو . 5 ــة جوهري ــة أو حــل الٌمصــدر والضامــن أو شــركة فرعي ــة أو تصفي ــر قــرار فعــال لتصفي ــم إصــدار أمــر أو تمري ت

ــة بشــروط تمــت الموافقــة عليهــا بقــرار اســتثنائي(؛ أو  ــم أو إعــادة الهيكل بموجــب، الدمــج أو إعــادة التنظي
أي حــدث يقــع بموجــب قوانيــن أو لوائــح أو قواعــد المملكــة العربيــة الســعودية لــه تأثيــر مماثــل ألي مــن األحــداث المشــار إليهــا فــي الشــرط )14( )ز( . 6

ــى )14( )ز( )5(. )1( إل

ح. اإلخالل المقابل )المتبادل(

ــرة ســماح مطبقــة فــي . 1 ــد اســتحقاقها أو خــالل أي فت ــة )إن وجــدت( عن ــة للُمصــدر، الضامــن أو أي شــركة تابعــة جوهري ــة مالي عــدم ســداد أي مديوني
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نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢٤٧

األصــل؛ أو
اإلعــالن عــن أي مديونيــة ماليــة للُمصــدر، الضامــن أو أي شــركة تابعــة جوهريــة )إن وجــدت( مســتحقة وواجبــة الســداد قبــل اســتحقاقها المحــدد نتيجــة . ٢

لحــدث التقصيــر )علــى الرغــم مــن الوصــف(؛
تصبــح أي ضمانــات مقدمــة مــن الُمصــدر،  الضامــن أو أي شــركة تابعــة جوهريــة )إن وجــدت( عــن أي مديونيــة ماليــة واجبــة التنفيــذ وإجــراءات يتــم . 3

اتخاذهــا لتنفيــذ الضمانــات )بمــا فــي ذلــك وضــع اليــد أو تعييــن حــارس قضائــي أو مديــر إداري أو شــخص آخــر مــن هــذا القبيــل، باســتثناء فــي حالــة 
إصــدار أي إخطــار للُمصــدر، وللضامــن أو أي شــركة تابعــة جوهريــة )إن وجــدت( بــأن هــذه الضمانــات  أصبحــت واجبــة التنفيــذ( مــا لــم يتــم إبــراء الذمــة 
الكاملــة للمديونيــة الماليــة التــي الضمانــات  ذات الصلــة فــي غضــون ثالثيــن )30( األيــام الالحقــة للتاريــخ األول الــذي: )أ( ذات الصلــة ؛ و )ب( تــم إخطــار 

الُمصــدر، الضامــن أو أي شــركة تابعــة جوهريــة )إن وجــدت( بأنــه قــد تــم اتخــاذ  اإلجــراءات لتنفيــذ الضمانــات.
شــريطة، مــع ذلــك، عــدم حــدوث أي حالــة مــن حــاالت اإلخــالل وفًقــا لهــذا الشــرط )13( )ح( إذا كان المبلــغ اإلجمالــي للمديونيــة الماليــة أو االلتــزام بالمديونيــة 
الماليــة يقــع ضمــن الشــروط )14( )ح( )1( )14( )ح( )٢( و)14( )ح( )3( أعــاله مــن الُمصــدر، الضامــن أو شــركة تابعــة جوهريــة لــه )إن وجــدت( )ولكــن ليــس 

المصــدر( أقــل مــن 5٫000٫000 ريــال ســعودي )أو مــا يعادلــه بــأي عملــة أو عمــالت أخــرى(.

حكــم غيــر ُمرضــي: إصــدار حكــم )أحــكام( أو أمــر )أوامــر( أو أكثــر لدفــع مبلــغ يزيــد عــن 1٫000٫000 ريــال ســعودي )أو مــا يعادلــه بــأي عملــة أو عمــالت . 1
أخــرى( ، ســواء بشــكل فــردي أو إجمالــي مقابــل الُمصــدر، الضامــن  أو أي مــن شــركاته الفرعيــة الماديــة )إن وجــدت( ويســتمر )ق( غيــر راٍض وغيــر ثابــت 
لمــدة ثالثيــن )30( يوًمــا بعــد تاريــخ )تواريــخ( ذلــك أو، إذا كان الحًقــا، التاريــخ المحــدد فيــه للدفــع، مــا لــم يكــن ذلــك يتــم اســتئناف الحكــم )األحــكام( أو األمــر 

)األوامــر( أو الدفــاع عنهــا بحســن نيــة والتــي تــم توفيــر مخصصــات كافيــة بشــأنها وفًقــا لمعاييــر المحاســبة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

فــي حالــة حــدوث حالــة تقصيــر واســتمرارها، يجــب علــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي أقــرب وقــت ممكــن عملًيــا بعــد أن يتلقــى إخطــاًرا بذلــك، إخطــار 
حملــة الصكــوك بحــدوث مثــل هــذه الحالــة مــن حــاالت اإلخــالل، يطالبهــم باإلشــارة إليــه فــي غضــون فتــرة تصــل إلــى خمســة عشــر )15( يوًمــا، أو أي تاريــخ 
آخــر يتــم إخطــاره لحملــة الصكــوك مــن قبــل الوكيــل )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه( )فتــرة الممارســة( مــا إذا كانــوا يرغبــون فــي ممارســة 
حقوقهــم وفًقــا لهــذا الشــرط )14( )حــاالت اإلخــالل/ حــوادث التقصيــر(. يجــوز ألي حامــل صكــوك بعــد ذلــك تســليم إشــعار خــالل فتــرة التمريــن هــذه إلــى 

وكيــل حملــة الصكــوك )إشــعار بحــدوث حالــة تقصيــر(.

ــى الفــور الُمصــدر  ــة الصكــوك المفــوض أن يخطــر عل ــى وكيــل حمل ــة اإلخــالل، فيجــب عل ــة الصكــوك المفــوض إشــعاًرا بحــدوث حال إذا تلقــى وكيــل حمل
ومســؤول الدفــع باســتالم مثــل هــذا اإلخطــار، مــع تحديــد حالــة اإلخــالل المشــار إليهــا فيــه )ولكــن بحيــث يجــب تقديــم هــذا اإلشــعار فقــط فيمــا يتعلــق بــأول 
حــدث مــن إخطــار التقصيــر المســتلم فيمــا يتعلــق بــأي حالــة مــن حــاالت التقصيــر(. إذا تلقــى وكيــل حملــة الصكــوك إشــعارات بحالــة اإلخــالل مــن حملــة 
الصكــوك )الذيــن يحققــون النصــاب المطلــوب( علــى األقــل خــالل فتــرة ممارســة هــذا الحــق، فيجــب علــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أن يســلم علــى الفــور 

إلــى الُمصــدر إشــعار ممارســة )حالــة حصــول حــادث إخــالل( بحيــث يتــم إخطــار الُمصــدر )مــع نســخة إلــى حملــة الصكــوك(.

عنــد تســليم إشــعار تطبيــق )ممارســة( حالــة إخــالل  وفًقــا لهــذا الشــرط 14 )حــاالت اإلخــالل(، بشــرط اســتمرار حالــة التقصيــر أو اإلخــالل المعنيــة، يكــون 
لوكيــل حملــة الصكــوك ، فــي أي وقــت، و هــو مفوًضــا بشــكل غيــر قابــل للنقــض )الرجــوع( نيابــة عــن حملــة الصكــوك مــن أجــل: )1( تنفيــذ الحقــوق التــي قــد 
تكــون لهــا بموجــب مســتندات الصكــوك بعــد حــدوث حالــة إخــالل )حــادث تقصيــري(؛ )٢( المطالبــة واالدعــاء والتنفيــذ  واإلثبــات بدفــع مبلــغ توزيــع الحــل 
)التصفيــة( المطبــق علــى الصكــوك اعتبــاًرا مــن تاريــخ اســتالم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض اإلشــعار )إشــعارات( بخصــوص حــاالت اإلخــالل المرســل مــن 
حملــة الصكــوك )تاريــخ حالــة اإلخــالل(؛ و)3( تقديــم المطالبــات واإلثباتــات وإعطــاء اإليصــاالت واتخــاذ جميــع اإلجــراءات والقيــام بــكل األشــياء التــي يراهــا 

وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مناســبة الســترداد مبلــغ توزيــع الحــل )التصفيــة( مــن الُمصــدر.

1٥-1٥  الرشط 1٥: التنفيذ وممارسة الحقوق

لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي أي وقــت، وفًقــا لتقديــره المطلــق وبــدون ســابق إنــذار، اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات ضــد الُمصــدر حســبما يــراه مناســًبا أ. 
لتنفيــذ أحــكام الصكــوك ووثائــق الصكــوك، ولكنــه لــن يكــون ملزًمــا بــأي مــن الظــروف التخــاذ أي إجــراء ضــد الُمصــدر بموجــب أي وثيقــة صكــوك مــا لــم يتــم 
التوجيــه أو الطلــب للقيــام بذلــك: )1( وفًقــا للشــرط )14( )حــاالت اإلخــالل(؛ )٢( بقــرار غيــر عــادي؛ أو )3( كتابًيــا مــن قبــل حملــة الصكــوك )الذيــن يحققــون 
النصــاب المطلــوب(، وفــي أي حــال مــن األحــوال فقــط إذا تــم تعويضهــا و/أو تأمينهــا و/ أو تمويلهــا مســبًقا بمــا يرضيهــا ضــد جميــع االلتزامــات التــي قــد 

تجعــل نفســها مســؤولة تجاههــا والتــي قــد تتكبدهــا بموجــب ذلــك عمــل.

ال يحــق ألي حامــل صكــوك أن يرفــع دعــوى مباشــرة ضــد الُمصــدر و/أو الضامــن إال إذا: )1( وكيــل حملــة الصكــوك، بعــد أن أصبــح ملزًمــا بالمضــي قدًمــا، ب. 
ولــم يفعــل ذلــك فــي غضــون ســتين )60( يوًمــا مــن االلتــزام بذلــك واســتمر هــذا اإلخفــاق؛ و)٢( يمتلــك حامــل الصكــوك المعنــي )أو حامــل الصكــوك هــذا 
جنًبــا إلــى جنــب مــع حاملــي الصكــوك اآلخريــن الذيــن يقترحــون المضــي مباشــرة ضــد الُمصــدر( ٢5% علــى األقــل مــن إجمالــي المبلــغ االســمي للسلســلة ثــم 
الحاليــة فــي هــذا التاريــخ. ال يحــق لوكيــل حملــة الصكــوك أو أي مــن حملــة الصكــوك بــأي حــال مــن األحــوال التســبب فــي بيــع أو التصــرف بــأي مــن أصــول 

الصكــوك إال وفًقــا للشــروط.
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1٥-1٦  الرشط 1٦: اجتماعات حملة الصكوك؛ التعديل

اجتماعات حملة الصكوكأ. 

يحتــوي إعــالن الوكالــة علــى أحــكام لعقــد اجتماعــات حملــة الصكــوك للنظــر فــي أي مســألة تؤثــر علــى مصالحهــم، بمــا فــي ذلــك الموافقــة بموجــب قــرار اســتثنائي 
علــى تعديــل الصكــوك أو هــذه الشــروط أو أي حكــم ذي صلــة مــن إعــالن الوكالــة أو أي وثيقــة صكــوك أخــرى، تخضــع أيًضــا لموافقــة الُمصــدر. قــد يتــم عقــد 
مثــل هــذا االجتمــاع مــن قبــل الُمصــدر أو الوكيــل )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه(، ويجــب أن يعقــد مــن قبــل الُمصــدر بنــاًء علــى طلــب كتابــي 
مــن حملــة الصكــوك الذيــن يمتلكــون مــا ال يقــل عــن ثلــث القيمــة االســمية اإلجماليــة للسلســلة كمــا هــو الحــال فــي ذلــك التاريــخ. يكــون النصــاب القانونــي فــي أي 
اجتمــاع يعقــد للتصويــت علــى قــرار اســتثنائي هــو شــخصان أو أكثــر يمتلكــون أو يمثلــون علــى األقــل نصــف القيمــة االســمية اإلجماليــة للسلســلة كمــا هــو الحــال 
فــي هــذا التاريــخ أو فــي أي اجتمــاع مؤجــل، ســيكون شــخصان أو أكثــر األشــخاص الذيــن يمتلكــون أو يمثلــون مــا ال يقــل عــن ربــع مــن إجمالــي القيمــة االســمية 

للسلســلة كمــا هــو الحــال فــي هــذا التاريــخ. 

يتطلــب أي قــرار غيــر عــادي التصويــت اإليجابــي لمــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع الممثليــن فــي االجتمــاع ذي الصلــة حتــى يتــم تمريــره. يكــون أي قــرار اســتثنائي يتــم 
تمريــره علــى النحــو الواجــب فــي أي اجتمــاع مــن هــذا القبيــل ملزًمــا لجميــع حاملــي الصكــوك فــي السلســلة ذات الصلــة، ســواء كانــوا حاضريــن أم ال وســواء كانــوا 
مصوتيــن علــى هــذا القــرار االســتثنائي أم ال. إعــالن الوكالــة ينــص علــى قــرار خطــي موقــع مــن قبــل أو نيابــة عــن أصحــاب ال تقــل عــن خمســة وعشــرين فــي المائــة 

)٢5٪( مــن القيمــة االســمية اإلجماليــة للسلســلة كمــا هــو الحــال فــي هــذا التاريــخ يجــب أن تكــون صالحــة وفعالــة كقــرار اســتثنائي تــم تمريــره حســب األصــول.

التعديلب. 

ينــص إعــالن الوكالــة علــى أنــه يجــوز للوكيــل )أو لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه( الموافقــة، دون موافقــة حاملــي الصكــوك، علــى أي تعديــل أو تنــازل 
أو تفويــض عــن أي خــرق أو خــرق مقتــرح ألي مــن هــذه الشــروط أو أي مــن أحــكام إقــرار التوكيــل أو أي وثيقــة صكــوك أخــرى، أو قــد يقــرر أن حالــة التقصيــر، 
لــن يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا فــي أي حالــة مــن هــذا القبيــل، فــي رأي الوكيــل )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه(، ال تضــر جوهريــاً بمصالــح 
حملــة الصكــوك أو ألي تعديــل علــى أي مــن هــذه الشــروط أو أي مــن أحــكام إقــرار الوكالــة الــذي يكــون )فــي رأي الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض 
بالنيابــة عنــه( ذا طبيعــة رســمية أو ثانويــة أو فنيــة أو يتــم إجــراؤه لتصحيــح خطــأ واضــح أو االمتثــال مــع أحــكام القانــون اإللزاميــة. يجــب أن يكــون أي تعديــل 
أو تنــازل أو تفويــض أو قــرار ملزًمــا لحملــة الصكــوك، ومــا لــم يوافــق الوكيــل )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه( علــى خــالف ذلــك، يجــب إخطــار 

حملــة الصكــوك بــأي تعديــل فــي أقــرب وقــت ممكــن عملًيــا بعــد ذلــك وفًقــا للشــرط )19( »اإلشــعارات«. 

ــازل أو  ــل أو تن ــال ال الحصــر، أي تعدي ــى ســبيل المث ــك، عل ــه )بمــا فــي ذل ــة التصــرف الممنوحــة ل ــه وحري ــق بممارســته ألي مــن ســلطاته وصالحيات فيمــا يتعل
تفويــض، أو تحديــد(، يجــب علــى الوكيــل )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه( مراعــاة المصالــح العامــة لحملــة الصكــوك ككل وأن ال ينظــر إلــى أي 
مصلحــة ناشــئة عــن ظــروف تخــص أفــراد مــن حملــة الصكــوك )أيــا كان عددهــم(، وعلــى وجــه الخصــوص، ولكــن ليــس علــى ســبيل الحصــر، ال يجــوز أن يضــع 
فــي اعتبــاره نتائــج أي ممارســة لصالــح أفــراد مــن حملــة الصكــوك )أيــاً كان عددهــم( تنشــأ  عــن كونهــم ألي غــرض مــن األغــراض مقيميــن أو يســكنون فــي إقليــم 
أو فــي كيــان سياســي فرعــي تابــع لــه، أو يخضعــون للواليــة القضائيــة لذلــك اإلقليــم أو الكيــان السياســي التابــع لــه أو يرتبطــون بــه ، وال يحــق  للوكيــل )أو لوكيــل 
حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه( وال ألي مــن حملــة  الصكــوك، أن يطلبــوا مــن الُمصــدر، الوكيــل )أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بالنيابــة عنــه( أو 

أي شــخص آخــر، بــأي التــزام  بالتعويــض أو دفــع مبلــغ مالــي فيمــا يتعلــق بــأي نتيجــة ضريبيــة ألي ممارســة مــن هــذا القبيــل علــى حاملــة  الصكــوك األفــراد.

1٥-1٧  الرشط 1٧: الرضائب

يجــب ســداد جميــع الدفعــات المتعلقــة بالصكــوك دون اســتقطاع أو خصــم، أو علــى حســاب، أي ضرائــب حاليــة أو مســتقبلية، أو زكاة، أو جبايــات، أو واردات، أو 
رســوم، أو رســوم، أو اشــتراكات أو رســوم أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا، مفروضــة أو مفروضــة أو محصلــة، تــم حجبهــا أو تقييمهــا مــن قبــل أو نيابــة عــن أي ســلطة 
قضائيــة ذات صلــة )الضرائــب، مــا لــم يكــن اقتطــاع الضرائــب أو خصمهــا مطلوًبــا بموجــب القانــون(. فــي مثــل هــذه الحالــة، ســيدفع الُمصــدر مبالــغ إضافيــة 
بحيــث يتــم اســتالم المبلــغ الكامــل الــذي كان مــن الممكــن أن يكــون مســتحًقا وواجبــاً للدفــع بموجــب الصكــوك مــن قبــل حملــة الصكــوك، باســتثناء أنــه لــن يكــون 

هــذا المبلــغ اإلضافــي مســتحق الدفــع ألي شــخص لديــه صكــوك، ولكنــه ليــس كذلــك شــخص مؤهــل.

يتحمل حاملو الصكوك مسؤولية أي ضرائب أو زكاة أخرى يتم ربطها عليهم نتيجة حيازتهم للصكوك.
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1٥-18  الرشط 18: التعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك

يحتــوي إعــالن الوكالــة علــى أحــكام تتعلــق بتعويــض الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك فــي ظــروف معينــة وإعفائــه مــن المســؤولية، بمــا فــي ذلــك أحــكام إعفائهــا مــن 
اتخــاذ اإلجــراءات مــا لــم يتــم تعويضهــا و/أو تأمينهــا و/أو تمويلهــا مســبًقا بمــا يرضيهــا، علــى وجــه الخصــوص، فيمــا يتعلــق مــع ممارســة أي مــن حقوقــه فيمــا 
يتعلــق بأصــول الصكــوك. ال يجــوز لوكيــل حملــة الصكــوك بــأي حــال مــن األحــوال اتخــاذ أي إجــراء مــا لــم يتــم توجيهــه للقيــام بذلــك وفًقــا للشــرط 15 )التنفيــذ 
وممارســة الحقــوق(، وبعــد ذلــك فقــط إذا تــم تعويضهــا و/أو تأمينهــا و/أو تمويلهــا مســبًقا بمــا يرضيهــا. وال يقــدم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أي تأكيــد 
وال يتحمــل أي مســؤولية عــن صحــة أو كفايــة أو قابليــة تنفيــذ التزامــات الُمصــدر )كُمصــدر أو كوكيــل( بموجــب أي مســتند مــن وثائــق الصكــوك يكــون الُمصــدر 
)كُمصــدر أو كوكيــل( طرًفــا فيــه ولــن يتحمــل تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أي مســؤولية أو يكــون ملزًمــا بالمســاءلة تجــاه حملــة الصكــوك فيمــا يتعلــق بــأي دفعــة 
كان يجــب أن يتــم ســدادها مــن قبــل الُمصــدر )كُمصــدر أو كوكيــل( أو نيابــة عنــه، ولكــن لــم يتــم ســدادها، ولــن يتحملــوا بــأي حــال مــن األحــوال أي مســؤولية تنشــأ 
عــن أصــول الصكــوك بخــالف مــا هــو منصــوص عليــه صراحــًة فــي هــذه الشــروط أو فــي إعــالن الوكالــة. يُســتثنى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مــن: )أ( أي 
التــزام يتعلــق بــأي خســارة أو ســرقة ألصــول الصكــوك أو أي نقــود؛ )ب( أي التــزام بالتأميــن علــى أصــول الصكــوك أو أي مبالــغ نقديــة؛ و)ج( أي مطالبــة تنشــأ عــن 
حقيقــة أن أصــول الصكــوك محتفــظ بهــا أو أي مبالــغ نقديــة محتفــظ بهــا مــن قبــل وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أو نيابــة عنــه أو عنــد إيداعهــا، مــا لــم تنشــأ 
هــذه الخســارة أو الســرقة نتيجــة لإلهمــال الجســيم أو ســوء الســلوك المتعمــد مــن جانــب وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض. وكذلــك يحتــوي كل إعــالن الوكالــة علــى 
أحــكام يحــق بموجبهــا  لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، مــن بيــن أمــور أخــرى: )١( الدخــول فــي معامــالت /عمليات/صفقــات تجاريــة مــع الُمصــدر )كُمصــدر أو 
كوكيــل(، الضامــن و/أو أي عضــو مــن المجموعــة والعمــل كوكيــل مفــوض  عــن حملــة  أي أوراق ماليــة أخــرى تــم إصدارهــا أو مضمونــة  مــن قبــل بالُمصــدر و/
أو أي عضــو فــي المجموعــة؛ )٢( لممارســة وإنفــاذ حقوقهــا، واالمتثــال اللتزاماتهــا وأداء واجباتهــا بموجــب أو فيمــا يتعلــق بــأي مــن هــذه المعامالت/العمليــات/
الصفقــات أو حســب الحالــة، أي وكالــة أو وصايــة مــن هــذا القبيــل دون اعتبــار لمصالــح أو عواقــب حملــة الصكــوك. و )3( لالحتفــاظ بــأي ربــح تــم تحقيقــه أو 

أي مبلــغ أو منفعــة أخــرى تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق ذلــك أو فيمــا يتعلــق بــه وعــدم تحمــل مســؤوليته عنهــا.

1٥-19  الرشط 19: اإلشعارات 

ســيتم إرســال جميــع اإلشــعارات لحملــة الصكــوك إليهــم بالبريــد المســجل علــى عناوينهــم فــي الســجل. يعتبــر أي إشــعار مــن هــذا القبيــل قــد تــم تســليمه فــي 
اليــوم الخامــس )5( مــن إرســاله بالبريــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب إرســال إشــعارات أي اجتماعــات لحملــة الصكــوك قبــل خمســة وعشــرين )٢5( يوًمــا علــى 
األقــل مــن التاريــخ المحــدد لالجتمــاع األولــي وقبــل ثالثيــن )30( يوًمــا علــى األقــل مــن التاريــخ المحــدد ألي اجتمــاع مؤجــل ويجــب أن تكــون ســارية المفعــول إذا 
تــم إرســالها إلــى حملــة الصكــوك عــن طريــق البريــد المســجل علــى عناوينهــم فــي الســجل. يعتبــر أي إشــعار مــن هــذا القبيــل قــد تــم تســليمه فــي اليــوم الخامــس 
بعــد تاريــخ اإلرســال بالبريــد. يجــب أن يكــون كل إشــعار أو اتصــال باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة. فــي حالــة وجــود أي تعــارض بيــن النصيــن العربــي واإلنجليــزي 

ألي إشــعار أو وســيلة اتصــال أخــرى يتــم إجراؤهــا باللغتيــن، فــإن النــص العربــي لــه الغلبــة علــى النــص اإلنجليــزي.

1٥-20  الرشط 20: القانون الحاكم واالختصاص القضائي

النظام الحاكم أ. 

تخضع وثائق الصكوك والصكوك لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها وتفسر وفًقا لها.

االختصاص القضائيب. 

تتمتــع اللجــان باالختصــاص القضائــي الحصــري للنظــر والبــت فــي أي دعــوى أو أي إجــراء أو إجــراءات قضائيــة وفــي تســوية أي نزاعــات قــد تنشــأ عــن الصكــوك 
أو وثائــق الصكــوك. ولهــذا الغــرض، يقــر جميــع األطــراف ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك، الُمصــدر وحملــة الصكــوك( يخضعــون بشــكل نهائــي ال رجــوع فيــه إلــى 
اختصــاص اللجــان. ال يجــوز رفــع أي دعــوى أو دعــوى قــد تنشــأ عــن الصكــوك أو وثائــق الصكــوك أو فيمــا يتعلــق بهــا أو رفعهــا خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. 

وال يكــون ألي محكمــة أو أي ســلطة قضائيــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية االختصــاص للنظــر فيهــا أي مطالبــة مــن هــذا القبيــل.



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢٥٠

نموذج الشروط النهائية 	
يوضح شكل الشروط أدناه الشروط النهائية المطبقة والتي سيتم استكمالها لكل شريحة صادرة بموجب البرنامج.

الشروط النهائية المطبقة 
)التاريخ )**((

برنامج إصدار الصكوك
صكوك الكثيري

إصدار صكوك بـ )القيمة االسمية اإلجمالية لسلسلة إصدار الصكوك( )اسم/ الصكوك( بالريال سعودي
تندرج تحت برنامج إصدار الصكوك

)500٫000٫000( ريال سعودي

ــى هــذا النحــو ألغــراض الشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار األساســية  تعتبــر المصطلحــات المســتخدمة فــي هــذه الوثيقــة معّرفــة عل
الصــادرة فــي تاريــخ ٢0٢٢/09/٢8م )وملحــق نشــرة اإلصــدار األساســية المؤرخــة بتاريــخ )**( والتــي تشــكالن )معــاً( نشــرة إصــدار أساســية( ))معــاً( »نشــرة 
اإلصــدار األساســية«(. تحتــوي هــذه الوثيقــة علــى الشــروط النهائيــة للصكــوك المحــددة فيهــا، ويجــب قراءتهــا باالقتــران مــع نشــرة اإلصــدار األساســية. ال تتوفــر 
المعلومــات الكاملــة عــن الُمصــدر وطــرح الصكــوك إال علــى أســاس وثيقــة الشــروط النهائيــة هــذه ونشــرة اإلصدار األساســية مجتمعتين. نشــرة اإلصدار األساســية 
 متاحــة لالطــالع عليهــا مــن خــال زيــارة المواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الراعــي شــركة الكثيــري القابضــة )www.alkathiriholding.com(( والمستشــار المالــي

.)www.cma.org.sa( وموقع هيئة السوق المالية )www.alkhaircapital.com.sa(

ال تقــدم هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أي تعهــدات أو تأكيــدات فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال نشــرة اإلصــدار األساســية أو هــذه الشــروط 
النهائيــة، وتتنصــل صراحــًة مــن أي مســؤولية أو التــزام مــن أي نــوع عــن أي خســارة نتيجــة االعتمــاد علــى أي جــزء مــن نشــرة اإلصــدار أو يتــم تكبدهــا نتيجــة 
لذلــك. يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن الذيــن يرغبــون شــراء األوراق الماليــة المطروحــة أدنــاه اتخــاذ إجــراءات العنايــة المهنيــة الواجبــة والخاصــة بهــم بشــأن 
دقــة المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة. وفــي حــال عــدم فهــم محتويــات نشــرة اإلصــدار األساســية أو هــذه الشــروط النهائيــة، ينبغــي استشــارة مستشــار 

مالــي معتمــد.

)إدراج أي ممــا يلــي كمــا ينطبــق أو حــدد »ال ينطبــق«. علمــاً بــأن الترقيــم يجــب أن يبقــى علــى النحــو المبيــن أدنــاه، حتــى إذا تمــت اإلشــارة إلــى عبــارة »ال ينطبــق« 
للفقــرات أو الفقــرات الفرعيــة الفرديــة. ويشــير الخــط المائــل إلــى التوجيهــات الســتكمال الشــروط النهائيــة المطبقــة( 

صكوك الكثيري الُمصدر1-

)شركة الخير كابيتال العربية السعودية(وكيل حملة الصكوك المفوض ٢-

)**(رقم سلسلة اإلصدار3-

)**(رقم الشريحةأ .

التاريــخ الــذي ســيتم فيــه دمــج الصكــوك مــن سلســلة ب .
واحــدة

)ســيتم دمج الصكوك وتشــكيل سلســلة واحدة مع )تحديد الشــريحة 
)ال  اإلصــدار((  التاريخ/تاريــخ  )أدخــل  فــي  الســابقة(  )الشــرائح( 

ينطبــق(

بالريال السعوديالعملة المحددة4-

القيمة االسمية اإلجمالية:5-

)**( ريال سعوديالسلسلةأ .

)**( ريال سعوديالشريحةب .

االســمية لسلســلة سعر اإلصدار6- القيمــة  إجمالــي  مــن  المائــة  فــي  مائــة   ٪100
اإلصــدار

)**(تاريخ اإلصدار7-
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)**(فترة الطرح:8-

)**(تاريخ انتهاء )استحقاق ( الصكوك9-

)**(طريقة   التوزيع الدوري10-

)أقساط/دفعة واحدة(طريقة االسترداد 11-
اإلســمية  القيمــة  إجمالــي  مــن   ٪100 بنســبة  الصكــوك  )تســترد 
لإلصــدار، مــع مراعــاة أي حالــة شــراء وإطفــاء للصكــوك أو أي 

مبكــر(. اســترداد 

غيــر مضمونــة / غيــر ثانويــة وال ينطبــق عليهــا وصــف الدرجــة حالة الصكوك1٢-
الثانيــة فــي األولويــة مــع أي ديــون أو أدوات ديــن أخــرى للُمصــدر و/

ــة وحــق الرجــوع. ــة التبعي ــد محدودي ــة لبن أو الراعــي /وخاضع

)**( ريال سعوديقيمة الصك13-

)**(قيمة الحساب14-
)أدخل قيمة الصك(

يعنــي اليــوم الــذي يعمــل فيــه المســجل فــي مدينــة الريــاض، والــذي يوم عمل 15-
يُمكــن فيــه كذلــك أداء الدفعــات عبــر النظــام الســعودي للتحويــالت 
الماليــة الســريعة )ســريع( وذلــك وفقــاً لجــدول أيــام العمــل الــذي 
ينشــره البنــك المركــزي الســعودي )»ســاما«( مــن حيــن آلخــر، ويمكــن 
نظــام  بموجــب  وتســويتها  الســعودي  بالريــال  المدفوعــات  ســداد 

المدفوعــات الفوريــة »ســريع«؛

األحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية:

16-       أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة

)**(معدل الربحأ .

)**(تاريخ التوزيع الدوري ب .

) ينطبق( / )ال ينطبق( أحكام التوزيع الدوري العائم17-
)يرجــى حــذف الفقــرات التابعــة لهــذه الفقــرة فــي حــال عــدم انطبــاق 

هــذا الخيار(.

)**(الهامشأ.

)**(تاريخ التوزيع الدوري ب. 

)**(طريقة تحديد المعدل المرجعيج. 

)**(1. المعدل المرجعي

)يــوم العمــل الثانــي قبــل أول يــوم فــي فتــرة التوزيــع الــدوري ذات ٢. تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري
الصلــة( /)حــدد غيــر ذلــك فــي حــال االنطبــاق(

)تداول(/)حدد غير ذلك  في حال االنطباق(صفحة الشاشة المعنيةو.

)الســاعة 11 صباحــاً بتوقيــت الرياض(/)حــدد غيــر ذلــك فــي حــال التوقيت المعنيز.
االنطبــاق(
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األحكام المتعلقة باالسترداد

إجمالي القيمة اإلسمية لإلصدار.رأس مال الصكوك18-

 )**(  لكل قيمة حساب/ ال ينطبق( مبلغ كل قسط19-
)ينطبق في حال تحديد طريقة االسترداد على هيئة أقساط(.

استرجاع الصكوك٢0-
شرط 13 - ج - )1(
شرط 13- ج - )٢(

)ينطبق( / )ال ينطبق( 
ــع الــدوري العائــم  ــه »ال ينطبــق« فــي حــال كان التوزي ــى أن )نــص عل
منصوصــاً علــى أنــه ينطبــق فيمــا يتعلــق بسلســلة الصكــوك ذات 

الصلــة(
ــع الــدوري العائــم  ــه »ال ينطبــق« فــي حــال كان التوزي ــى أن )نــص عل
ــق بسلســلة الصكــوك ذات  ــه ال ينطبــق فيمــا يتعل ــى أن منصوصــاً عل

ــة( الصل

)يرجــى حــذف الفقــرات التابعــة لهــذه الفقــرة فــي حــال عــدم انطبــاق 
هــذا الخيار(.

ــي شــروط وأحــكام مبلغ االسترداد المبكرأ . ــه ف ــم تعريف ــا ت ــة )كم ــع التصفي ــغ توزي )**( مبل
ــاق( ــي حــال االنطب ــك ف ــر ذل الصكــوك(/ )حــدد غي

)**( سنوياً وحتى تاريخ انتهاء الصكوك( / )ال ينطبق( االسترداد المجدول جزئياً ) وفق أحكام الشرط 13)ب((٢1.
)ينطبق في حال تحديد طريقة االسترداد على هيئة أقساط(

شروط نهائية أخرى

حــال الجهات المستلمة٢٢- فــي  المســتلمة  الجهــات   / الجهــة  معلومــات  بإدخــال  )قــم 
انطباقهــا(

)تم تصنيف الصكوك( / )ال ينطبق(التقييمات٢3-

)راجــع قســم )8( »اســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن نشــرة اإلصدار أسباب الطرح٢4-
األساســية / اذكــر التفاصيل(

)تـــم تقديـــم طلـــب إلى هيئـــة الســـوق الماليـــة فـــي المملكـــة العربيـــة اإلدراج والقبول للتداول٢5-
الســــعودية لتســــجيل الصكــــوك وطرحهــــا فــــي الســــوق الماليــــة 
الســــعودية )تداول( )»تــــداول«( إلدراج الصكــــوك فــــي »تــــداول«.  من 

المتوقــع أن يبــدأ تــداول الصكــوك حــول )**((

)راجــع قســم )1٢( »المصاريــف« مــن نشــرة اإلصــدار األساســية( /تقدير إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح٢6-
)اذكــر التفاصيــل  كاالتــي: ســوف يتحمــل المصــدر جميــع المصاريف 
والتكاليــف المتعلقــة بالطــرح والتــي تقــدر بحوالــي )**( مليــون ريــال 
ســعودي، وتشــمل هــذه المصاريــف أتعــاب مديــر الترتيــب الرئيســي، 
القانونــي،  والمحاســب  القانونييــن،  والمستشــارين  والمتعامليــن، 
أتعــاب  إلــى  )إن وجــدت(، باإلضافــة  المســتلمة  والجهة/الجهــات 
ــف  ــن المصاري ــع وغيرهــا م ــف التســويق والطباعــة والتوزي ومصاري

ــة( ذات العالق
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ســيُطلب مــن المشــاركين المســتهدفين الراغبيــن فــي شــراء صكــوك طريقة االكتتاب٢7-
السلســلة ذات الصلــة تقديــم نمــوذج مكتمــل حســب األصــول »نمــوذج 
و)المتعامليــن(  الرئيســي  المتعامــل  إلــى  المســتثمر«  شــراء  طلــب 
)إن  المســتلمة  الجهة/الجهــات  إلــى  أو   ، اإلضافييــن  المعنييــن 
وجــدت( )»الجهــات المســتلمة«( حســب الحالــة، قبــل نهايــة فتــرة 
الطــرح  )كمــا هــو محــدد هنــا( ويجــب عليهــم تقديــمً  الدفــع مقابــل 
ــواردة فــي نمــوذج  ــا للتعليمــات ال الصكــوك مــن هــذه السلســلة وفق
طلــب شــراء المســتثمر. كمــا ســتكون نمــاذج طلــب شــراء المســتثمر 
متاحــة مــن المتعامــل الرئيســي و)المتعامليــن( المعنييــن، أو الجهــات 
المســتلمة، حســب الحالــة، فيمــا يتعلــق بهــذه السلســلة. لــن تقبــل 
طلبــات شــراء صكــوك بأقــل مــن الحــد األدنــى لعــدد الصكــوك 
التــي يمكــن االكتتــاب فيهــا. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع 

والبيــع«. »االكتتــاب 

ســيتم تحديــد طريقــة التخصيــص لــكل سلســلة مــن الصكــوك فــي طريقة التخصيص٢8-
نمــوذج طلــب المســتثمر لهــذه السلســلة مــن الصكــوك، علــى أن يكــون 
قبــول أي طلــب مــن مســتثمر محتمــل، وتخصيــص أي صكــوك، وفقــاً 
لتقديــر الُمصــدر )بعــد موافقــة الراعــي( بالتشــاور مــع المتعامــل 

)المتعامليــن( فيمــا يتعلــق بسلســلة الصكــوك ذات الصلــة.

)ال ينطبق/ اذكر التفاصيل(شروط نهائية أخرى٢9-

التوزيع:

)شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية( )**( )قــم بإدخــال معلومــات المتعامل )المتعاملون(/الموزعون30-
اإلضافييــن( )المتعاملون(/الموزعــون  المتعامــل 

)**( صكالحد األدنى لعدد الصكوك التي يمكن االكتتاب بها:31-

)**( صكوكالحد األقصى لعدد الصكوك التي يمكن االكتتاب بها3٢-

)**( ريال سعوديالحد األدنى لقيمة الصكوك التي يمكن االكتتاب بها:33-

الحــد األقصــى لقيمــة الصكــوك التــي يمكــن االكتتــاب 34-
ــا: به

)**( ريال سعودي

)ال ينطبق( /)حدد التفاصيل في حال انطباقها(قيود البيع اإلضافية 35-

المسؤولية

يتحمــل الُمصــدر المســؤولية عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط النهائيــة، وذلــك وفًقــا لعلمــه واعتقــاده )بعــد أن تولــى العنايــة المعقولــة للتأكــد مــن صحــة 
المعلومــات(، فــإن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط النهائيــة تتوافــق مــع الحقائــق وال توجــد حقائــق أخــرى، قــد يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل أي بيــان وارد فيهــا 

 . مضلل

وقع نيابة عن صكوك الكثيري

عنها:
المفوض له.
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موجز وثائق الصكوك
)1٦(
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1٦-  موجز وثائق الصكوك

فيمــا يلــي موجــز لبعــض األحــكام الرئيســية لوثائــق الصكــوك. تــم إدراج هــذا الموجــز لغــرض االطــالع فقــط وال يُقصــد منــه )وال ينبغــي تفســيره( بــأن يكــون شــاملًا. 
ينبغــي أن يعــي حملــة الصكــوك المحتملــون أن هــذا الملخــص ال يعــد بديــلًا عــن المراجعــة الكاملــة لوثائــق الصكــوك، وهــي متاحــة للمعاينــة خــالل ســاعات العمــل 
العاديــة فــي مقــر الُمصــدر أو الراعــي المســجل، والكائــن فــي مدينــة الريــاض، طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 135٢3 – 
الريــاض 3158، المملكــة العربيــة الســعودية، ومقــر وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية طريــق الملــك عبــد العزيــز – حــي الــوزارات 

– أبــراج مــدارات – ص.ب: 69410، الريــاض 11547.

يجدر تذكير حملة الصكوك المحتملين بأنه وفًقا للشروط فإن جميع حملة الصكوك ملزمون بكافة أحكام وثائق الصكوك ويعتبر كل منهم على علٍم.

يكون للمصطلحات المستخدمة في هذا القسم المعنى المحدد لها في الشروط. 

1٦-1  اتفاقية المضاربة

إن الُمصــدر )بصفتــه رب المــال( والراعــي )بصفتــه المضــارب( وشــركة الخيــر كابيتــال )بصفتــه وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض( هــم أطــراف فــي اتفاقيــة  	
ــة للنقــض.  ــر قابل ــن الشــركة كمضــارب بصــورة غي ــا بتعيي ــة الصكــوك( بموجبه ــة عــن حمل ــة الصكــوك المفــوض )بالنياب ــل حمل ــي يقــوم وكي ــة، الت المضارب
وتتصــف العالقــة بيــن المضــارب مــن جهــة والُمصــدر وحملــة الصكــوك مــن جهــة أخــرى بأنهــا عالقــة بيــن المضــارب ورب المــال. يخــّول المضــارب بصــورة 
غيــر قابلــة للنقــض مــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة نيابــًة عــن حملــة الصكــوك لالحتفــاظ بموجــودات المضاربــة لصالــح حملــة 

الصكــوك وبالنيابــة عنهــم. تقتصــر صالحيــات المضــارب علــى الصالحيــات التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة المضاربــة ووثائــق الصكــوك األخــرى. 

ــة(  وأداء  	 ــة والمعقول ــة المطلق ــة والســلطة التقديري ــع الحري ــي شــأنها )م ــه ف ــاء بالتزامات ــا والوف ــم به ــوك والتحك ــإدارة موجــودات الصك ــوم المضــارب ب يق
الواجبــات التاليــة فيمــا يتعلــق بموجــودات المضاربــة طالمــا كانــت الصكــوك متداولــة: )أ( القيــام بإجــراءات التحصيــل المناســبة فيمــا يتعلــق بالمبالــغ 
المســتحقة التــي تخــص موجــودات المضاربــة؛ )ب( التأكــد مــن أن جميــع أربــاح المضاربــة تقيــد لصالــح حســاب التحصيــل والقيــام باحتســاب أربــاح 
المضاربــة؛ )ج( ضمــان تســجيل دفاتــر المحاســبة وإيــرادات ومصروفــات موجــودات المضاربــة بانتظــام، وأن يتــم إعــداد حســاباتها وفًقــا للمعاييــر المحاســبية 
المعمــول بهــا؛ )د( التأكــد مــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات التنظيميــة والزكويــة والضريبيــة. يحــق للمضــارب مــزج أصولــه وأموالــه الخاصــة مــع موجــودات 

ــة. المضارب

قبــل يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ التوزيــع الــدوري أو أي تاريــخ توزيــع دوري جزئــي، يجــب علــى المضــارب تحويــل مبلــغ مــن حســاب التحصيــل إلــى حســاب  	
الصكــوك لتغطيــة أي عجــز فــي دفــع أي مبلــغ للتوزيــع الــدوري أو التوزيــع الــدوري الجزئــي، حســب االقتضــاء، ويتعيــن تحويــل الرصيــد المتبقــي فــي حســاب 

التحصيــل إلــى رصيــد االحتياطــي.

يمتلــك كل مــن المضــارب )لصالــح الُمصــدر وحملــة الصكــوك( وشــركة الكثيــري القابضــة )لحســابها الخــاص( حصــة مشــاعة فــي محفظــة األعمــال علــى  	
أســاس تقاســم األربــاح وتحمــل الخســائر بالتناســب مــع ملكيــة حصــص كل منهــم. يحصــل كل مــن حملــة الصكــوك والمضــارب علــى حصــة متناســبة مــن دخــل 

المضاربــة )ويشــار إليهمــا علــى التوالــي بربــح المضاربــة وربــح المضــارب(.

فــي تاريــخ التصفيــة، ســوف يتــم إنهــاء اتفاقيــة المضاربــة وســوف يتــم حــل المضاربــة. يتلقــى كل حامــل صكــوك حصــة بالتناســب مــن موجــودات المضاربــة  	
ــا إلــى الراعــي، وفــي هــذه الحالــة ســوف تعــود تلــك  ــا أو جزئًي عنــد التصفيــة. يحــق لحملــة الصكــوك التنــازل عــن حصصهــم مــن موجــودات المضاربــة كلًي

الموجــودات تلقائًيــا إلــى شــركة الراعــي.

ــة  	 ــخ اســترداد الصكــوك أو شــرائها وإلغائهــا أيهــم أقــرب. وتخضــع اتفاقي ــخ االنتهــاء أو تاري ــخ اإلقفــال، وتنتهــي فــي تاري ــة فــي تاري ــة المضارب ــدأ اتفاقي تب
ــة لأنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة. المضارب
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1٦-2  اتفاقية المرابحة الرئيسية

إن الراعــي )بصفتــه المشــتري( والُمصــدر )بصفتــه البائــع( وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )بصفتهــا وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ووكيــل الشــراء( هــم  	
أطــراف اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية والتــي بموجبهــا يســتفيد المشــتري مــن التســهيالت التمويليــة المبنيــة علــى المرابحــة التــي ســيوفرها لــه البائــع. 

ومــع مراعــاة شــروط وأحــكام اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية، يجــوز )مــن حيــن آلخــر( أن يســتخدم البائــع بعــض متحصــالت الطــرح ألي سلســة إصــدار لشــراء  	
مــن مورديــن معينيــن يعــض الســلع المحــددة وبيعهــا إلــى البائــع علــى أســاس شــرط الدفــع المؤجــل وبســعر يتــم التفــاوض عليــه بيــن البائــع والمشــتري.

كمــا يقــر المشــتري ويوافــق بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أنــه ســيكون وحــده المســؤول عــن اختيــار الســلع التــي هــي موضــوع عقــد المرابحــة. وعنــد تســليم  	
المشــتري إشــعاراً بقبــول العــرض، فــإن ملكيــة وحيــازة )ماديــة أو ضمنيــة( الســلع يجــب أن تنتقــل علــى الفــور إلــى المشــتري وتُمنــح لــه مــع جميــع الحقــوق 
وااللتزامــات المتعلقــة بالســلع )بمــا فــي ذلــك جميــع ضمانــات وإقــرارات المــورد والتــي يمكــن نقلهــا إليــه(. وســيحصل المشــتري علــى حــق ملكيــة الســلع كمــا 
حصــل عليــه البائــع مــن المــورد ذي الصلــة. ويجــب علــى البائــع اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة الالزمــة ألداء واجباتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بالبنــد )3( »إبــرام عقــود المرابحــة«.

كمــا ســتنتقل أي مخاطــر تتعلــق بالســلع التــي اشــتراها المشــتري مــن البائــع بموجــب عقــد المرابحــة إلــى المشــتري فــي الوقــت الــذي تنتقــل فيــه ملكيــة وحيــازة  	
هــذه الســلع )الماديــة أو الضمنيــة( إلــى المشــتري وفًقــا للبنــد )4-٢( »نقــل الملكيــة والحيــازة«.

يجــب علــى المشــتري الحصــول، علــى نفقتــه وتكلفتــه الخاصــة، علــى جميــع التصاريــح الالزمــة وموافقــات التحكــم فــي الصــرف والتراخيــص وجميــع  	
الموافقــات األخــرى المطلوبــة مــن قبلــه فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة ويجــب أن يقــدم نســخاً منهــا إلــى البائــع.

يتعهد المشتري والبائع وكل منهما لآلخر بأنه كما بتاريخ هذه االتفاقية وبتاريخ كل عقد مرابحة، قد تم االلتزام باآلتي: 	

التأســيس والصالحيــة والتفويــض: تــم تأسيســه علــى النحــو النظامــي وأصبــح قائمــاً بشــكل قانونــي بموجــب قوانيــن بلــد المنشــأ )التأســيس( مــع حصولــه أ. 
علــى كامــل الســلطة والقــدرة علــى امتــالك أو تأجيــر أو بيــع أو نقــل أو التصــرف فــي ممتلكاتــه وأصولــه والقيــام بأعمالــه وفــق الوضــع الحالــي، ومؤهــل 

قانونًيــا لممارســة األعمــال التجاريــة ضمــن الســلطات واالختصاصــات التــي تتــم فيهــا األعمــال التجاريــة؛
عــدم اإلخــالل أو االنتهــاك: أن تنفيــذ بنــود هــذه االتفاقيــة، ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا، وتعهــد بــأداء كافــة االلتزامــات المنصــوص عليهــا والتــي ب. 

لــن تتعــارض مــع أنظمــة بلــد المنشــأ / مــكان التأســيس، ولــن تــؤدي إلــى خــرق، أو تقصيــر، أو الــى أي اتفــاق أو أداة يكــون طرفــاً فيهــا أو يلتــزم بهــا، أو 
فيمــا يتعلــق بالمديونيــة الناتجــة التــي تعتبــر ضمانــا لهــا، أو أي شــرط مــن المســتندات التأسيســية للُمصــدر؛

قانونيــة، ومشــروعية، وملزمــة، وقابلــة للتنفيــذ: مــع مراعــاة التحفظــات القانونيــة، تشــكل هــذه االتفاقيــة جــزء مــن وثائــق الصكــوك التــي يكــون طرفــاً فيهــا ج. 
وستشــكل التزامــات قانونيــة ومشــروعة وملزمــة وقابلــة للتنفيــذ مــن قبلــه؛

الموافقــات: جميــع التفويضــات والموافقــات والتراخيــص واألوامــر والتســجيالت أو المؤهــالت، ألي محكمــة أو جهــة حكوميــة )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل د. 
المثــال ال الحصــر، دفــع أي طابــع أو ضرائــب أو رســوم أخــرى مماثلــة(، والمطلوبــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة وقــد تــم الحصــول عليهــا أو إعطاؤهــا 

أو القيــام بهــا، وجميــع هــذه الموافقــات والتفويضــات تعتبــر ســارية المفعــول ودخلــت حيــز التنفيــذ بالكامــل.
هـــ. اإلفــالس والتصفيــة: الُمصــدر: )1( قــادر علــى ســداد ديونــه عنــد اســتحقاقها؛ )٢( لــم يكــن ولــن يكــون معســًرا، أو غيــر قــادر علــى تســديد ديونــه، نتيجــة 

إلبرامــه هــذه االتفاقيــة أو أي وثيقــة أو مســتند ذات صلــة باالتفاقيــة.
و. االلتــزام بأحــكام الشــريعة: وافــق كل طــرف علــى قبــول طبيعــة هــذه االتفاقيــة بالنســبة لالمتثــال للشــريعة اإلســالمية، وإلــى الحــد المســموح بــه نظامــاً، 

وافــق كل طــرف:

عدم قابلية اعتراضه بشأن عدم التزام أي من واجباته وفق هذه االتفاقية بأحكام الشريعة؛أ. 
أال يقوم باتخاذ أي إجراء أو تقديم أي اعتراض لناحية عدم امتثال هذه االتفاقية ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ب. 
أال تكــون أي مــن موجباتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة عرضــة ألي تغييــر أو إبطــال أو تتأثــر نتيجــة ألي قــرار أو حكــم أو أمــر قضائــي يعتبــر هــذه االتفاقيــة ج. 

مخالفة لمبادئ الشــريعة اإلســالمية.     

عند إخالل المشتري )بغض النظر عن صفته التعاقدية( بسداد المبالغ بتاريخ االستحقاق وفق الحاالت اآلتية: 	

اســتحقاق أي دفعــة مــن الســعر المؤجــل )غيــر الدفعــة النهائيــة مــن الســعر المؤجــل الخاصــة بــأي عقــد مرابحــة( وعــدم ســدادها وذلــك خــالل مــدة 14 أ. 
يــوم مــن تاريــخ اســتالمه إشــعار خطــي يوضــح حالــة اإلخــالل؛ أو

اســتحقاق الدفعــة األخيــرة مــن الســعر المؤجــل الخاصــة بــأي عقــد مرابحــة( وعــدم ســدادها وذلــك خــالل مــدة 7 أيــام مــن تاريــخ اســتالمه إشــعار خطــي ب. 
يوضــح حالــة اإلخــالل.
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عــدم التــزام البائــع )بغــض النظــر عــن صفتــه التعاقديــة( بــأي مــن بنــود هــذه االتفاقيــة أو فــي أي مســتند ملحــق باالتفاقيــة أو ذات صلــة بهــا )غيــر الموجــب 
المشــار لــه فــي البنــد )8-1( )أ((، مــا لــم يقــم بتصحيــح وضعــه خــالل مــدة )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ إشــعاره خطيــاً مــن قبــل الُمصــدر بحالــة اإلخــالل وتنتفــي 

فــي هــذه الحالــة أحــكام »حالــة الدفــع المســبق«.

تخضع اتفاقية المرابحة الرئيسية لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً لها. 	

1٦-3  اتفاقية برنامج إصدار الصكوك

ــال الســعودية  	 ــر كابيت ــا الراعــي( وشــركة الخي ــري القابضــة )بصفته ــا الُمصــدر( وشــركة الكثي ــري )بصفته ــن صكــوك الكثي ــة مــا بي ــرام هــذه االتفاقي ــم إب ت
ــل الرئيســي(.  ــب والمتعام ــر الترتي ــا مدي )بصفته

أعــد الُمصــدر برنامجــاً إلصــدار الصكــوك، مــا يصــل إلــى خمســمائة مليــون )500٫000٫000( ريــال ســعودي، بالقيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك  	
)»البرنامــج«(. وســيتم مــن خــالل البرنامــج إصــدار الصكــوك فــي سلســلة إصــدارات متفرقــة )ويُشــار إلــى كل إصــدار بموجــب هــذا البرنامــج منهــا »سلســلة« 

أو »إصــدار«(.

يجــوز للُمصــدر مــن وقــت آلخــر االتفــاق مــع أي متعامــل ذي صلــة علــى إصــدار صكــوك بموجــب البرنامــج مــن خــالل تنفيــذ اتفاقيــة إدارة الطــرح مــع هــذا  	
ــل  ــى شــروط إلصــدار صكــوك مــن قب ــي عل ــا الُمصــدر وأي متعامــل معن ــك، فــي كل مناســبة يتفــق فيه ــى خــالف ذل ــم يتفــق الطرفــان عل ــا ل المتعامــل. وم
الُمصــدر بموجــب البرنامــج، يصــرح الُمصــدر ويصــادق علــى الترتيبــات الالزمــة لطــرح الصكــوك التــي يبرمهــا كل وســيط معنــي علــى أن تكــون وفــق أحــكام 

هــذه االتفاقيــة ونشــرة اإلصــدار.

تــدرج الصكــوك علــى نظــام التــداول حيــث يجــري التــداول والمقاصــة والتســوية وفقــاً للشــروط واإلجــراءات المتبعــة فــي تــداول. وال يمكــن للُمصــدر توقــع  	
ــا فــي قســم عوامــل المخاطــرة مــن نشــرة  ــات التســجيل المشــار إليه ــى ترتيب ــن االطــالع عل ــى المســتثمرين المحتملي ــداول بالصكــوك، وعل ــدء الت ــخ ب تاري

اإلصــدار.

بموجب هذه االتفاقية، واعتباراً من تاريخها، يؤكد الُمصدر ويضمن ويتعهد للمتعاملين بأي مما يلي: 	

التأســيس والصالحيــة والتفويــض: تــم تأســيس الُمصــدر علــى النحــو الواجــب نظامــاً و بشــكل صحيــح بموجــب أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية مــع كامــل أ. 
ــه والقيــام بأعمالــه كمــا هــو موضــح فــي نشــرة اإلصــدار وهــو  الســلطة والقــدرة علــى امتــالك أو تأجيــر أو بيــع أو نقــل أو التصــرف فــي ممتلكاتــه وأصول
مؤهــاًل نظامــاً للقيــام بأعمــال تجاريــة فــي الــدول التــي يمــارس فيهــا األعمــال؛ ويتمتــع الُمصــدر بالســلطة الكاملــة والقــدرة علــى إنشاء/تأســيس البرنامــج، 
وإنشــاء الصكــوك وإصدارهــا، وتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا واالضطــالع بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة 

وتنفيذهــا، واتخــذ الُمصــدر جميــع اإلجــراءات الالزمــة للموافقــة عليهــا وتفويضهــا؛

ال انتهــاك: إن قيــام الُمصــدر بإنشــاء ووضــع هــذا البرنامــج، وإنشــاء الصكــوك وإصدارهــا وبيعهــا، وتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف ب. 
ــا أو  ــى انتهاكه ــؤدي إل ــة الســعودية، أو ي ــن يتعــارض مــع أنظمــة المملكــة العربي ــة ل ــا فــي هــذه االتفاقي ــه الي التزامــات منصــوص عليه ــا، وتعهــده وأدائ فيه
اإلخــالل بهــا أو بــأي اتفاقيــة أو أداة أخــرى يكــون الُمصــدر طرفــاً فيهــا أو يلتــزم بهــا، أو فيمــا يتعلــق بالمديونيــة التــي يعتبــر الُمصــدر بمثابــة ضمــان لهــا، أو 

أي شــرط مــن المســتندات التأسيســية؛ 

نظاميــة ومشــروعية وإلزاميــة وقابليــة للتنفيــذ: مــع مراعــاة التحفظــات القانونيــة، تشــكل هــذه االتفاقيــة )وعنــد التنفيــذ الواجــب مــن قبــل األطــراف أو نيابــة ج. 
عنهــم( ووثائــق الصكــوك التــي يكــون الُمصــدر طرًفــا فيهــا، وعنــد التنفيــذ الواجــب مــن قبــل األطــراف أو نيابــة عنهــم لــكل صــك شــامل مــن قبــل الًمصــدر أو 
نيابــة عنــه، والمصادقــة الواجبــة عليــه وإصــدار وتســليم كل صــك شــامل ســيتم اعتبــار الصكــوك بمثابــة التزامــات نظاميــة ومشــروعة وملزمــة وقابلــة للتنفيــذ 

بالنســبة للُمصــدر؛

شــروط القبــول: باســتثناء مــا يتعلــق بإجــراءات تســجيل وطــرح الصكــوك واســتكمال جميــع طلبــات اإلدراج وأي شــكليات تتعلــق بترجمــة الصكــوك و/أو وثائــق د. 
الصكــوك إلــى اللغــة العربيــة، وتقديــم هــذه الوثائــق إلــى اللجنــة، فليــس مــن الضــروري تنفيــذ أو قبــول الصكــوك أو أي وثيقــة صكــوك فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية؛

هـــ. الحالــة: )1( وفًقــا لوثائــق الصكــوك، تمثــل الصكــوك حصــة مشــاعة )غيــر قابلــة للتجزئــة( فــي ملكيــة أصــول الصكــوك والتزامــات الدفــع، وهــي متســاوية دومــاً 
فيمــا بينهــا فــي األولويــة؛ و)٢( تشــكل التزامــات الدفــع  الخاصــة بالُمصــدر بموجــب الصكــوك ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف  فيهــا التزامــات مباشــرة عليــه 
وعامــة وغيــر معلقــة علــى شــرط وغيــر مضمونــة وســتعامل فــي جميــع األوقــات علــى نحــو متســاٍو مــع جميــع التزامــات الُمصــدر األخــرى الحاليــة والمســتقبلية 
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غيــر المضمونــة، فيمــا عــدا تلــك االلتزامــات التــي تحظــى بأفضليــة بموجــب المبــادئ النظاميــة اإللزاميــة ذات التطبيــق العــام والخاضعــة ألي ضمــان ممنــوح مــن 
قبــل الُمصــدر فيمــا يتعلــق بهــذه االلتزامــات غيــر الخاضعــة؛ 

و. الموافقــات: جميــع التصاريــح والموافقــات والتراخيــص واألوامــر والتســجيالت أو االختصاصــات الخاصــة ألي محكمــة أو جهــة حكوميــة )بمــا فــي ذلــك، علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، دفــع أي رســوم تتعلــق بالضريبــة أو ضريبــة ختــم أو رســوم مماثلــة أخــرى( والمطلوبــة مــن الُمصــدر فيمــا يتعلــق بـــ:

إنشاء/تأسيس البرنامج؛. 1
إنشاء الصكوك وإصدارها وطرحها وبيعها؛. ٢
تنفيذ هذه االتفاقية، ووثائق الصكوك التي هو طرف فيها وأي اتفاقية )اتفاقيات( أخرى تتعلق بإصدار الصكوك؛. 3
أداء الُمصدر لاللتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وفي وثائق الصكوك؛ و. 4
توزيع نشرة اإلصدار، وكل الشروط نهائية المعمول بها؛ . 5
قــد تــم )أو كان ســيتم قبــل تاريــخ اإلصــدار( الحصــول عليهــا أو منحهــا أو الوفــاء بهــا أو القيــام بهــا مــن قبــل الُمصــدر، وإن جميــع هــذه الموافقــات والتفويضــات . 6

والموافقــات تعتبــر )أو ســتعتبر بتاريــخ اإلصــدار ذات الصلــة( نافذة وســارية المفعول؛

ز. النظــام الضريبــي: باســتثناء مــا هــو مبيــن فــي نشــرة اإلصــدار، فــإن جميــع مدفوعــات أصــل الديــن واألربــاح فيمــا يتعلــق بالصكــوك وجميــع الدفعــات مــن قبــل 
الُمصــدر، بموجــب هــذه االتفاقيــة ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا، تتــم مــن دون أي ضرائــب أو رســوم أو تقديــرات أو رســوم حكوميــة أيــا كانــت طبيعتهــا، 

مفروضــة أو محصلــة أو محتجــزة أو مقّيمــة مــن قبــل أو نيابــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية أو أي جهــة سياســية مكلفــة ومخولــة بفــرض الضرائــب؛

ح. نشرة اإلصدار األساسية وواجب اإلفصاح العام، وقد تم تحديد نطاق هذه الفقرة.

يتعهــد الُمصــدر أال يقــوم بإنهــاء أي مــن وثائــق الصكــوك، أو التأثيــر علــى أي تعديــل تــم إجــراؤه علــى أي مــن وثائــق الصكــوك وقــد يؤثــر ســلًبا علــى مصالــح أي  	
متعامــل، أو أي حامــل صكــوك تــم إصدارهــا قبــل تاريــخ التعديــل، والســماح لــه بــأن يصبــح ســاري المفعــول ونافــذا، إال بعــد الحصــول علــى موافقــة المتعامليــن. 
وســوف يقــوم الُمصــدر بإخطــار كل مــن المتعامليــن علــى الفــور بــأي إنهــاء أو تعديــل ألي مــن وثائــق الصكــوك، وأي تغييــر فــي وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض 

ومديــر الدفعات، أو المســجل.

1٦-4  اتفاقية إدارة الدفعات

تــم إبــرام هــذه االتفاقيــة مــا بيــن شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )بصفتهــا وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومديــر الدفعــات( وصكــوك الكثيــري )بصفتهــا  	
الُمصــدر(. 

رغــب الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومديــر الدفعــات فــي تنظيــم بعــض الترتيبــات التــي اتفقــوا عليهــا فيمــا يتعلــق بالدفعــات التــي يتعيــن ســدادها  	
فيمــا يتعلــق بالبرنامــج وإصــدار الصكــوك فــي إطــار البرنامــج.

يعيــن كل مــن الُمصــدر ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، مديــر الدفعــات كوكيــل عنــه فيمــا يتعلــق بالبرنامــج وأي سلســلة إصــدارات الصكــوك المطروحــة  	
بموجبــه لأغــراض المحــددة فــي هــذه االتفاقيــة كل مــن مديــر الدفعــات كــوكالء عنهــم فيمــا يتعلــق بالبرنامــج وأي سلســلة إصــدارات الصكــوك المطروحــة 

بموجبــه لأغــراض المحــددة فــي هــذه االتفاقيــة، واألحــكام والشــروط النهائيــة المعمــول بهــا. 

ويقبــل مديــر الدفعــات تعيينــه كوكيــل للُمصــدر )يعمــل مديــر الدفعــات نيابــة عــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض(، ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، فيمــا  	
يتعلــق بالبرنامــج وكل سلســلة إصــدارات الصكــوك الصــادرة بموجبــه، ويوافــق علــى االمتثــال ألحــكام هــذه االتفاقيــة والشــروط.
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1٦-٥  اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية

أواًل: في إقرارات وتعهدات وضمانات صكوك الكثيري

تقر صكوك الكثيري بصفتها الُمصدر والوكيل )بحسب الحال( باآلتي: 	

أنه ابتداًء من تاريخ سريان أي إعالن وكالة معنية ووفق إعالن الوكالة المعنية والشروط لسلسلة اإلصدار المعنية، . 1

)1( أن تتصرف كوكيل فيما يخص أصول الصكوك لسلسلة اإلصدار المعنية؛
)٢( حيــازة الصكــوك )فيمــا يتعلــق بسلســلة اإلصــدار المعنيــة( بصفتهــا الوكيــل الوحيــد لحملــة الصكــوك بصفتهــم مــالك ينتفعــون بالتناســب وفــق القيمــة 

اإلســمية لصكــوك تلــك السلســلة المملوكــة مــن قبــل كل حامــل صكــوك؛ و
)3( )فيمــا يتعلــق بسلســلة اإلصــدار المعنيــة( توزيــع الدخــل الناتــج عــن أصــول الصكــوك الــذي حصــل عليــه الُمصــدر وأداء موجباتــه المنصــوص عليهــا وفــق 

كل إعــالن وكالــة معنيــة والشــروط لسلســلة اإلصــدار المعنيــة، كوكيــل لحملــة الصكــوك بالتناســب وفقــاً للقيمــة االســمية للصكــوك

كما تُقر وتتعهد صكوك الكثيري وتضمن لكل حامل صكوك أنه كما بتاريخ هذه االتفاقية وبتاريخ اإلقفال:. ٢
 

)1( تــم تأسيســها بشــكل نظامــي كمنشــأة ذات أغــراض خاصــة وفــق قوانيــن هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية و )أ( أنهــا مــا زالــت قائمــة 
ومســجلة وتتمتــع بالســلطات والصالحيــات التــي تمكنهــا مــن إبــرام االتفاقيــات والعقــود وتنفيذهــا فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة إصــدار مــن إصــدارات الصكوك 
ووثائــق صفقــة الصكــوك هــذه والتــي هــي طــرف فيهــا، )ب( وبأنــه لديهــا كل الصالحيــات والســلطات لتملــك  ممتلكاتهــا ومزاولــة أعمالهــا  )ج( قــادًرا 
علــى ســداد ديونــه عنــد اســتحقاقها، )د( ليــس ولــن يكــون، بعــد تنفيــذ الصفقــات المنصــوص عليهــا فــي وثائــق الصكــوك ، معســراً، )هـــ( ال يشــارك فــي أي 
دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو إجــراءات إداريــة مــن قبــل أو أمــام أي محكمــة، هيئــة تحكيميــة ،ســلطة أو وكالــة حكوميــة، وليــس علــى علــم بــأي إجــراءات 
مــن هــذا القبيــل قــد تشــكل تهديــًدا لــه أو ألي مــن ممتلكاتــه وأصولــه، )و( ليــس متورًطــا فــي أي إجــراءات إفــالس أو إعســار، و)ز( مؤهــل قانوًنــا للقيــام 

بأعمــال تجاريــة فــي الواليــات القضائيــة حيــث يمــارس نشــاطه التجــاري؛
)٢( لــم يشــارك فــي أي عمــل أو نشــاط منــذ تعيينــه، بخــالف مــا هــو منصــوص عليــه فــي المســتندات المتعلقــة بتســجيله، تفويضــه بالصكــوك واألمــور المتوخــاة 

فــي وثائــق الصكــوك، ولــم يدفــع أي أربــاح أو يقــدم أي توزيعــات منــذ تعيينــه وليــس لديــه شــركات فرعيــة أو موظفيــن؛
)3( يتمتــع بالســلطة الالزمــة لتنفيــذ كل وثيقــة صكــوك يكــون طرًفــا فيهــا، وكل وثيقــة صكــوك قــد تــم تفويضــه بهــا ولتنفيذهــا علــى النحــو الواجــب كونهــا 

تشــكل التزاًمــا ســارًيا وملزًمــا وقابــاًل للتنفيــذ؛
)4( ال ولن يتعارض االمتثال لشروط كل وثيقة من وثائق الصكوك التي هو طرف فيها، كما لن يشكل إخاللًا بموجب أي حكم من أحكام:

)أ( أي اتفاقية أو أداة يكون طرًفا فيها؛
)ب( ومستنداته تأسيسية؛ أو

ــوع أو طبيعــة يكــون  ــود أخــرى مــن أي ن ــاز أو عقــد إيجــار أو أمــر أو حكــم أو حكــم قضائــي أو أمــر قضائــي أو مرســوم أو الئحــة أو أي قي )ج( أي امتي
ملزمــاً بهــا؛ و

)5( ال يلــزم الحصــول علــى موافقــة أو تفويــض مــن أي وكالــة حكوميــة أو أي شــخص آخــر للدخــول فــي التزاماتــه وتنفيذهــا بموجــب كل وثيقــة صكــوك يكــون 
طرًفــا فيهــا )بخــالف تلــك التــي ســبق أن حصــل عليهــا اعتبــاًرا مــن التاريــخ المحــدد فــي هــذا المســتند(.

كما يتعهد بما يلي: 	

)1( فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك، سيبرم اتفاقية إعالن وكالة تكميلية في تاريخ اإلغالق؛
ــن  ــكل إصــدار م ــه ب ــث صلت ــن حي ــوك م ــق الصك ــا لشــروط وثائ ــه الناشــئة وفًق ــه والتزامات ــأداء حقوق ــة، ســيقوم ب ــة المعني ــخ كل إعــالن الوكال ــي تاري )٢( ف

إصــدارات الصكــوك بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، إبــرام اتفاقيــة مرابحــة و ]اتفاقيــات أخــرى[ ؛ و
)3( في كل تاريخ إغالق، سيقوم بإصدار الصكوك ذات الصلة ؛ و

)4( يتعهــد بأنــه ســيمتثل وينفــذ التزاماتــه، أو يمهــد ويســاعد لالمتثــال بهــذه االلتزامــات وتنفيذهــا نيابــة عنــه، وفًقــا لشــروط كل إصــدار مــن إصــدارات مــن 
الصكــوك والشــروط ووثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا.

يتعهــد بــأن يمــارس، بصفتــه وكيــاًل يعمــل لصالــح ومصلحــة حملــة الصكــوك، جميــع حقــوق الوكيــل بموجــب وثائــق الصكــوك، وبصفتــه الُمصــدر، تعييــن الــوكالء  	
كمــا يــراه ضرورًيــا فيمــا يتعلــق بالصكــوك )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بموجــب إعــالن الوكالــة المعنيــة(.

يتعهــد، بصفتــه وكيــلًا وفــي حالــة حــدوث حــل، أن يمــارس حقوقــه بموجــب وثائــق الصكــوك فــور حــدوث الحــل هــذا علــى الرغــم مــن حقيقــة أن المبلــغ الــذي  	
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نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢٦٠

ســيتم اســتالمه مــن شــركة الكثيــري القابضــة بعــد هــذه الممارســة - إن وجــدت - أقــل مــن قيمــة أصــول الصكــوك فــي ذلــك الوقــت.
يتعهــد بأنــه لــن يمــارس، بصفتــه وكيــاًل، أي حقــوق فيمــا يتعلــق بأصــول الصكــوك، ســواء كانــت ممنوحــة بموجــب القانــون أو غيــر ذلــك، إال إذا كانــت هــذه  	

الممارســة ســتكون وفًقــا لشــروط وثائــق الصكــوك.

تتعهــد صكــوك الكثيــري )بصفتهــا ُمصــدًرا ووكيــلًا، بحســب الحــال( بشــكل غيــر قابــل للنقــض لمصلحــة وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وكل حامــل صكــوك،  	
طالمــا أن أي صكــوك قائمــة، أنهــا لــن تقــوم بمــا يلــي:

تحمــل أي مديونيــة فيمــا يتعلــق باألمــوال المقترضــة أو أي تمويــل آخــر مــن أي نــوع، أو تقديــم أي ضمــان فيمــا يتعلــق بــأي التــزام ألي شــخص أو إصــدار . 1
أي أســهم )أو حقــوق أو ضمانــات أو خيــارات فيمــا يتعلــق باألســهم أو األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو التــي يمكــن اســتبدالها بهــا( بخــالف 

تلــك المطروحــة فــي تاريــخ اإلغــالق أو علــى النحــو المســموح بــه وفًقــا ألي مــن وثائــق الصكــوك؛
تأميــن أي مــن مديونيتهــا الحاليــة أو المســتقبلية لأمــوال المقترضــة أو أي تمويــل آخــر عــن طريــق أي رهــن أو رســوم أو مصلحــة ضمــان أخــرى علــى . ٢

أي مــن أصولهــا أو ممتلكاتهــا أو إيراداتهــا الحاليــة أو المســتقبلية )بخــالف تلــك الناشــئة عــن تطبيــق القانــون( باســتثناء مــا تنــص عليــه أي مــن وثائــق 
الصكــوك؛

بيــع أو نقــل أو التنــازل عــن أو المشــاركة فــي أو تبــادل أو رهــن أو القيــام برهــن عقــاري أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الرهــن )عــن طريــق المصلحــة الضمانيــة . 3
أو االمتيــاز )قانونــي أو غيــر ذلــك(( التالــي: أي أفضليــة أو أولويــة أو اتفاقيــة ضمــان أخــرى أو ترتيــب تفضيلــي مــن أي نــوع أو طبيعــة مهمــا كانــت )أو 
الســماح بحــدوث ذلــك أو المعانــاة مــن وجــوده(، أو أي جــزء مــن ملكيتهــا ألي مــن أصــول الصكــوك أو أي مصلحــة فيهــا باســتثناء مــا يتعلــق بــأي مــن وثائــق 

الصكــوك ووفًقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية؛
ممارسة حقوقها الناشئة بموجب شروط اتفاقية المرابحة الرئيسية )وأي )عقد مرابحة(( و / أو اتفاقية المضاربة إال بصفتها وكياًل؛. 4
استخدام عائدات إصدار الصكوك ألي غرض بخالف ما هو منصوص عليه في وثائق الصكوك؛. 5
وفًقا للبند )13( والشرط )18( )أ(، تعديل أو الموافقة على أي تعديل ألي من وثائق الصكوك التي هي طرف فيها أو على مستنداته التأسيسية؛. 6
العمــل كوكيــل فيمــا يتعلــق بــأي وكالــة أخــرى غيــر الوكالــة المعنيــة، أو فيمــا يتعلــق بــأي أطــراف أخــرى غيــر حملــة الصكــوك و / أو العمــل كوكيــل ألي . 7

ترتيــب وكالــة )بخــالف الوكالــة المعنيــة(؛
امتالك أي شركات فرعية أو تعيين موظفين؛. 8
استرداد أي من أسهمها أو دفع أي توزيعات أرباح أو إجراء أي توزيعات أخرى لمساهميها؛. 9

ــدء أي إجــراءات إفــالس أو . 10 ــرار لب ــه أو أي ق ــه مــن أجــل تصفيت ــس اإلدارة أو المســاهمين بشــأن أي مصــٍف أو تعيين ــى أعضــاء مجل ــرار عل طــرح أي ق
ــق بــه؛ أو إعســار أخــرى تتعل

إبــرام عقــد أو عمليــة )صفقــة( أو تعديــل أو التــزام أو موجــب بخــالف وثائــق الصكــوك وأي اتفاقيــة اكتتــاب مرتبطــة بإصــدار الصكــوك أو االنخــراط فــي . 11
أي عمــل أو نشــاط بخــالف:

النحو المنصوص عليه أو المسموح به في وثائق الصكوك؛. 1
ملكية، إدارة والتصرف في أصول الصكوك على النحو المنصوص عليه في وثائق الصكوك؛. ٢
أي أمور عرضية أخرى.. 3

تلتــزم »صكــوك الكثيــري« )بصفتهــا الُمصــدر والوكيــل، بحســب الحــال( وبشــكل غيــر قابــل للنقــض لمصلحــة وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ولــكل حامــل  	
صكــوك، طالمــا بقيــت أي صكــوك قائمــة بالتالــي:

يجوز للوكيل، نيابة عن حملة الصكوك، تنفيذ حقوق الُمصدر وحملة الصكوك وفقاً لكل إعالن وكالة معنية وأي من وثائق الصكوك األخرى؛. 1
بــأي تاريــخ توزيــع دوري، أن تدفــع وأن تســمح القيــام بالدفــع علــى الفــور ومــن دون قيــد أو شــرط لمديــر الدفعــات أو ألمــره بعملــة )الريــال الســعودي( مــن . ٢

األمــوال النقديــة المتوفــرة، أي مبلــغ مســتحق فــي هــذا التاريــخ وفًقــا للشــروط، علــى  أن يخضــع أي ســداد  يتعلــق بالصكــوك للبنــد )4-3(، ويتــم ذلــك 
لحســاب مديــر الدفعــات أو، بحســب الحــال، لحســاب المســجل، بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي إعــالن الوكالــة المعنيــة، ويتــم الســداد بالشــكل الــذي 
ال يتعــارض مــع التعهــد ذات العالقــة والمقــدم مــن الُمصــدر فــي هــذا البنــد، باســتثناء إذا كان يوجــد  إخــالل أو تقصيــر فــي دفعــات الحقــة  إلــى حملــة 

الصكــوك بحســب مــا هــو مذكــور فــي الشــروط .
بــذل الجهــود المعقولــة إلدراج الصكــوك فــي الســــوق الماليــــة الســــعودية )تــــداول(  والمحافظــة علــى ذلــك وبــدء التــداول بالصكــوك )بمــا فــي ذلــك، فــي . 3

كل حالــة، االمتثــال لاللتزامــات المســتمرة المطبقــة علــى الُمصــدر( أو، إذا كان غيــر قــادر علــى االحتفــاظ بهــذا اإلدراج، بعــد بــذل جهــوًدا معقولــة، أن 
يقــوم ببــذل جهــوًدا معقولــة للحصــول علــى عــرض أســعار أو إدراج للصكــوك واالحتفــاظ بــه فــي أي بورصــة أو ســوق أوراق ماليــة أو أســواق أخــرى حســبما 
يقــرر الُمصــدر، ويجــب أيًضــا بــذل جهــود معقولــة لضمــان الســماح بتوفيــر المعلومــات  المطلوبــة  فــي جميــع األوقــات لــكل مــن هــذه األســواق الماليــة أو 
ألي أســواق ماليــة أخــرى وتقديمهــا وفًقــا ألنظمتهــا ومتطلباتهــا، ويجــب أيًضــا عنــد الحصــول علــى عــرض أســعار أو إدراج للصكــوك فــي البورصــة أو فــي  
أســواق األوراق الماليــة األخــرى، إبــرام  ملحــق اتفاقيــة إعــالن الوكالــة تكــون مكملــة التفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه  لغــرض إدخــال  التعديــالت الالحقــة 

عليهــا كمــا هــو مطلــوب لالمتثــال لمتطلبــات أي مــن هــذه األســواق الماليــة؛
لغــرض تمكينهــا و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مــن التحقــق مــن مبلــغ الصكــوك لسلســة إصــدار معينــة قائمــة فــي الوقــت الحالــي ألي مــن األغــراض . 4



ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نشرة إصدار صكوك عبر منشأة ذات أغراض خاصة
٢٦١

المشــار إليهــا فــي الشــرط المتعلــق بتعريــف المبالــغ المســتحقة فــي البنــد )1(، أن تقــوم فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد طلــب مقــدم مــن وكيــل حملــة الصكــوك 
المفــوض بإرســال )أو تســمح بإرســال( إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض شــهادة )خطــاب( مــن الُمصــدر موقعــة مــن قبــل اثنيــن مــن مديريــة، تذكــر 
فيهــا القيمــة االســمية لصكــوك أي سلســلة إصــدارات تــم اقتنائهــا لمصلحــة أو نيابــة عــن الُمصــدر )بصفتــه الُمصــدر والوكيــل(. وعليهــا فــي أقــرب وقــت 
ممكــن بعــد تقديــم طلــب مــن وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بــذل الجهــود المعقولــة لقيــام إيــداع بإصــدار أي شــهادة أو مســتند آخــر يطلبــه وكيــل حملــة 

الصكــوك المفــوض بموجــب البنــد )7(؛
وضــع مــا يلــزم إلســناد مهــام مســك الســجل و ســواء عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة )ســجل إلكترونــي أو نســخة ورقيــة( واالحتفــاظ بــه مــن قبــل اإلدارة . 5

ــا بعــد تاريــخ اإلقفــال يجــب أن يقــوم الُمصــدر، أو أن يســمح القيــام بذلــك، بتســجيل سلســلة  المختصــة لــدى المســجل. وفــي أقــرب وقــت ممكــن عملًي
إصــدار الصكــوك علــى النحــو الواجــب فيمــا يتعلــق بمكتتبــي الصكــوك التــي يتــم طرحهــا بموجــب هــذه السلســلة المعنيــة، وأنــه فــي حالــة أي صكــوك 

نهائيــة تــم إصدارهــا بشــكل نهائــي، ســوف يتــم إرســال الصكــوك إلــى أصحابهــا المســجلين فــورا عنــد اإلصــدار؛
إرســال شــهادة مــن الُمصــدر إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ســنوًيا وفــي غضــون 14 يوًمــا مــن أي طلــب مــن قبــل وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، . 6

موقعــة مــن أي اثنيــن مــن مديريــة، بعــد إجــراء جميــع االستفســارات المعقولــة، علــى حــد علمــه واعتقــاده وكمــا فــي التاريــخ المحــدد )»تاريــخ الشــهادة«(،  
قبــل مــا ال يزيــد عــن خمســة أيــام مــن هــذا التاريــخ، تفيــد بعــدم وجــود أي حالــة تصفيــة أو حالــة تصفيــة محتملــة، أو أي حــدث أو ظــرف قــد يســتجد 
ويســبقه تقديــم إشــعار، أو مــرور الوقــت، أي إصــدار شــهادة و/ أو اســتيفاء أي مطلــب آخــر قــد يعتبــر حالــة تصفيــة أو أي انتهــاك آخــر لهــذا اإلعــالن 
منــذ تاريــخ التصديــق آلخــر شــهادة مــن هــذا القبيــل أو )إذا لــم يكــن هنــاك( أو تاريــخ اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه، أوفــي حــال حــدوث مثــل هــذه الحالــة 

مــع إعطــاء تفاصيــل عنهــا؛
تقديم إشعار خطي إلى وكيل حملة الصكوك المفوض على الفور عند حصول حالة تصفية أو حالة تصفية محتملة؛. 7
منح وكيل حملة الصكوك المفوض، إلى الحد الذي يسمح به النظام المعمول به، المعلومات التي قد يتم طلبها بشكل معقول ألداء وظائفها؛. 8
ضمان قيامها، فور تغيير الجهة المسيطرة، بتسليم إخطار بشأن هذا التغيير في السيطرة إلى وكيل حملة الصكوك المفوض وحملة الصكوك؛. 9

التزام الُمصدر بتزويد وكيل حملة الصكوك المفوض بنسخ من حساباته المدققة باللغة اإلنجليزية في غضون 180 يوماً من نهاية كل سنة مالية؛. 10
االحتفــاظ بدفاتــر حســابات مناســبة وأن يتــم مســكها بشــكل نظامــي فــي جميــع األوقــات. وبقــدر مــا يجيــز بــه النظــام، الســماح للوكيــل وأي شــخص يعينــه . 11

الوكيــل ومــن دون أي اعتــراض معقــول بهــذا الشــأن مــن الُمصــدر أو الكثيــري القابضــة )بحســب الحــال( باالطــالع علــى دفاتــر الحســابات هــذه فــي جميــع 
األوقــات المعقولــة خــالل ســاعات العمــل العاديــة؛ و

فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً بعــد إصدارهــا أو نشــرها، أن يقــوم بتزويــد وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )باإلضافــة إلــى أي نســخ قــد يحــق لــه الحصــول . 1٢
عليهــا بصفتــه مالــكاً أليــة أوراق ماليــة للُمصــدر( بنســختين باللغــة اإلنجليزيــة مــن كل ميزانيــة عموميــة وحســاب أربــاح وخســائر وتقريــر وإشــعار باالجتمــاع 

العــام وكل وثيقــة أخــرى صــادرة أو يتــم إرســالها إلــى األعضــاء أو المســاهمين بصفتهــم هــذه وكل وثيقــة تصــدر أو ترســل إلــى حملــة الصكــوك.

ثانيًا: في تعهدات شركة الكثيري القابضة

طالما أن أي سلسلة إصدار لصكوك ما زالت سارية وقائمة، تلتزم الكثيري القابضة مع وكيل حملة الصكوك المفوض باآلتي: 	

)1( الدفاتــر المحاســبية: أن تحتفــظ فــي جميــع األوقــات بدفاتــر المحاســبة التــي قــد تكــون ضروريــة لاللتــزام بكافــة األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا 
ومتطلبــات اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه و)إعــالن الوكالــة المعنيــة(، وباســتثناء مــا تحظــره األنظمــة أو اللوائــح المعمــول بهــا، تســمح لوكيــل حملــة الصكــوك 

المفــوض وأي شــخص معيــن مــن قبلــه، حريــة الوصــول إليهــا فــي جميــع األوقــات المعقولــة خــالل ســاعات العمــل العاديــة.
)٢( حالة/حــاالت اإلخــالل )حوادث/حــادث التقصيــر(: أن يوجــه إخطــار خطــي إلــى الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــور علمــه بــأي حالــة إخــالل 

ومــن دون انتظــار قيــام الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض باتخــاذ أي إجــراء آخــر أو طلــب أي استفســار لهــذا الغــرض؛
)3( معلومــات: باســتثناء مــا تحظــره األنظمــة أو اللوائــح المعمــول بهــا وعمــاًل بأحــكام البنــد )8( )ب( »االلتــزام باألنظمــة أو اللوائــح المعمــول بهــا«، يجــب فــي 
جميــع األوقــات إعطــاء وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض هــذه المعلومــات واآلراء والشــهادات واألدلــة األخــرى التــي يطلبهــا بشــكل معقــول وفــي النمــوذج 
الــذي يتطلبــه بشــكل معقــول بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الشــهادات المطلوبــة مــن قبــل وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض  وفــق البنــد )8( 

)أ( )13( )شــهادة االلتــزام( الضروريــة ألداء وظائفــه المنصــوص عليهــا فــي وثائــق الصكــوك والشــروط؛
ــد )8( )ب( »االلتــزام باألنظمــة واللوائــح  ــاًل بأحــكام البن ــا وعم ــول به ــح المعم ــة أو اللوائ ــا تحظــره األنظم )4( تنفيــذ المزيــد مــن المســتندات: باســتثناء م
المعمــول بهــا« ينبغــي أن يقــوم بتنفيــذ مســتندات إضافيــة والقيــام باألعمــال واألشــياء األخــرى التــي قــد تكــون ضروريــة وفــق الــرأي المعقــول للوكيــل أو 
لوكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مــن أجــل تفعيــل أحــكام وبنــود اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه أو أي إعــالن وكالــة معنيــة، ووثائــق الصكــوك والشــروط؛

)5( إشــعارات لحاملــي الصكــوك: إرســال أو الســماح بتوفيــر نســخة ليتــم إرســالها إلــى الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض خــالل مــدة ال تقــل عــن ثالثــة 
)3( أيــام )أو فتــرة أقصــر كمــا قــد يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الوكيــل، وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض والكثيــري القابضــة( قبــل تاريــخ النشــر، للحصــول علــى 
موافقــة وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وأن تكــون نســخة واحــدة مــن كل إشــعار يتــم تســليمه إلــى حملــة الصكــوك ألي سلســلة إصــدارات الصكــوك وفقــاً 
للشــروط، وثائــق الصكــوك أو اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة. وعنــد النشــر يتــم إرســال نســخة واحــدة )1( مــن هــذا اإلشــعار 

إلــى وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض مــن أجــل حفظهــا بســجالتهم.
)6( التزامات أخرى: مراقبة التزاماته واالمتثال بها بموجب وثائق الصكوك التي هو طرف فيها والشروط النهائية المطبقة والشروط؛

)7( المفوضــون بالتوقيــع: تســليم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )مــع نســخة إلــى مديــر الدفعــات( قائمــة بالمفــوض بالتوقيــع أو المفوضيــن بالتوقيــع عــن 
الضامــن مــع نمــوذج توقيعه/تواقيعهــم المعتمــدة، وذلــك فــوراً عنــد حصــول أي تغييــر فــي المفــوض بالتوقيــع أو المفوضيــن بالتوقيــع؛
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)8( الدفعــات: دفــع جميــع األمــوال المســتحقة عليهــا إلــى الُمصــدر بموجــب هــذه االتفاقيــة دون إجــراء مقاصــة أو مطالبــة مقابلــة أو خصــم أو أي اســتقطاع، 
مــا لــم يُلــزم النظــام خــالف ذلــك؛

)9( تقاريــر المضاربــة: تزويــد تقريــراً إلــى الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه تســليم كل شــهادة امتثــال )االلتــزام( وفًقــا 
للبنــد )8( )أ( )13( )شــهادة االلتــزام( أو فــوراً بنــاًء علــى طلــب وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي حالــة تكبــد رأس مــال المضاربــة خســائر لدرجــة وجــود 
نقص/عجــز فــي المبالــغ المطلوبــة لدفــع أي مبلــغ توزيــع دوري أو مبلــغ رئيســي ذي صلــة )علــى النحــو المحــدد فــي نشــرة اإلصــدار األساســية(، وفًقــا 

لأنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا، علــى أن يتضمــن اآلتــي:

أداء محفظة األعمال؛أ. 
حساب ربح المضاربة؛ب. 
منهجيــة التقييــم المســتخدمة لغــرض حســاب المبالــغ القائمــة فــي رصيــد حســاب التحصيــل علــى أســاس التصفيــة الحكميــة لمحفظــة األعمــال   وفًقــا ج. 

للشــرط 5 )ب( )موجــودات المضاربــة(؛ و
حالة حساب التحصيل؛د. 

)10( فحــص المضاربــة: فــي حالــة حــدوث حالــة إخــالل وظلــت مســتمرة، يقــوم بإتاحــة دفاتــره وســجالته للمعاينــة مــن قبــل مدقــق خارجــي يعينــه الوكيــل 
و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )بحســب مــا يكــون عليــه الحــال( لغــرض التحقــق مــن المعلومــات المبلــغ عنهــا بموجــب البنــد 8 )أ( )9( )تقاريــر 
المضاربــة( أو التحقــق مــن أداء موجــودات المضاربــة. ســيتم دفــع مصروفــات المدقــق الخارجــي مــن قبــل الضامــن وذلــك مــن حصــة الضامــن وحملــة 

الصكــوك فــي محفظــة األعمــال؛
)11( االلتزام باألنظمة: االلتزام بجميع األنظمة التي قد يخضع لها الضامن في كافة الجوانب الجوهرية؛

)1٢( التأكيــدات والضمانــات: القيــام أو اتخــاذ أو تنفيــذ جميــع هــذه اإلجــراءات أو الشــروط أو األشــياء المطلوبــة حتــى تكــون التعهــدات والضمانــات الــواردة 
فــي البنــد )9( »تأكيــدات وضمانــات الضامــن« صحيحــة بالرجــوع إلــى الحقائــق القائمــة آنــذاك؛

)13( شهادة االلتزام: 
     تزويــد الوكيــل و وكيــل حملــة الصكــوك  المفــوض باالتــي: )1( خــالل أربعــة عشــر )14( يومــاً مــن أي طلــب معقــول مــن قبــل الوكيــل و/أو وكيــل حملــة 
الصكــوك المفــوض؛ و)٢( )دون الحاجــة إلــى أي طلــب مــن هــذا القبيــل( فــي وقــت إرســال بيانــات القوائــم  الماليــة الســنوية المدققــة إلــى الوكيــل و/او 
وكيــل حملــة الصكــوك  المفــوض وفًقــا للبنــد 8 )أ( )14( )القوائــم الماليــة(، بــدءاً مــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1م وعلــى أي حــال فــي 
موعــد ال يتجــاوز مائــة وثمانيــن )180( يومــاً بعــد نهايــة ســنتها الماليــة، شــهادة باللغــة اإلنجليزيــة بالشــكل المنصــوص عليــه فــي الملحــق رقــم )4( »شــهادة 
االلتــزام«، موقعــة مــن قبــل المفــوض بالتوقيــع عــن الضامــن، علــى أن تشــهد أنــه، حتــى تاريــخ محــدد ال يتجــاوز ســبعة )7( أيــام قبــل تاريــخ هــذه الشــهادة 
)التاريــخ المعتمــد(، التــزم الضامــن  بموجباتــه وفــق بنــود اتفاقيــة إعــالن الوكالــة  هــذه و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة، ووثائــق  الصكــوك وشــروطها )أو فــي 
حــال كان عكــس ذلــك، إعطــاء تفاصيــل عــن ظــروف عــدم االمتثــال( وأنــه، كمــا فــي ذلــك التاريــخ، أو  قبــل ذلــك التاريــخ المعتمــد فــي مــا يتعلــق بالشــهادة 
الســابقة أو فــي حالــة أول شــهادة مــن هــذا القبيــل )منــذ تاريــخ اتفاقيــة إعــالن الوكالــة  هــذه و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة( ال توجــد حالــة إخــالل  أو 
مســألة أخــرى مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قــدرة الضامــن علــى أداء التزاماتــه بموجــب اتفاقيــة إعــالن الوكالــة هــذه و/أو إعــالن الوكالــة المعنيــة، و وثائــق 

الصكــوك األخــرى أو الشــروط، أو تحديدهــا، إذا لــم يكــن األمــر كذلــك؛
)14( القوائم المالية: يرسل إلى الوكيل و/أو وكيل حملة الصكوك المفوض:

     يقــدم فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً بعــد تاريــخ نشــرها وليــس أكثــر مــن مائــة وثمانيــن )180( يومــاً بعــد نهايــة كل فتــرة ماليــة، نســخة باللغــة اإلنجليزيــة 
وباللغــة العربيــة )إن وجــدت( مــن القوائــم الماليــة الســنوية المدققــة للضامــن؛ و

      يقــدم فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً بعــد تاريــخ نشــرها وعلــى أي حــال ليــس بعــد أكثــر مــن تســعين )90( يومــاً مــن نهايــة كل فتــرة ماليــة، نســخة باللغــة 
اإلنجليزيــة وباللغــة العربيــة )إن وجــدت( للقوائــم الماليــة النصــف ســنوية غيــر المدققــة للضامــن.

)15( إشــعارات أخــرى: تزويــد الوكيــل ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً بهــذا اإلشــعار أو إفــادة أو التعميــم اآلخــر الصــادر )أو 
ــة الصكــوك أو اســتالمه منهــم أو إصــداره أو اســتالمه مــن قبــل الُمصــدر فيمــا  الــذي يجــب إصــداره بموجــب أي التــزام قانونــي أو تعاقــدي( إلــى حمل

يتعلــق بالصكــوك؛
)16( التزامــات الــوكالء: مراقبــة التزاماتــه وااللتــزام بهــا وفــق بنــود وثائــق الصكــوك، وحتــى يتــم إعطــاء تعليمــات مــن مديــر الدفعــات للعمــل كوكيــل لوكيــل حملــة 
الصكــوك  المفــوض وفًقــا للبنــد )4 -3( )عقــب أو بعــد حــدوث حالــة إخــالل(، يقــوم باســتخدام جميــع المســاعي المعقولــة للتأكــد مــن أن مديــر الدفعــات 
يطلــع ويلتــزم بجميــع التزاماتــه وواجباتــه بموجــب اتفاقيــة إدارة الدفعــات وأن المســجل يحتفــظ بالســجل، وأن يتــم إخطــار الوكيــل و وكيــل حملــة الصكــوك  
المفــوض فــي أقــرب وقــت قــدر المســتطاع بعــد أن يصبــح علــى علــم بــأي إخــالل جوهــري اللتزاماتــه، أو أي إخفــاق مــن قبــل مديــر الدفعــات أو المســجل 

فــي االمتثــال اللتزامــات كل منهمــا، فيمــا يتعلــق بــأي مجموعــة مــن الصكــوك أو وثائــق الصكــوك؛
)17( اآلراء القانونيــة: يتولــى قبــل إجــراء أي تغييــر أو تعديــل جوهــري أو إدخــال إضافــات أو تحديثــات علــى اتفاقيــة إعــالن الوكالــة و/أو إعــالن الوكالــة 
المعنيــة، وثائــق الصكــوك، أو الشــروط، وبنــاًء علــى طلــب معقــول مــن الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض، ضمــان تســليم خطــاب الــرأي القانونــي 
المتعلــق بالصفقــة لناحيــة مطابقتهــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية. ويكــون موجــه إلــى الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض بتاريــخ هــذا 
التغييــر أو التعديــل أو اإلضافــات أو التحديثــات )حســب مقتضــى الحــال( وبصيغــة مقبولــة )وفــق تقديــره المعقــول( مــن الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك 

المفــوض التــي أعدهــا مستشــارون قانونيــون مقبوليــن لــدى الوكيــل و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )بالتشــاور مــع الُمصــدر(؛ وفاتــكا
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)18( التعهــد المتبــادل فيمــا يتعلــق باإلبــالغ عــن المعلومــات والتزامــات التحصيــل: ينبغــي علــى كل طــرف، فــي غضــون عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تقديــم 
طلــب كتابــي أن يــزود الطــرف اآلخــر بالنمــاذج والوثائــق والمعلومــات األخــرى المتعلقــة بــه وعملياتــه والصكــوك. كمــا يطلــب بشــكل معقــول وألغــراض 
امتثــال ذلــك الطــرف اآلخــر للنظــام المعمــول بــه؛ ولكــن بشــرط أال يُطلــب مــن أي طــرف تقديــم أي نمــاذج أو وثائــق أو معلومــات أخــرى بموجــب هــذا البنــد 
إلــى الحــد الــذي: )1( ال يكــون أي مــن النمــاذج أو الوثائــق أو المعلومــات األخــرى )أو المعلومــات المطلوبــة لتقديمهــا فــي هــذا النمــوذج أو الوثائــق( غيــر 
متاحــة بشــكل معقــول لهــذا الطــرف وال يمكــن لهــذا الطــرف الحصــول عليهــا باســتخدام جهــود معقولــة؛ أو )٢( القيــام بذلــك مــن شــأنه  ربمــا فــي رأي 
هــذا الطــرف أن يشــكل انتهــاكاً ألي مــن اآلتــي: )أ( نظــام معمــول بــه؛ )ب( واجــب ائتمانــي؛ أو )ج( واجــب  للحفــاظ علــى الســرية. وألغــراض هــذا البنــد، 
يعتبــر »القانــون الواجــب التطبيــق« متضمنــاً )1( أي قاعــدة أو ممارســة ألي ســلطة تنظيميــة أو مالحقــة أو ضرائــب أو حكوميــة مختصــة فــي أي ســلطة 
قضائيــة )الجهــة المختصــة( يلتــزم أو اعتــاد أن يلتــزم بهــا أي طــرف؛ )٢( أي اتفاقيــة بيــن أي ســلطات ذات صلــة؛ و)3( أي اتفاقيــة بيــن أي جهــة مختصــة 

وأي طــرف يتــم إبرامهــا عــادة مــن قبــل مؤسســات ذات طبيعــة مماثلــة.

ينبغــي علــى الضامــن إخطــار الوكيــل، ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض ومديــر الدفعــات فــي حالــة مــا إذا قــرر أن أي دفعــة يجــب أن يقــوم بهــا الوكيــل بموجــب ه. 
الصكــوك تعتبــر دفعــة يمكــن أن تخضــع لقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة )فاتــكا( إذا تــم ســداد هــذه الدفعــات إلــى مســتلم غيــر قــادر بشــكل 
عــام علــى تلقيهــا مــن دون  االســتقطاع الضريبــي لقانــون االمتثــال الضريبــي حســابات الخارجيــة )فاتــكا(، وإلــى أي مــدى يتــم التعامــل مــع الدفعــة ذات الصلــة، 
بشــرط أن ال يُطبــق التــزام الُمصــدر بموجــب هــذا البنــد إال بالقــدر الــذي يتــم فيــه التعامــل مــع هــذه الدفعــات بموجــب خصائــص الُمصــدر، الصكــوك، أو 

كالهما.

بصــرف النظــر عــن نــص أي بنــد آخــر فــي هــذه االتفاقيــة، يحــق للوكيــل، ووكيــل حملــة الصكــوك المفــوض و/أو مديــر الدفعــات )حســب مــا ينطبــق( إجــراء و. 
خصــم أو اســتقطاع مــن أي دفعــة يقــوم بهــا بموجــب الصكــوك مقابــل أي ضريبــة أو علــى حســابها، إذا وفقــط إلــى الحــد الــذي يقتضيــه القانــون المعمــول 
بــه، وفــي حالــة قيــام الوكيــل بدفــع هــذا المبلــغ بعــد إجــراء هــذا الخصــم أو االســتقطاع  ويجــب أن يقــدم حســاًبا إلــى أي جهــة مختصــة فــي غضــون الوقــت 
المســموح بــه للمبلــغ المقتطــع أو المحتجــز أو، حســب اختيــاره، يجــب علــى الفــور وبشــكل معقــول بعــد إجــراء هــذه الدفعــة  أن يعيــد إلــى الُمصــدر المبلــغ 
المقتطــع أو المحتجــز، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى الُمصــدر أن يقــدم حســاًبا إلــى الســلطة المختصــة عــن هــذا المبلــغ. لتجنــب الشــك، يعتبــر االســتقطاع 

الضريبــي لقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة )فاتــكا( خصمــاً مطلوبــاً بموجــب النظــام المعمــول ألغــراض هــذا البنــد.

ــاً بموجــب النظــام ز.  ــى حســابها ســيكون مطلوب ــة أو عل ــق أن أي خصــم أو اقتطــاع ألي ضريب ــره المطل ــد مــن قبــل الُمصــدر وفقــاً لتقدي ــم التحدي فــي حــال ت
ــة الصكــوك المفــوض أو مديــر الدفعــات علــى أي صــك شــامل، فســيكون للُمصــدر الحــق فــي  المعمــول بــه فيمــا يتعلــق بــأي دفعــات مســتحقة لوكيــل حمل
إعــادة توجيــه أو تنظيــم أي مــن هــذه الدفعــات بــأي طريقــة يراهــا مناســبة مــن أجــل أن يتــم الســداد دون هــذا الخصــم أو االســتقطاع، شــريطة إجــراء أي 
دفعــات معــاد توجيههــا أو تنظيمهــا مــن خــالل مؤسســة معتــرف بهــا وذات مكانــة دوليــة ووفًقــا لهــذه االتفاقيــة. ســيقوم الُمصــدر بإخطــار وكيــل حملــة الصكــوك 
المفــوض ومديــر الدفعــات علــى الفــور بــأي إعــادة توجيــه أو إعــادة تنظيــم. ومنعــاً للشــك، يعتبــر االســتقطاع الضريبــي لقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات 

الخارجيــة )فاتــكا( خصمــاً أو اســتقطاعاً مطلوبــاً بموجــب النظــام المعمــول بــه ألغــراض هــذا البنــد؛ 

)19( تعهدات مالية: الحفاظ على التعهدات المالية التالية:

إجمالــي صافــي الديــن إلــى نســبة صافــي القيمــة الملموســة: يجــب علــى الضامــن التأكــد فــي كل فتــرة ذات صلــة أن ال تتجــاوز إجمالــي صافــي الديــن أ. 
)1٫50( ضعــف صافــي ثروتهــا الملموســة فــي كل األوقــات؛

نســبة المديونيــة الماليــة إلــى األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA(: يجــب علــى الضامــن التأكــد وأن ب. 
يضمــن بــأن مديونيتــه الماليــة ال تتجــاوز فــي كل فتــرة ذات صلــة 4x أضعــاف األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات 

)EBITDA(؛
األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA( إلــى نســبة صافــي رســوم التمويــل الموحــدة: يجــب علــى الضامــن ج. 

التأكــد وأن يضمــن بــأن األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات )EBITDA( ألي فتــرة ذات صلــة تتجــاوز فــي جميــع 
األوقــات x 1٫75 صافــي رســوم التمويــل الموحــدة؛

االلتزام باألنظمة أو اللوائح المعمول بها 	

إذا لــم يتمكــن الضامــن فــي أي وقــت مــن االلتــزام بــأي مــن تعهداتــه المنصــوص عليهــا فــي البنــد )8( »تعهــدات شــركة الكثيــري القابضــة« بســبب النظــام أو 
اللوائــح المعمــول بهــا أو أي جهــة تنظيميــة. ويجــب علــى الضامــن فــوراً عنــد زوال هــذا العائــق أو المانــع إرســال هــذه المعلومــات إلــى الوكيــل ووكيــل حملــة 

الصكــوك المفــوض والقيــام بجميــع األعمــال واألمــور التــي كان مــن الممكــن أن تكــون مطلوبــة لــو لــم تكــن خاضعــة لهــذا الحظــر أو المنــع.
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رسم توضيحي لهيكل الصكوك 

فيمــا يلــي رســم توضيحــي مبســط لهيــكل الصكــوك. علــى حملــة الصكــوك المحتمليــن االطــالع علــى الشــروط المدرجــة فــي القســم رقــم )15( »شــروط وأحــكام 
الصكــوك« لوصــف مفصــل لبعــض التدفقــات النقديــة ولمعانــي المصطلحــات المســتخدمة أدنــاه. إن الرســم التوضيحــي أدنــاه هــو رســم مبســط تــم إيــراده لغــرض 
التوضيــح فقــط وال يعــد وصًفــا شــاملًا لهيــكل الصكــوك وال ينبغــي تفســيره كذلــك. علــى المســتثمرين المحتمليــن إدراك أن هــذا الرســم التوضيحــي ال يغنــي عــن 

االطــالع علــى الشــروط المدرجــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه وعلــى وثائــق الصكــوك )والتــي ســتكون ملزمــة علــى حملــة الصكــوك( بشــكل كامــل.

الرسم رقم )5(: هيكل الصكوك

التدفقات النقدية األساسية

متحصالت إصدار الصكوك

يقــوم حملــة الصكــوك فــي تاريــخ إصــدار صكــوك كل إصــدار مــن اإلصــدارات بإيــداع مبالــغ االكتتــاب فــي الصكــوك ذات الصلــة فــي حســاب بنكــي لــدى وكيــل 
ــد بـــ »حســاب متحصــالت  ــى هــذا الحســاب فيمــا بع ــار إل ــه )ويُش بَل ــدار مــن قِّ ــة الصكــوك( ويُ ــة الصكــوك المفــوض )لمصلحــة حمل ــل حمل الحســاب باســم وكي
الصكــوك«( لوثائــق الصكــوك ويقــوم وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض وفًقــا وبنــاًء علــى تعليمــات الُمصــدر؛ باالســتحواذ علــى أصــول الصكــوك باســتخدام المبالــغ 

الموجــودة فــي حســاب متحصــالت الصكــوك بحســب اآلتــي:

دفــع رأس مــال المضاربــة للمضــارب )أو ألمــر المضــارب( ليقــوم المضــارب باســتثمار هــذا المبلــغ فــي أصــول المضاربــة وفقــا التفاقيــة المضاربــة. وتتكــون أ. 
إيــرادات المضاربــة مــن اإليــرادات المتحققــة للمضــارب مــن أصــول المضاربــة وذلــك بعــد خصــم التكاليــف المباشــرة والتكاليــف المتعلقــة بأنشــطة المضاربــة 

)»إيــرادات المضاربــة«(، ويُشــار إلــى حصــة وكيــل حملــة الصكــوك )بصفتــه رًبــا للمــال ووكيــل حملــة الصكــوك( فــي هــذه اإليــرادات بـــ »أربــاح المضاربــة«.
اســتخدام الرصيــد المتبقــي فــي حســاب متحصــالت الصكــوك )والــذي يمثــل »رأس مــال المرابحــة«( لشــراء ســلع محــددة يتــم بيعهــا علــى شــركة الكثيــري ب. 

القابضــة )بصفتهــا المشــتري( بثمــن مؤجــل متفــق عليــه فــي إشــعار عــرض الشــراء وإشــعار القبــول المتبــادل بيــن الطرفيــن وذلــك وفقــاً التفاقيــة المرابحــة 
الرئيســية )ويُشــار إلــى الثمــن المؤجــل بـــ »ثمــن البيــع المؤجــل«، ويُشــار إلــى عمليــة المرابحــة المكتملــة بـــ »عمليــة المرابحــة«(.

دفع مبالغ التوزيع الدوري

يقــوم المضــارب وفقــاً التفاقيــة المضاربــة، فــي يــوم العمــل الســابق لتاريــخ التوزيــع الــدوري باحتســاب إيــرادات المضاربــة المتحققــة خــالل فتــرة التوزيــع الــدوري 
ذات العالقــة وذلــك بتثميــن المضــارب ألصــول المضاربــة قبــل يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ التوزيــع الــدوري، ثــم يقــوم المضــارب بإيــداع أربــاح المضاربــة مــن 

إيــرادات المضاربــة فــي »حســاب التحصيــل«.
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ويقــوم المضــارب فــي يــوم العمــل الســابق لتاريــخ التوزيــع الــدوري باســتخدام المبالــغ الموجــودة فــي حســاب التجميــع لدفــع المبلــغ المطلــوب إلــى حســاب 
الصكــوك لســداد مبلــغ التوزيــع الــدوري المســتحق فــي تاريــخ التوزيــع الــدوري. وفــي حــال عــدم كفايــة المبالــغ الموجــودة فــي حســاب التجميــع لســداد كامــل المبلــغ 
المطلــوب فيقــوم الُمصــدر )بصفتــه المشــتري( بدفــع جــزء مســاٍو لذلــك النقــص مــن إجمالــي رصيــد ثمــن بيــع المرابحــة المؤجــل المســتحق فــي تاريــخ دفعــة ثمــن 
البيــع المؤجــل المتزامنــة مــع حصــول هــذا النقــص إلــى حســاب الصكــوك. وفــي حــال عــدم كفايــة المبالــغ الموجــودة فــي حســاب الصكــوك لســداد كامــل المبلــغ 
المطلــوب، فيقــوم الُمصــدر )بصفتــه مضاربــاً( بدفــع جــزء مســاٍو لذلــك النقــص مــن حصــة وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض )نيابــة عــن حملــة الصكــوك( فــي 

أصــول المضاربــة إلــى حســاب الصكــوك.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي حــال حــددت الشــروط النهائيــة أن طريقــة دفــع ثمــن البيــع المؤجــل ســتكون علــى هيئــة أقســاط، فســيقوم المشــتري فــي كل مــن 
تواريــخ دفــع ثمــن البيــع المؤجــل بدفــع الجــزء الحــال وواجــب الدفــع مــن ثمــن البيــع المؤجــل إلــى البائــع وفقــا إلشــعار تأكيــد شــروط المرابحــة التفاقيــة المرابحــة 

الرئيســية )وذلــك بدفــع المبلــغ إلــى حســاب الصكــوك( )ويشــار إلــى هــذا المبلــغ بـــ »قســط ســداد ثمــن البيــع المؤجــل«(.

الدفع عند استرداد الصكوك

يسترد أي إصدار من إصدارات الصكوك في الحاالت المحددة في الملحق )1(.

ويقــوم المشــتري قبــل يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ االســترداد ذي العالقــة بدفــع جميــع المبالــغ المســتحقة عليــه بموجــب اتفاقيــة المرابحــة الرئيســية لحســاب 
الصكــوك وذلــك فيمــا يتعلــق بعمليــات المرابحــة المبرمــة بشــأن الصكــوك المســتردة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يُصفــي المضــارب المضاربــة فــي تاريــخ االســترداد ذي العالقــة، ثــم يســتخدم متحصــالت التصفيــة )والتــي تمثــل قيمــة حصــة وكيــل حملــة 
الصكــوك المفــوض )لمصلحــة حملــة الصكــوك( فــي أصــول المضاربــة فــي ذلــك الوقــت( لســداد أي مبالــغ مســتحقة وغيــر مدفوعــة فــي تاريــخ االســترداد إلــى 

حســاب الصكــوك وذلــك قبــل يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ االســترداد )وذلــك بالقــدر الــالزم لتغطيــة أي عجــز(.

حساب الصكوك

ــع  ــغ التوزي ــغ االســترداد المبكــر، ومبل ــدوري، ورأس مــال الصكــوك، ومبل ــع ال ــغ التوزي ــة إدارة الدفعــات؛ بدفــع مبل يقــوم مســؤول الدفعــات وفقــا لشــروط اتفاقي
الــدوري الجزئــي، ومبلــغ قســط رأس مــال الصكــوك )بحســب الحــال( إلــى حملــة الصكــوك وذلــك مــن المبالــغ التــي تــودع مــن وقــت آلخــر فــي حســاب الصكــوك 

الخــاص باإلصــدار ذي الصلــة وذلــك وفقــا لشــروط وثائــق الصكــوك، وشــروط وأحــكام الصكــوك، والشــروط النهائيــة ذات الصلــة.
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اللجنة االستشارية الرشعية 
والفتاوى الصادرة
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1٧-  اللجنة االستشارية الرشعية والفتاوى الصادرة

علــى حملــة الصكــوك المحتمليــن أال يعتمــدوا علــى الفتــاوى والمراجعــة الُمشــار إليهــا أدنــاه فيمــا يتعلــق بقرارهــم فــي االســتثمار فــي الصكــوك، وينبغــي عليهــم 
أن يستشــيروا مستشــارهم الشــرعي فيمــا إذا كانــت العمليــة االســتثمارية المقترحــة والموضحــة فــي الفتــوى المشــار إليهــا أدنــاه متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 

اإلســالمية.

إجازة هيكلية الصكوك الصادرة عن المستشار الشرعي لشركة الخير كابيتال السعودية 	

ــر  ــة الصكــوك المحتمليــن اإلجــازة الشــرعية الصــادرة عــن المستشــار الشــرعي لشــركة الخي ــى حمل ــع نســخ عل ــب بتوزي ــد الطل ــال عن تقــوم شــركة الخيــر كابيت
كابيتــال المتعلقــة بالصكــوك بمــا يؤكــد مــن جهــة نظــره أن اإلصــدار المقتــرح للصكــوك والهيــكل واآلليــات ذات العالقــة الموصوفــة فــي وثائــق صفقــة الصكــوك 

متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة. 

لمحة عن اللجنة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية 	

اللجنــة الشــرعية لشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية هــي لجنــة مســتقلة تــم تعينهــا مــن قبــل شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، إذ تقــوم اللجنــة الشــرعية بشــكل  
مســتمر بمراجعــة وتقييــم الصفقــات المبرمــة مــن قبــل شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية أو عمالئهــا للتأكــد مــن توافقهــا التــام مــع الشــريعة اإلســالمية.

نبذة عن عضو اللجنة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية

الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي

يحمــل الدكتــور يوســف شــهادة البكالوريــوس مــن كليــة الشــريعة وأصــول اإلســالم فــي القصيــم، وكذلــك شــهادة الماجســتير والدكتــورة مــن قســم الفقــه المقــارن 
فــي المعهــد العالــي للقضــاء، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي الريــاض. عمــل فضيلــة الشــيخ باحثــا شــرعيا فــي ديــوان المظالــم، ومحاضــرا وأمينــا 
لقســم الفقــه المقــارن فــي المعهــد العالــي للقضــاء، باإلضافــة إلــى منصــب وكيــل قســم الفقــه المقــارن فــي المعهــد العالــي للقضــاء. تــم ابتعــاث فضيلــة الشــيخ 
ــة التدريســية للفقــه  ــه عضــوا فــي الهيئ ــكا، ومــن ثــم أصبــح فضيلت ــوم اإلســالمية والعربيــة فــي أمري للتدريــس فــي قســم الدراســات اإلســالمية فــي معهــد العل
المقــارن فــي المعهــد العالــي للقضــاء، والجمعيــة الفقهيــة الســعودية، ومستشــارا للعديــد مــن الهيئــات الشــرعية فــي البنــوك اإلســالمية والمؤسســات الماليــة 
واالقتصاديــة. شــغل الدكتــور يوســف العديــد مــن المناصــب الرفيعــة بمــا فيهــا أســتاذ مســاعد فــي قســم الفقــه فــي المعهــد العالــي للعلــوم اإلســالمية والعربيــة 

فــي أمريــكا، باإلضافــة إلــى منصــب أســتاذ مســاعد فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية.
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18-  الرضيبة والزكاة

فيمــا يلــي وصــف عــام لبعــض االعتبــارات الخاصــة بالضريبــة والــزكاة فــي المملكــة العربيــة الســعودية المتعلقــة بالصكــوك، بمــا فيهــا المعاجلــة الزكويــة 
لأشــخاص والكيانــات غيــر المؤهلــة حاليــاً لحمــل الصكــوك. علًمــا بــأن هــذا الوصــف ال يُقصــد بــه تقديــم تحليــاًل كامــاًل لجميــع االعتبــارات المتعلقــة بالضريبــة 

ــى الظــروف الفرديــة.  والــزكاة الخاصــة بالصكــوك، وال يُقصــد بــه معالجــة االعتبــارات التــي تعتمــد عل

وبالتالــي، يتعيــن علــى مشــتري الصكــوك المحتمليــن الحصــول علــى مشــورة مــن مستشــاريهم فــي مجــال الضريبــة والــزكاة لتحديــد النتائــج الزكويــة والضريبيــة 
المترتبــة علــى حصولهــم وامتالكهــم والتصــرف فــي أي صكــوك واســتالم أي توزيعــات أو مدفوعــات للمبالــغ أو أربــاح أو أي مبالــغ أخــرى بموجــب الصكــوك وتبعــات 

هــذه اإلجــراءات وفًقــا ألنظمــة الضريبــة والــزكاة فــي المملكــة.

يســتند هــذا الملخــص إلــى األنظمــة الســارية فــي المملكــة حتــى وقــت إعــداد هــذه النشــرة، ويخضــع ألي تغييــرات تطــرأ علــى األنظمــة بعــد هــذا التاريــخ والتــي 
يمكــن إجراؤهــا بأثــر رجعــي. ينبغــي أن يعــي حملــة الصكــوك المحتملــون أن الُمصــدر غيــر ملــزم بتحديــث هــذا القســم فــي حــال طــرأ أي تغييــر أو تعديــل الحــق 

علــى األنظمــة الضريبيــة والزكويــة النافــذة.

1.  حملة الصكوك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة

يخضــع حملــة الصكــوك الذيــن هــم )1( مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي المقيميــن فــي المملكــة باســتثناء )أ( مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــن غيــر الســعوديين الذيــن لهــم مؤسســات دائمــة فــي المملكــة )حســبما تــم تعريفــه فــي المــادة 4 مــن نظــام ضريبــة الدخــل فــي المملكــة( و )ب( الكيانــات القانونية 
المؤسســة وفقــاً لنظــام أي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي باســتثناء المملكــة، المملوكــة مــن قبــل مواطنيــن تابعيــن لــدول مجلــس التعــاون والتــي لهــا وجــود دائــم 
فــي المملكــة، و )٢( الشــركات ذات رأس المــال الســعودي أو الشــركات ذات رأس المــال الخليجــي المقيــم فــي المملكــة )إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه ذات ملكيــة 

خليجيــة فــي كليهمــا( للــزكاة المطبقــة فــي المملكــة بواقــع )٢٫5٪( مــن أي دخــل أو مكاســب مســتلمة علــى الصكــوك إال فــي حــال وجــود إعفــاء خــاص مــن ذلــك.

غيــر أن حملــة هــذه الصكــوك لــن يخضعــوا لضريبــة الدخــل فــي المملكــة فيمــا يتعلــق بالصكــوك. كمــا لــن تخضــع الدفعــات الماليــة التــي يحصلــون عليهــا مــن 
الصكــوك ألي اقتطــاع ضريبــي أو خصــم وفقــاً لقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يحــق لحملــة الصكــوك الذيــن يقيمــون فــي المملكــة 
ــى دفعــات إضافيــة وفقــاً للشــرط )17( »الضرائــب« )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء مراجعــة القســم رقــم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك« مــن  الحصــول عل
هــذه النشــرة( فــي حــال أصبحــت الدفعــات التــي يحصلــون عليهــا بموجــب الصكــوك فــي وقــت الحــق خاضعــة فعــاًل لهــذا االقتطــاع، مــع أن الدفعــات اإلضافيــة 
قــد ال تكــون مســتحقة الدفــع فــي هــذه الظــروف للحــد الــذي يكــون فيــه حامــل الصــك قــادراً علــى الحصــول علــى تجنــب االقتطــاع مــن خــالل رفــع أو تقديــم أو 
توفيــر بعــض الوثائــق والمعلومــات المعينــة. وينبغــي الرجــوع فــي هــذا الصــدد إلــى أحــكام الشــرط )17( »الضرائــب«. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي مالحظــة أن 
الراعــي يتعهــد بموجــب التعهــد بتغطيــة التكاليــف، فــي حــال أصبــح الُمصــدر ملزمــاً بدفــع مبالــغ إضافيــة وفقــاً )حســب أي تعديــل طــارئ علــى هــذا الشــرط طبقــاً 
إلعــالن الوكالــة(، بــأن الراعــي ســوف يدفــع، إلــى الحــد الــذي ال توفــر فيــه ســيولة نقديــة زائــدة لــدى الُمصــدر فــي حســاب الصفقــة لدفــع المبالــغ المســتحقة 
عليــه بموجــب أي التــزام أو فــي حــال فشــله فــي الوفــاء بــأي التــزام بدفــع مبالــغ إضافيــة وفقــاً للشــرط )17( »الضرائــب«، ســوف تدفــع للُمصــدر أو لوكيــل حملــة 
الصكــوك المفــوض )لحســاب حملــة الصكــوك( علــى التوالــي مبلغــاً يســاوي التــزام الُمصــدر فيمــا يتعلــق بــأي وكافــة المبالــغ اإلضافيــة الواجبــة الدفــع مــن قبلــه 

بموجــب الشــرط )17( »الضرائــب«.

غيــر أن حامــل الصكــوك الــذي يســتوفي المعاييــر الُمشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الفرعيتيــن )أ( و )ب( مــن هــذه الفقــرة والتــي تقــع علــى حامــل الصكــوك المحتمــل 
نتيجــة المتالكــه للصكــوك أو االحتفــاظ بهــا أو التصــرف فيهــا بعــد التوزيــع األولــي يــوم اإلقفــال، باســتثناء الفقــرة التــي عنوانهــا »المكســب مــن التصــرف بالصكــوك 

أو إعــادة شــرائها« أدنــاه.

ويضم مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي.
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2.  المقيمين في المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

يخضــع حملــة الصكــوك المقيمــون فــي المملكــة مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وفقــاً لتعريفهــم فــي المــادة 3 مــن نظــام ضريبــة الدخــل إلــى 
ضريبــة الدخــل فــي المملكــة علــى أرباحهــم ومكاســبهم فــي الصكــوك إال فــي حــال وجــود اســتثناء خــاص )علــى المبالــغ المســتلمة بالزيــادة عــن المبلــغ االســمي 
للصكــوك مثــل أي مبالــغ التوزيــع الــدوري(. إضافــة لذلــك، فــإن التوزيعــات الالحقــة لأربــاح مــن قبــل أي شــركة مقيمــة إلــى مســاهميها غيــر المقيميــن تخضــع 
عــادة إلــى ضريبــة مقتطعــة بواقــع )5٪( ويمكــن أن يســتحق المســاهم/ الشــريك غيــر المقيــم الســترداد هــذه الضريبــة المقتطعــة فــي بعــض الحــاالت فــي حــال 
وجــود اتفاقيــة ضريبيــة بيــن المملكــة والبلــد الــذي يقيــم فيــه المســاهم/ الشــريك غيــر المقيــم فــي المملكــة، والتــي تقــدم اإلعفــاء مــن ضريبــة االســتقطاع تلــك.

عرفت المادة 3 من نظام ضريبة الدخل »اإلقامة« في المملكة، ألغراض ما تقدم، كما يلي:

)أ( يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة للسنة الضريبية إذا تحقق فيه أي من الشرطين التاليين:

له مكان إقامة دائم في المملكة ويقيم في المملكة لفترة إجمالية ال تقل عن ثالثين يوماً في السنة الضريبية.. 1
يقيم في المملكة لفترة ال تقل عن مائة وثالثة وثمانين )183( يوماً في السنة الضريبية.. ٢

ألغراض هذه الفقرة، تعتبر اإلقامة لجزء من اليوم في المملكة على أنها إقامة ليوم كامل باستثناء الشخص الذي يعبر المملكة بين نقطتين خارجها.

)ب( وتعتبر الشركة أو أي كيان قانوني آخر مقيمة في المملكة للسنة الضريبية إذا تحقق فيها أي من الشرطين التاليين:

تم تأسيسها وفقاً لنظام الشركات.. 1
إذا كانت إدارتها المركزية موجودة في المملكة.. ٢

وال يأخــذ هــذا الملخــص فــي االعتبــار المــدى الــذي يكــون فيــه حامــل الصكــوك المحتمــل الُمشــار إليــه فــي الفقــرة أعــاله ملتزمــاً بدفــع الضريبــة الدخــل أو الــزكاة 
نتيجــة لحيازتــه أو امتالكــه أو تصرفــه فــي الصكــوك بعــد توزيعهــا األولــي فــي تاريــخ اإلقفــال، عــدا مــا هــو وارد فــي الفقــرة أدنــاه بعنــوان »الربــح مــن التصــرف 

فــي الصكــوك أو إعــادة شــرائها«.

3. حملة الصكوك غير المقيمين في المملكة

يخضــع حملــة الصكــوك غيــر المقيميــن فــي المملكــة – فــي إطــار معنــى »اإلقامــة« الموضــح أعــاله – ســواء كانــوا ســعوديو الجنســية أو مواطنــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي – إلــى ضريبــة اســتقطاع بنســبة )5٪( علــى عنصــر التمويــل فقــط مــن المدفوعــات التــي تتــم بموجــب الصكــوك )أو الدفعــات الفائضــة عــن 
المبلــغ األصلــي( )أي مبلــغ التوزيــع الــدوري( طبقــاً للممارســات المعتمــدة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك كمــا فــي تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه. حيــث قــد 

يكــون حامــل الصــك مخــوالً باســترداد الضريبــة المقتطعــة بموجــب معاهــدة بيــن المملكــة ودولــة إقامــة حامــل الصــك ذاك. 

ــة  ــن فــي المملكــة فــال تكــون خاضعــة لضريب ــر المقيمي ــة الصكــوك غي ــى حمل ــي بموجــب الصكــوك إل ــرأس المــال األصل ــل ســداداً ل وبالنســبة ألي دفعــات تمث
ــى أســاس عــدد محــدود مــن  ــة عل ــة الدخــل مبني ــزكاة وضريب ــل مصلحــة ال ــن مالحظــة أن هــذه الممارســات مــن قب ــى المســتثمرين المحتملي االســتقطاع. وعل
عمليــات الصكــوك الســعودية، وأن عنصــر التمويــل مــن دفعــات الصكــوك غيــر معــرف بشــكل واضــح علــى أنــه خاضــع لضريبــة االســتقطاع أو نظــام ضريبــة الدخــل. 

وبنــاًء علــى ذلــك فهنــاك خطــر مــن احتمــال قيــام مصلحــة الــزكاة وضريبــة الدخــل بتطبيــق نســبة اســتقطاع مختلفــة أو أعلــى مســتقباًل.

يخضــع حملــة الصكــوك غيــر المقيميــن فــي المملكــة ممــن لهــم كيــان دائــم فــي المملكــة لضريبــة الدخــل الســعودية بنســبة )٢0٪( حاليــاً علــى صافــي دخلهــم 
الخاضــع للضريبــة واألربــاح المنســوبة لنشــاط صاحــب الكيــان الدائــم فــي المملكــة. وطبقــاً لنظــام ضريبــة الدخــل، فــي حالــة تقديــم شــهادة تســجيل لصاحــب 
الكيــان الدائــم للُمصــدر، فســوف يســمح للُمصــدر بســداد أي دفعــات مثــل مبالــغ التوزيــع الــدوري فيمــا يتعلــق بالصكــوك بــدون اقتطــاع أي ضريبــة دخــل. ويجــب 
أن تكــون ضريبــة الدخــل )إن وجــدت( المفروضــة علــى صاحــب الكيــان الدائــم عنــد اســتالم مبالــغ التوزيــع الدوريــة مــن الُمصــدر، متاحــة للحســم مقابــل التــزام 
ضريبــة الدخــل المســتحقة علــى صاحــب الكيــان الدائــم )أنظــر أدنــاه كذلــك(. إذا تجــاوزت ضريبــة الدخــل المتكبــدة علــى ســبيل المثــال مبالــغ التوزيــع الــدوري 
ــة  ــزكاة والضريب ــة ال ــادة مــن هيئ ــم اســترجاع الزي ــان الدائ ــم فقــد يســتحق صاحــب الكي ــان الدائ ــى صاحــب الكي ــب عل ــة الدخــل المترت ــزام ضريب ــورة الت المذك
والجمــارك. وبالنســبة لحصــول صاحــب المؤسســة الدائمــة علــى خصومــات أو مبالــغ مســتردة فهــذه مســائل تحددهــا هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى 
أســاس تقديــر وممارســات الهيئــة وتقييمهــا للظــروف. وال يقــدم أي مــن الُمصــدر أو الراعــي و/أو وكيــل حملــة الصكــوك المفــوض أي تعهــد فيمــا يتعلــق بوجــود 
خصومــات أو مبالــغ مســتردة إلــى حملــة الصكــوك، بــل وال يمكنهــم إعطــاء تأكيــد بأنــه ســتكون هنــاك خصومــات أو مبالــغ مســتردة متاحــة فعــاًل لحملــة الصكــوك.

وينبغي على حملة الصكوك الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الضريبة و/أو الزكاة قبل استثمارهم في الصكوك.

ويعتبــر الشــخص غيــر المقيــم والــذي يــزاول نشــاطاً فــي المملكــة مــن خــالل فــرع مرخــص )كمــا هــو محــدد فــي المــادة 4 )ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل(، يعتبــر 
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مالــكاً لمؤسســة دائمــة فــي المملكــة وبالتالــي فهــو صاحــب مؤسســة دائمــة لأغــراض الــواردة فــي الفقــرة الســابقة.
ســتعتبر كافــة الدفعــات مثــل مبالــغ التوزيــع الــدوري المتعلقــة بالصكــوك إلــى صاحــب الكيــان الدائــم فــي المملكــة جــزءاً مــن الدخــل اإلجمالــي الخاضــع لضريبــة 
دخــل بنســبة )٢0٪( حاليــاً بعــد حســم التكاليــف المســموح بهــا وإجــراء تســويات حســابية معينــة. باإلضافــة إلــى ذلــك يعتبــر تحويــل تلــك المبالــغ إلــى المكتــب 
الرئيســي أو أي شــركة غيــر مقيمــة منتســبة لصاحــب الكيــان الدائــم توزيعــاً لأربــاح مــن المملكــة ويخضــع إلــى ضريبــة اســتقطاع بنســبة )5٪( ويمكــن أن يســتحق 
المســاهم/ الشــريك غيــر المقيــم الســترداد هــذه الضريبــة المقتطعــة فــي بعــض الحــاالت فــي حــال وجــود اتفاقيــة ضريبيــة بيــن المملكــة والبلــد الــذي يقيــم فيــه 

المســاهم/ الشــريك غيــر المقيــم فــي المملكــة، والتــي تقــدم اإلعفــاء مــن ضريبــة االســتقطاع تلــك.

4.  عام

لــن يخضــع حملــة الصكــوك مــن األشــخاص الطبيعييــن، ســواء كان لهــم كيــان دائــم فــي المملكــة أو لــم يكــن، فــي حــال وفاتهــم إلــى ضريبــة اإلرث أو إلــى أي ضرائــب 
أخــرى مماثلــة فــي المملكــة. وقــد تطبــق ضريبــة علــى أربــاح رأس المــال علــى المتوفــى إذا كان اإلعفــاء الــوارد فــي فقــرة »الربــح مــن التصــرف فــي الصكــوك أو 

عنــد إعــادة شــرائها« أعــاله غيــر متــاح.

ال يعتبر حملة الصكوك مقيمين أو مزاولين لنشاط تجاري في المملكة لمجرد امتالكهم ألي صكوك.

وفقــاً ألنظمــة الــزكاة المطبقــة فــي المملكــة كمــا فــي تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، فــإن االســتثمارات فــي الصكــوك ال تحســم مــن وعــاء الــزكاة الخاصــة بحامــل 
الصكــوك الخاضــع للــزكاة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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19-  التعهدات الخاصة باالكتتاب 

19-1  اتفاقية االكتتاب

ــات  ــالت أو إضاف ــا مــن تعدي ــا بمــا يطــرأ عليه ــار إليه ــه )ويُش ــال أو قبل ــخ اإلقف ــل تاري ــاب قب ــة اكتت ــرو اســتقبال العــروض اتفاقي ــاب ومدي ــرو االكتت ســيبرم مدي
أو تحديثــات بـــعبارة »اتفاقيــة االكتتــاب«( مــع الُمصــدر فيمــا يتعلــق بــكل سلســلة صكــوك. وطبقــاً التفاقيــة االكتتــاب، يوافــق مديــرو االكتتــاب ومديــرو اســتقبال 

ــة.  ــة الســتقطاب أشــخاص لشــراء الصكــوك حســب الشــروط المذكــورة فــي االتفاقي ــى بــذل الجهــود المعقول العــروض عل

وتخضــع اتفاقيــة االكتتــاب لعــدد مــن الشــروط، ويجــوز فــي حــاالت معينــة لمديــر الترتيــب إنهاؤهــا قبــل دفــع متحصــالت إصــدار الصكــوك إلــى الُمصــدر، وفــي 
حــال إلغــاء اتفاقيــة االكتتــاب قبــل تاريــخ اإلقفــال، فــإن طــرح الصكــوك يمكــن أن يلغــى أيًضــا وتــرد أي متحصــالت تــم اســتالمها إلــى المكتتبيــن.

19-2  تقديم الطلبات من المستثمرين المحتملني

خــالل فتــرة العــرض للمســتثمرين، يجــوز للمديــر الترتيــب )بصفتــه المتعامــل الرئيســي( و/ أو المتعامليــن المعنييــن )بحســب اتفاقيــة برنامــج إصــدار الصكــوك، 
يجــوز للُمصــدر فــي أي وقــت تعييــن متعامليــن جــدد أو مديــري الترتيــب جــدد( العمــل علــى اســتقطاب طلبــات مبدئيــة لشــراء الصكــوك مــن المســتثمرين 

المحتمليــن، بينمــا يتشــاور الُمصــدر ومديــرو االكتتــاب ومســتقبلو العــروض خــالل نفــس الفتــرة فــي تحديــد الهامــش ويتفقــون عليــه وعلــى توزيــع الصكــوك.

عنــد اقتــراب نهايــة فتــرة العــرض للمســتثمرين، ســيتكفل الُمصــدر بــأن يتــم نشــر الهامــش وتاريــخ اإلقفــال علــى الموقــع اإللكترونــي لمديــر الدفعــات والموقــع 
اإللكترونــي لمديــر الترتيــب والمتعامليــن المعنييــن حســب الحالــة. كمــا ســيتكفل الُمصــدر، قبــل تاريــخ اإلقفــال بنشــر تفاصيــل حــول إجمالــي المبلــغ االســمي 
للصكــوك التــي ســيتم إصدارهــا ونشــر صافــي العوائــد المتوقعــة علــى الموقــع اإللكترونــي لمديــر الدفعــات والمواقــع اإللكترونيــة وللمتعامليــن المعنييــن حســب 

الحالــة ومديــر الترتيــب )المذكــور أعــاله(، علمــاً أن محتويــات تلــك المواقــع اإللكترونيــة ال تشــكل جــزءاً مــن هــذه النشــرة.

علــى كل مــن يرغــب فــي االكتتــاب بالصكــوك أن يقــدم نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر حســب األصــول )»نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر«( ألي مــن مديــر الترتيــب 
والمتعامليــن أو للجهــة )الجهــات( المســتلمة، حســب الحالــة، فيمــا يتعلــق بسلســلة اإلصــدار ذات الصلــة، قبــل نهايــة فتــرة العــرض للمســتثمرين وعليــه أن يدفــع 
مقابــل الصكــوك وفقــاً للتعليمــات الــواردة فــي نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر. وســتكون نمــاذج طلــب المســتثمر متاحــة لــدى كل مــن مديــر الترتيــب والمتعامليــن 
المعنييــن والجهــة )الجهــات( المســتلمة، حســب الحالــة. وعلــى األشــخاص الراغبيــن فــي شــراء الصكــوك اإلقــرار بقــراءة وفهــم نشــرة اإلصــدار )بمــا فــي ذلــك 
القســم رقــم )٢( »عوامــل المخاطــرة« والقســم رقــم )15( »شــروط وأحــكام الصكــوك«( وأحــكام وشــروط نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر والقبــول والموافقــة علــى 
األســاس الــذي بنــاًء عليــه طرحــت الصكــوك وقبولــه قبــولًا تاًمــا. كمــا يتعيــن عليهــم اإلقــرار بأنهــم مقيمــون فــي المملكــة ألغــراض الضريبــة وأن جميــع المعلومــات 

الــواردة فــي نمــوذج طلــب شــراء المســتثمر صحيحــة ودقيقــة.

يكــون تخصيــص الصكــوك وفــق تقديــر الُمصــدر والراعــي ومديــر الترتيــب وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح خــالل مــدة أقصاهــا 10 أيــام عمــل أو أي مــدة أخــرى 
قــد يتــم وضعهــا مــن قبــل مديــر الترتيــب بالتشــاور مــع الُمصــدر مــع اإلشــارة بأنهــا تكــون لــكل سلســلة إصــدارات متفرقــة وبفتــرات طــرح مختلفــة وتتــم تحديدهــا 

فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة.

وفــي حــال االنتهــاء مــن تخصيــص الصكــوك، ســيقوم الُمصــدر بنشــر الهامــش وإجمالــي القيمــة االســمية مــع إجمالــي صافــي العائــدات المتوقعــة للصكــوك المقــرر 
إصدارهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للُمصــدر وتداول.

لن تصدر أي سندات ملكية مؤقتة خاصة بالصكوك.

وال يجــوز ســوى للفئــات المشــاركة وفــق التعريــف فــي الشــرط )1( »التعريفــات« التســجيل كحملــة صكــوك. وإن »المســتثمر المســتهدف« لهــذه األغــراض يعنــي 
أي ممــن يلــي:

شخص طبيعي مقيم في المملكة بموجب نظام ضريبة الدخل؛ أو. 1
الشــخص االعتبــاري الــذي يعتبــر مقيمــاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية ألغــراض الضريبــة ويحمــل رقــم ســجل تجــاري حالــي صــادر عــن وزارة التجــارة. ومــع . ٢

ذلــك، فــإن شــرط أن يكــون لــدى هــذا الشــخص االعتبــاري رقــم ســجل تجــاري حالــي صــادر عــن وزارة التجــارة لــن ينطبــق علــى الكيانــات الحكوميــة الســعودية 
والصناديــق المشــتركة المنشــأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي يديرهــا شــخص مخــول مــن قبــل الهيئــة أو أي كيــان آخــر تــم إنشــاؤه فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وفًقــا للقوانيــن أو اللوائــح التــي ال تتطلــب مــن هــذا الكيــان االحتفــاظ بســجل تجــاري، ومــن لديــه، فــي كل حالــة، حســاب مصرفــي مــع بنــك 

محلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحســاب لــدى إيــداع؛ و
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المســتثمر األجنبــي المؤهــل: مســتثمر أجنبــي مؤهــل وفقــاً للقواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة . 3
لالســتثمار فــي األوراق الماليــة. ويتــم تقديــم طلــب التأهيــل إلــى مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا لتقــوم بتقييــم الطلــب وقبولــه وفقــاً للقواعــد المنظمــة 

الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة

19-3  علمية التخصيص

ســيتم تخصيــص كل سلســلة صكــوك حســب مــا يــراه الُمصــدر والراعــي ومديــر الترتيــب وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح خــالل مــدة أقصاهــا 10 أيــام عمــل. ســيقوم 
مديــر الترتيــب بإخطــار المكتتبيــن بالعــدد النهائــي للصكــوك المخصصــة لــكل منهــم مــع المبالــغ التــي ســيتم اســتردادها لــكل سلســلة صكــوك. وســوف يتــم إعــادة 
فائــض االكتتــاب )إن وجــد( إلــى المكتتبيــن دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات وســيتم إيداعهــا فــي حســاب المكتتــب المحــدد فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب. وفــي 
حــال االنتهــاء مــن تخصيــص الصكــوك، ســيقوم المصــدر بنشــر الشــروط النهائيــة والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تفاصيــل عــن  الهامــش وإجمالــي 

القيمــة االســمية مــع إجمالــي صافــي العائــدات المتوقعــة لسلســلة اإلصــدار المقــرر إصدارهــا.

19-4  أحكام عامة

عــدا الطلــب المقــدم للتســجيل وقبــول إدراج الصكــوك فــي الســوق الرئيســي، فــإن الُمصــدر ومديــر الترتيــب والراعــي لــم ولــن يقومــوا باتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه 
أو يهــدف إلــى الســماح بعــرض الصكــوك أو امتالكهــا أو توزيــع نشــرة اإلصــدار هــذه، أو أي مــواد أخــرى متعلقــة بسلســلة صكــوك، بحيــث يتطلــب اتخــاذ إجــراءات 
فــي هــذا الشــأن. يُلــزم كل مــن الُمصــدر ومديــر الترتيــب والراعــي وكل مــن تقــع نشــرة اإلصــدار هــذه بحوزتــه أن يلتــزم بجميــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة 

بشــراء الصكــوك أو طرحهــا أو بيعهــا أو تداولهــا، وذلــك علــى نفقتــه الخاصــة فــي جميــع الحــاالت.

19-٥  المقاصة والتسوية

ســيتم إدراج الصكــوك فــي نظــام التــداول والمقاصــة والتســوية لــدى المســجل وفقــاً ألحــكام اتفاقيــة التســجيل. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وعمــاًل بنــص الشــرط 1٢ 
)الدفعــات(، ســيتم إيــداع كافــة الدفعــات المســتحقة مــن الصكــوك فــي الحســابات المفتوحــة بالريــال الســعودي فــي المملكــة والتــي يتــم اإلبــالغ عنهــا مــن حيــن 
آلخــر إلــى المســجل ومديــر الدفعــات. وبنــاًء عليــه، فإنــه يتعيــن علــى المســتثمرين اتخــاذ الترتيبــات المناســبة الســتالم الدفعــات الناتجــة مــن الصكــوك فــي مثــل 

هــذا الحســاب. كمــا ينبغــي علــى المســتثمرين التشــاور مــع مستشــاريهم المعتمديــن بخصــوص متطلبــات فتــح الحســابات الُمشــار إليهــا
أعاله، وعليهم اتخاذ أي إجراء ضروري يتطلبه فتح هذا الحساب بأنفسهم. وال يتحمل الُمصدر والراعي ومديرو االكتتاب ومستقبلو العروض أي

مســؤولية فيمــا يتعلــق بالتــزام المســتثمرين بالعمليــة الصحيحــة وباللوائــح والمتطلبــات الخاصــة بفتــح هــذه الحســابات لغــرض امتــالك الصكــوك والحصــول علــى 
الدفعــات، كمــا ال يتحمــل أي منهــم أي مســؤولية عــن أي خســارة مباشــرة أو غيــر مباشــرة تنشــأ نتيجــة التخــاذ أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص أو فيمــا يتعلــق 

بفتــح هــذه الحســابات.

19-٦  مرصوفات الطرح

مــع مراعــاة شــروط وأحــكام اتفاقيــة االكتتــاب، يوافــق الُمصــدر علــى إصــدار الصكــوك، ويوافــق كل مــن مديــر الترتيــب والمتعامليــن منفرديــن ومجتمعيــن، علــى 
االكتتــاب فــي والدفــع مقابــل، أو تأميــن االكتتــاب والدفــع مقابــل القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك بالنســب المتفــق عليهــا فــي اتفاقيــة االكتتــاب بتاريــخ اإلقفــال 
ــغ العمولــة. ولالطــالع علــى ملخــص تكاليــف الطــرح يرجــى مراجعــة الفقــرة رقــم  وذلــك بنســبة )100٪( مــن القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك ناقصــاً مبل

)8-1-1( »اســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن القســم رقــم )8( »هيــكل التمويــل واســتخدام المتحصــالت« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

مــع مراعــاة شــروط وأحــكام اتفاقيــة االكتتــاب، يوافــق الُمصــدر علــى أن يدفــع فــي تاريــخ اإلقفــال إلــى مديــر الترتيــب والمتعامليــن، عمولــة مقابــل اإلدارة والتعهــد 
بتغطيــة االكتتــاب معــاً تســتند إلــى القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك )مبلــغ العمولــة(، مــع حصــول مديــري االكتتــاب علــى حصــة مــن مبلــغ العمولــة حســب 
النســبة المتفــق عليهــا مــن المبلــغ اإلجمالــي للقيمــة االســمية لــكل مديــر اكتتــاب ومســتقبل عــروض ذي الصلــة فــي اتفاقيــة االكتتــاب. وســيتم خصــم مبلــغ العمولــة 
مــن مبالــغ االكتتــاب فــي الصكــوك. إضافــة لذلــك، يوافــق الُمصــدر علــى أن يدفــع لمديــر الترتيــب والمتعامليــن المشــتركين أتعابــاً وتكاليــف ومصاريــف معينــة 
تتعلــق بعمليــة الطــرح وفقــاً التفاقيــة االكتتــاب. وبموجــب اتفاقيــة االكتتــاب، فقــد وافــق المصــدر والراعــي علــى تعويــض مديــر الترتيــب والمتعامليــن المشــتركين 

عــن التزامــات ناشــئة عــن مطالبــات محــددة.
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19-٧  مجموعة تداول السعودية )تداول(

مجموعــة تــداول الســعودية )تــداول( والتــي كانــت ســابقاً شــركة الســوق الماليــة الســعودية، أعلنــت بتاريــخ 144٢/08/٢5هـــ )الموافــق ٢0٢1/04/07م( تحولهــا إلى 
شــركة قابضــة باســم مجموعــة تــداول الســعودية، بهيــكل جديــد يدعــم تنميــة مســتقبل الســوق الماليــة الســعودية ويضمــن اســتمرارية تطورهــا، وكخطــوة أخــرى نحو 
جاهزيــة المجموعــة للطــرح العــام األولــي خــالل العــام الحالــي ٢0٢1م. وتضــم )مجموعــة تــداول الســعودية( أربــع شــركات تابعــة هــي: )تــداول الســعودية( كســوق 
لــأوراق الماليــة، وشــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة )مقاصــة(، وشــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع(، وشــركة )وامــض( المتخصصــة فــي الخدمــات 
والحلــول التقنيــة القائمــة علــى االبتــكار. هــذا وستســتفيد المجموعــة مــن تكامــل خدمــات الشــركات التابعــة لهــا واألعمــال المشــتركة، ثــم إن اســتقاللية الشــركات 

ســيوفر بيئــة عمــل تتســم بالمرونــة واالبتــكار لمواكبــة التطــورات الســريعة فــي األســواق العالميــة.

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام ٢001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة عــام 1990م. 
تتــم عمليــة التــداول مــن خــالل نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم 
األحــد حتــى يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10:00 صباحــاً وحتــى الســاعة 3 عصــراً ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح 

بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــاً وحتــى الســاعة 10:00 صباحــاً.

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــالل مطابقــة آليــة لأوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً وهــي األوامــر 
المشــتملة علــى أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال.

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــالل قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري 
.)T+لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل »رويتــرز«. وتتــم تســوية الصفقــات آليــاً خــالل يومــي عمــل حســب )٢

ــة  ــع القــرارات والمعلومــات المهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام »تــداول«. ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقب ــى الشــركة اإلفصــاح عــن جمي وينبغــي عل
ــات الســوق. ــداول وكفــاءة عملي ــة الت الســوق، بهــدف ضمــان عدال
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المستندات المتاحة للمعاينة
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20-  المستندات المتاحة للمعاينة 

ــة فــي  ــة خــالل ســاعات العمــل العادي ــق التالي ــة نســخ الوثائ ــه يجــوز معاين ــخ نشــرة اإلصــدار هــذه وطالمــا كانــت أي مــن الصكــوك قائمــة فإن ــاًرا مــن تاري اعتب
المكتــب المســجل للُمصــدر فــي مدينــة الريــاض، طريــق األميــر يزيــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن – حــي الملقــا – 135٢3 – الريــاض 3158، المملكــة العربيــة 

الســعودية.

النظام األساسي للُمصدر.. 1
النظام األساسي للراعي والتعديالت التي طرأت عليه.. ٢
ترخيص منشأة ذات أغراض خاصة للُمصدر.. 3
نسخة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري للراعي.. 4
قــرار مجلــس إدارة الراعــي بتاريــخ 1443/0٢/٢7هـــ )الموافــق ٢0٢1/10/04م( علــى إصــدار برنامــج صكــوك محليــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية . 5

بالريال الســعودي. 
قــرار مجلــس إدارة الُمصــدر بتاريــخ 1443/05/18هـــ )الموافــق ٢0٢1/1٢/٢٢م( الموافقــة علــى تســجيل وطــرح صكــوك محليــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة . 6

اإلســالمية بعــدد خمســمائة ألــف )500٫000( صــك وبقيمــة خمســمائة مليــون )500٫000٫000( ريــال ســعودي لغــرض الطــرح العــام فــي الســوق الرئيســي.
نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصكوك. . 7
 نسخة من إعالن موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على تسجيل وطرح الصكوك. . 8
ال يوجــد أي عقــد أو ترتيــب ســاري المفعــول أو مزمــع إبرامــه عنــد تقديــم نشــرة اإلصــدار فيــه ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أو . 9

أي مــن أقربائهــم مصلحــة فــي أعمــال الراعــي وشــركاته التابعــة. 
موافقــة خطيــة مــن كل مــن المستشــار المالــي ومديــر الترتيــب، والمستشــار القانونــي، ومراجعــي الحســابات، علــى تضميــن أســمائهم وشــعاراتهم وأي إفــادات . 10

قامــوا بتقديمهــا، فــي نشــرة اإلصــدار.
اتفاقية إدارة االكتتاب.. 11
القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الكثيري القابضة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢019م و٢0٢0م و٢0٢1م.. 1٢

واعتبــاًرا مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه حتــى تاريــخ اإلقفــال، فإنــه يجــوز االطــالع علــى مســودات الوثائــق التاليــة خــالل ســاعات العمــل العاديــة فــي المقــر 
المســجل للُمصــدر:

اتفاقية إعالن الوكالة.أ. 
اتفاقية المضاربة.ب. 
اتفاقية المرابحة الرئيسية.ج. 
اتفاقية إدارة الدفعات.د. 

هـ. اتفاقية البرنامج.
و. الصكوك )بما في ذلك الصك الشامل والشروط(.

ابتــداًء مــن تاريــخ اإلقفــال وطالمــا ظلـّـت الصكــوك قائمــة فإنــه يجــوز االطــالع علــى نســخ موقعــة لهــذه الوثائــق أثنــاء ســاعات العمــل العاديــة فــي المقــر المســجل 
للُمصدر.
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تقرير المحاسب القانوني
)21(
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21-  تقرير المحاسب القانوني 

ــرة  ــة المفحوصــة للفت ــم المالي ــة فــي 31 ديســمبر ٢019 م و ٢0٢0 م و ٢0٢1 م والقوائ ــة المنتهي ــة الموحــدة للراعــي للســنوات المالي ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢ م بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 

 .)SOCPA( الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين

وقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢019م مــن قبــل مكتــب وليــد الشــبانات محاســبون ومراجعــون قانونيــون، 
وبالنســبة للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢0 م والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢0٢1 م وفتــرة الثالثــة أشــهر 

.)mazars( المنتهيــة فــي 31 مــارس ٢0٢٢ م، فقــد تمــت مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــد اللــه الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونّيــون
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 المستقل الحسابات تقرير مراجع 
 

  الموقرين                                                           الكثيري القابضةإلى السادة مساهمي شركة 
 شركة مساهمة سعودية

  الرياض، المملكة العربية السعودية
 

 الموحدة مراجعة القوائم المالية حولالتقرير 
 

 الرأي
وشرركتياا التابعتين   "(المجموعة)"  (شرركة مسراهمة سرعودية)  الكثيري القابضرةلشرركة    المرفقةالموحدة    القوائم المالية الموحدةلقد راجعنا 

م "بالمجموعة"( م، وقائمرة األرباح أو 2020ديسررررمبر  31كمرا في  الموحدة  قائمرة المركز المرالي  تضررررمن ، والتي ت )ويشررررار إليامرا جميعرا
للسرنة المنتاية في الموحدة  وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  وقائمة التغيرات في حقوق المسراهمين الموحدة  الخسرائر والدخل الشرامل اآلخر  

 تشتمل على اإليضاحات والسياسات المحاسبية الاامة والمعلومات التفسيرية األخرى. التي ذلك التاريخ، و
 الموحرد  ، من جميع الجوانر  الجوهريرة، المركز المراليةعرادلر  صررررورةب   ظارالمرفقرة ت الموحردة    القوائم المراليرة الموحردةوفي رأينرا، فر ن  

م للمعرايير الموحردة  اتارا النقرديرة وتردفقر  الموحرد هرا المراليؤم وأدا2020ديسررررمبر    31كمرا في    مجموعرةلل للسررررنرة المنتايرة في ذلرك التراريخ وفقرا
 الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السرررعودية والمعايير واإلصررردارات األخرى المعتمدة من الايئة السرررعودية للمحاسررربين

 القانونيين.
 

 أساس الرأي
م للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السررعودية. ومسررؤولياتنا بموج  تلك المعايير مراجعتنالقد قمنا ب  تم توضرريحاا   وفقا
ة  لمجموع " الوارد في تقريرنا. ونحن مسررتقلون عن االموحدة  القوائم المالية الموحدةفي قسررم "مسررؤوليات المراجع عن مراجعة   بالتفصرريل

م لقواعد سررررلوك و دا م   اسررررتوفينا    المانة المعتمدة في المملكة العربية السررررعودية وذات الصررررلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقدوفقا أيضررررا
م لاذه القواعد. وفي اعتقادنا، ف ن أدلة المراجعة التي حصلنا علياا تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلب   داء رأينا.بمسؤولياتنا األخالقية وفقا

 

 رئيسيةالمراجعة ال مورأ
الموحدة  عند مراجعتنا للقوائم المالية    كمنا الماني، لاا األهمية القصررروىهي تلك األمور التي كانت، بحسررر  ح المراجعة الرئيسرررية  أمور
م إننا ال نقدم في هذه ككل، وعند تكوين رأينا فياا، والموحدة  ة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سررياق مراجعتنا للقوائم المالية سررن لل رأيا

م لكل أمر من أمور المراجعة الرئيس  ة وكيفية معالجتاا:ي منفصال. فيما يلي وصفا
 

 أمور المراجعة الرئيسية اإلجراءات المتخذة تجاه  أمور المراجعة الرئيسية 
 تحقق اإليرادات:

م، بلغت إيرادات  2020ديسررررمبر   31خالل السررررنة المالية المنتاية في  
مليون لاير   89م:  2019مليون لاير سررررعودي )  104مبلغ   مجموعرةال

 سعودي(.
لتحقيق األهداف والتوقعات مما   مجموعةيسرتمر وجود ضرغوتات على ال

 يرادات.قد يؤدي إلى وجود تحريفات في اإل
ويعتبر تحقق اإليرادات أمر مراجعرة رئيسرررري لوجود مخراتر براحتمرال 
 قيام اإلدارة بتجاوز اإلجراءات الرقابية لتحريف معامالت اإليرادات.

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق بتحقق اإليرادات:
تقييم مدى مالئمة السرررياسرررات المحاسررربية المتعلقة بتحقق   -

من خالل األخذ باالعتبار   مجموعةاإليرادات الخاصررة بال
"اإليرادات    15متتلبرات المعيرار الردولي للتقرير المرالي  

 من العقود مع العمالء".
تقييم التصررميم والتتبيق واختبار مدى الفاعلية التشررغيلية  -

، بمرا في ذلرك اإلجراءات  مجموعرةلإلجراءات الرقرابيرة لل
م لسررياسررة  الرقابية لمكافحة الغش عند  إثبات اإليرادات وفقا

 .مجموعةال
إجراء  فحص معرامالت المبيعرات، على أسررررراس العينرة، و -

التي تمرت في بردايرة أو نارايرة اختبرارات قتع لإليرادات  
السررنة لتقييم ما إذا كانت اإليرادات قد تم إثباتاا في الفترة 

 الصحيحة.
اختبار معامالت اإليرادات، على أسررراس العينة، والتحقق   -

المسرتندات المؤيدة، والتي تضرمنت إشرعارات اإلسرتالم  من
الموقعررة من العمالء، لضررررمرران دقررة وصررررحررة إثبررات 

 اإليرادات.
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 )تتمة( الموحدة القوائم المالية الموحدةالتقرير حول مراجعة 
 أمور المراجعة الرئيسية )تتمة(

 

 رأسمالية تحت التنفيذ:ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال 
رأسرررمالية تحت التنفيذ تعتبر أرصررردة ممتلكات و الت ومعدات وأعمال  

النسربية العالية حي  تبلغ قيمة ممتلكات و الت  من األرصردة ذات األهمية  
مليون لاير سررعودي(   45م:  2019لاير سررعودي ) مليون  45معدات  و

 8م:  2019مليون لاير سررررعودي )  44رأسررررمالية تحت التنفيذ وأعمال  
م، كما أن هناك أمور  2020ديسررمبر    31دي( كما في  مليون لاير سررعو

تتتل  من اإلدارة اسررتخدام بعا التقديرات واالفتراضررات الاامة التي 
تؤثر على أرصررررردتارا من خالل تحرديرد األعمرار اإلنتراجيرة والمراجعرة  
الدورية لتلك األعمار وما يترت  علياا من تقدير أقسرات االسرتاالك وما 

 النشات. لذلك من تأثير على نتيجة
كذلك بالنسربة لععمال الرأسرمالية تحت التنفيذ والتي تتمثل في أبلباا في  

في شررركة إليان  مصررنع األلواح الخرسررانية ثالثية األبعاد  تكاليف إنشرراء
حير  تجراوز تكلفترت حتى تراريخ  للصررررنراعرة "إحردى الشررررركرات الترابعرة"

إجمالي موجودات  % من 26ما نسرررربتت الموحدة    القوائم المالية الموحدة
ومرا يتتلبرت ذلرك من إجراءات خراصرررررة للتحقق من صررررحرة   مجموعرةال

التعراقردات واإلثبرات وتوقيرت وشررررروت تحويلارا إلى ممتلكرات و الت  
واألعمال الرأسرمالية تحت    ممتلكات و الت ومعداتومعدات لذا اعتبرنا  

 التنفيذ من األمور الاامة.

 
لق برالتحقق من وجود  يتع  قمنرا بتنفيرذ اإلجراءات التراليرة فيمرا

رأسررررمراليرة تحرت وتقييم ممتلكرات و الت ومعردات وأعمرال  
 التنفيذ:

  تقييم التصررررميم ومردي فراعليرة إجراءات الرقرابرة الرداخليرة -
على الدورة المحاسربية الخاصرة بممتلكات و الت ومعدات  

رأسررررمراليرة تحرت التنفيرذ. كمرا قمنرا بتقييم مردي وأعمرال  
على   ب جراءات التحققالقيام  مالئمة سررياسررات الرسررملة و

أسرراس العينة والتحقق من سررياسررة االهالك للسررنة. وعند 
القيام باذه اإلجراءات. نقاشرررنا أيضرررا مع اإلدارة حكمام 

مالئمة   يلتاا ومدمالماني بشرأن تبيعة البنود التي تم رسر
 والسياسات ذات الصلة باذا الشأن. االعمار اإلنتاجية

ات وأعمررال  تم اإلفصرررررراح عن ممتلكررات و الت ومعررد -
القوائم ( في  8رأسررررمراليرة تحرت التنفيرذ براإليضررررراح رقم )

وتم اإلفصرررراح عن السررررياسررررة  الموحدة    المالية الموحدة
  مجموعةسرررربية الخاص بممتلكات و الت ومعدات للالمحا

( حول  6رأسرررمالية تحت التنفيذ باإليضررراح رقم )وأعمال  
 . القوائم المالية الموحدة

 
 م2020ديسمبر  31السنوي للعام المنتهي في  مجموعةالمدرجة في تقرير الالمعلومات األخرى 

السنوي للعام المنتاي   المجموعةتتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في تقرير و  اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى  إن
 حولاا. المستقل وتقرير مراجع الحسابات الموحدة  القوائم المالية الموحدةم، بخالف 2020ديسمبر  31في 

  ع أن تقدم لنا المعلوماتقحصررلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشرركل جزءام في التقرير السررنوي في تاريخ تقرير المراجع المسررتقل ويتو
 في التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.المدرجة  األخرى

ال يغتي المعلومرات األخرى، كمرا أننرا ال ولن نبردي أي من أشرررركرال الترأكيردات حولارا. وفيمرا  الموحردة    القوائم المراليرة الموحردةإن رأينرا حول  
القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا ، ف ن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الموضحة أعاله، وعند  الموحدة يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية

أو المعلومات التي حصرررلنا علياا خالل عملية الموحدة    القوائم المالية الموحدةكانت المعلومات األخرى بير متسرررقة بشررركل جوهري مع 
 المراجعة، أو تظار بتريقة أخرى أناا تحتوي على تحريف جوهري.

 لنا وجود تحريف جوهري فياا، ف نت يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.عندما نقرأ المعلومات األخرى ويتبين 
 

 القوائم المالية الموحدةمسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن 
م للمعايير الدولية للتقرير المالي  الموحدة  القوائم المالية الموحدةإن اإلدارة هي المسرؤولة عن إعداد   المعتمدة في   وعرضراا بشركل عادل وفقا

ة  المملكة العربية السرعودية والمعايير واإلصردارات األخرى المعتمدة من الايئة السرعودية للمحاسربين القانونيين، وهي المسرؤولة عن الرقاب 
 خالية من التحريف الجوهري، سواءم بسب  بش أو ختأ.موحدة الداخلية التي ترى أناا ضرورية لتمكيناا من إعداد قوائم مالية 

على البقاء كمنشرأة مسرتمرة وعن اإلفصراح بحسر     مجموعة، ف ن اإلدارة هي المسرؤولة عن تقييم قدرة الالقوائم المالية الموحدةند إعداد  وع
مقتضرى الحال، عن األمور المتعلقة باالسرتمرارية، واسرتخدام أسراس االسرتمرارية في المحاسربة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصرفية 

 و إيقاف عملياتاا، أو ما لم يكن لدياا أي خيار  خر واقعي سوى القيام بذلك.أ المجموعة
 . مجموعةوالمكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في ال

 

 القوائم المالية الموحدةمسؤوليات المراجع عن مراجعة 
ا إذا ك ككل تخلو من التحريف الجوهري، سررواءم بسررب  بش أو   القوائم المالية الموحدةانت  تتمثل أهدافنا في الوصررول إلى تأكيد معقول عم 

م ختأ، وإصردار تقرير المراجع الذي يتضرمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مسرتوى عالن من التأكيد، لكنت ال يضرمن أن المراجعة التي تم القيا
م للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة م عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن   باا وفقا العربية السررعودية سررتكشررف دائما

تنشرررأ التحريفات عن بش أو ختأ، وتُعاد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أناا قد تؤثر، منفردة أو في مجملاا، على 
 .م المالية الموحدةالقوائ القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه 
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 الشركة والنشاط:  .1
 

 أ( تأسيس الشركة 
)الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية، مسجلة في مدينة الرياا بالمملكة العربية السعودية بموج     إن شركة الكثيري القابضة

 م(. 2008أبستس  30هر )الموافق 1429ن شعبا 29بتاريخ  1010255690السجل التجاري رقم 
 ب( طبيعة نشاط الشركة 

يتمثل النشات الرئيسي للشركة في إدارة الشركات التابعة لاا أو المشاركة في إدارة الشركات األخري التى تساهم فياا وتوفير  
الدعم الالزم لاا وإمتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات اإلختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق اإلمتياز  

 غاللاا وتأجيرها للشركات التابعة لاا أو لغيرها.  وبيرها من الحقوق المعنوية وإست 
 جـ( رأس مال الشركة 

اتخذ الشركاء قرار بتحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة وصدر قرار    2017خالل عام  
هر صدر  15/6/1438هر بالموافقة على ترخيص تحول الشركة وفي تاريا  09/06/1438( وتاريخ  171الوزاري رقم )ق/

لاير    5,000,000( باعالن تحول الشركة الي شركة مساهمة مقفلة وزيادة راس مالاا من  181القرار الوزاري رقم )ق/
لاير من     2,092,099لاير من االرباح المبقاة ومبلغ     20,207,901لاير عن تريق تحويل مبلغ    27,300,000الي  

 . 2016االحتياتي النظامي بناء على قوائم  
  819,000م الموافقة على نشرة اصدار شركة الكثيري القابضة وترح  17/05/2017علنت هيئة السوق المالية بتاريخ  ا

 لاير.   31,395,000% من راس المال لغرا االدراب في السوق الموازي وبرأس مال قدره 26.1سام تمثل 
لى تل  شركة الكثيري القابضة اإلنتقال من  م صدر قرار هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة ع28/10/2019بتاريخ  

 سام.  4,520,880لاير وبعدد أسام    45,208,800السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك برأس مال 
توصية    علي  م5/10/2021هر الموافق  18/2/1442تمت الموافقة ب جتماع الجمعية العامة بير العادية المنعقدة بتاريخ  

  45,208,800م بزيادة رأس مال الشركة من  14/11/2019الموافق    هر17/3/1441مجلس اإلدارة ب جتماعت بتاريخ  
لاير عن تريق ترح أسام لإلكتتا  العام مع اإلحتفاظ بحق األولوية في اإلكتتا  لعسام للمساهمين    90,417,600لاير إلي  

 . المالكين لعسام الحاضرين إجتماع الجمعية 
 السنة المالية د(  

 اثني عشر شارام من بداية شار يناير حتى نااية شار ديسمبر من كل عام ميالدي.  مجموعةالسنة المالية لل
 هـ( عملة العرض والنشاط 
، كافة األرقام تم تقريباا مجموعةباللاير السعودي وهي عملة النشات والعرا بالنسبة لل  الموحدة  يتم إعداد القوائم المالية 

   لاير، إال إذا تم اإلشارة لغير ذلك. ألقر
  

 أسس اإلعداد:  .2
 

 بيان االلتزام  2-1
المالية  القوائم  والمعايير مجموعة  لل  الموحدة  أعدت  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  م  تبقا

 للمحاسبين القانونيين.واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الايئة السعودية 
 : 2019يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها اعتباًرا من 

 ": عقود اإليجار"  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
العرا واالفصاح عن عقود اإليجار.  ( عقود اإليجار كيفية االعتراف، القياس  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

يقدم المعيار نموذب محاسبي واحد، يتتل  من المستأجرين االعتراف بموجودات ومتلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة  
اإليجار   اإليجارات    12عقد  بتصنيف عقود  المؤجرين  يستمر  منخفضة.  قيمة  ذات  العقد  األصل موضوع  أن  أو  أقل  أو  شارام 

( المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري  16يلية أو تمويلية ضمن مفاوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )كتشغ
 . 2019يناير  1ويسري مفعول هذا المعيار من بداية  .(17عن معيار المحاسبة الدولي رقم )

 األساس المحاسبي  2-2
المالية  القوائم  لمبد  الموحدة   أعدت  م  باستثناء وفقا النشات،  استمرارية  ومفاوم  االستحقاق  أساس  وباستخدام  التاريخية  التكلفة  أ 

  رة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربا أو الخسا
بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح   يتم إثباتاا  م  والتي  يتم تسجيلاا وفقا أو الخسائر واالستثمارات في شركات زميلة والتي 

 لتريقة حقوق الملكية. 
 
 معلومات عن المجموعة:  .3

 

اا تي تتضمن القوائم المالية الموحدة لشركة الكثيري القابضة والقوائم المالية لجميع الشركات التي تسيتر علياا الشركة )شرك
 . وهي على النحو التالي: 2020ديسمبر  31تأسيساا أو اقتنائاا حتى ( والتي تم تينالتابع

 نسبة الملكية )%(  الكيان القانوني  البلد  اسم الشركة 
 100 100 ذات مسئولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة إليان للصناعة 

مسئولية محدودة ذات   المملكة العربية السعودية  شركة مساندة اإلمداد المحدودة   100 100 
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 أسس توحيد القوائم المالية:  .4
 

لموحدة والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الربا أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة،  اإن هذه القوائم المالية  
الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة للمجموعة،    ساهمينقائمة التغيرات في حقوق الم

(. إن الشركات  3كما هو مبين في إيضاح رقم )تين  اا التابعي تشتمل على موجودات ومتلوبات ونتائ  أعمال الشركة وشركت 
وم المجموعة بالسيترة على الشركة المستثمر فياا وذلك  التابعة هي المنشآت التي تسيتر علياا المجموعة، وبشكل خاص، تق

 فقت عندما يكون لدى المجموعة: 
سلتة على الشركة المستثمر فياا )أي وجود حقوق تمنا المجموعة مقدرة حالية لتوجيت أنشتة متعلقة بالشركة المستثمر   -

 فياا(. 
 ل عالقتاا بالشركة المستثمر فياا.التعرا لمخاتر، أو لدياا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خال -
 المقدرة على استخدام سلتاتاا على الشركة المستثمر فياا للتأثير على عوائدها. -
وبشكل عام، هناك افتراا بأنت ينت  عن أبلبية حقوق التصويت سيترة. وتأييدام لاذا االفتراا، فعندما يكون لدى المجموعة   -

وق مماثلة في الشركة المستثمر فياا، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق  أقل من األبلبية في حقوق التصويت أو حق
 والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيترة على الشركة المستثمر فياا، ويشمل ذلك: 

 الترتي  )الترتيبات( التعاقدية مع أصحا  حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فياا.  -
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  -
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  -

يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيت السيترة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيترة. تقوم المجموعة بالمحاسبة  
االستحواذ عند انتقال السيترة للمجموعة. يتم قياس العوا المحول في االستحواذ بشكل  عن تجميع األعمال باستخدام تريقة  

االستحواذ   تكلفة  زيادة  تسجل  علياا.  المستحوذ  للتحديد  القابلة  الموجودات  لصافي  بالنسبة  الحال  هو  كما  العادلة،  بالقيمة  عام 
قيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ علياا  باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية بير المسيترة عن ال

كشارة في قائمة المركز المالي الموحدة. تقاس حقوق الملكية بير المسيترة بنسبة حصتاا من صافي الموجودات القابلة للتحديد  
الموجودات بير المسيتر علياا   للشركة المستحوذ علياا في تاريخ االستحواذ. يتم عرا الحصة في الربا أو الخسارة وصافي 

من قبل المجموعة كبند مستقل في قائمة الربا أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي  
  الموحدة. يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر بير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات 
قبل   من  المتبعة  السياسات  مع  توافقاا  لضمان  الضرورة،  عند  التابعة  للشركات  المحاسبية  السياسات  تعديل  يتم  المجموعة. 

 المجموعة. 
 

 استخدام التقديرات  .5
على  يتتل  اعداد هذه القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام االحكام والتقديرات التي تؤثر في تتبيق السياسات المحاسبية و

المبالغ المدرجة للموجودات والمتلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائ  الفعلية عن هذه التقديرات. ان المجاالت  
م  الاامة ألحكام اإلدارة عند تتبيق السياسات المحاسبية والمصادر الاامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد والتي لاا تأثيرا جوهريا

 ة في القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة. مماثل لتلك المبين 
 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية:  .6

هي نفساا المتبقة في القوائم    م2019ديسمبر    31للسنة المنتاية في    الموحدة  في إعداد القوائم المالية  المستخدمة  إن السياسات
 . باإلضافة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية التي أصبحت سارية المفعول،  2020ديسمبر    31للسنة المنتاية في  الموحدة  المالية  

 

 االعتراف والقياس  -  األصول المالية  6-1
م    عند االعتراف األولي، يتم اثبات جميع األصول المالية بسعر معامالتاا والتي تمثل القيمة العادلة، إال إذا كان الترتي  يتألف فعليا

م بالقيمة الحالية للتدفقات المستقبلية المخصومة  من معاملة تمويل. و إذا كان الترتي  يتألف من معاملة تمويل، يتم قياس البند مبدئيا
 بسعر الفائدة السوقية ألداة دين مماثلة. 

التكلفة حس  تبيعة وبرا   نموذب  الحاالت  )أو في بعا  المتفأة  التكلفة  نموذب  يتم تتبيق  األصل  بعد االعتراف األولي، 
 المالي( لقياس األدوات المالية األساسية. 

 مدينة وذمم   قروض
القروا والذمم المدينة هي أصول مالية بير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وبير مدرجة في سوق نشت. وهي جزء  

ى أناا فترة التقرير ويتم تصنيفاا علشار بعد نااية  12المتداولة فيما عدا تلك التي لاا تاريخ استحقاق أكثر من  موجوداتمن ال
  ية وأرصدة نقدوالمستحق من أتراف ذات عالقة و  أخرى تجارية وأرصدة مدينة    مدينةأصول بير متداولة. تشمل قروا وذمم  

 لدى البنوك. 
 ذمم مدينة تجارية 

العمل المعتاد. يتم إثبات المدينون بقيمة تمثل المبالغ المستحقة من العمالء عن البضاعة المباعة أو الخدمات المؤداة في سياق  
م المخصص ألية مبالغ مشكوك في تحصيلاا. يتم إجراء تقدير مخصص للديون المشكوك في تحصيلاا   الفاتورة األصلية ناقصا

 حصيلاا. عندما يكون هناك شكوك جوهرية بعدم إمكانية تحصيل كامل المبلغ. تشت  الديون المعدومة عندما لم يعد هناك إمكانية لت 
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 : )تتمة(   ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .6
 االعتراف والقياس  -  األصول المالية  6-1

 االنخفاض في قيمة األصول المالية 
في نااية السنة المالية، يتم إجراء تقييم للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على انخفاا قيمة أي أصل مالي تم قياست بالتكلفة  

بالتكلفة   بقائمة  أو  المتفأة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل على انخفاا القيمة، يتم االعتراف بخسارة االنخفاا في القيمة 
 لتلك السنة. يحدد قيمة االنخفاا في القيمة كما يلي :  والدخل الشامل اآلخر رئ األرباح أو الخسا

م أية  بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، ف ن االنخفاا في   . أ القيمة يمثل الفرق ما بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصا
م في قائمة األرباح أو الخسائر  الموحدة.  والدخل الشامل اآلخر خسائر لالنخفاا في القيمة تم إثباتاا سابقا

يمة الحالية للتدفقات  بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، ف ن االنخفاا في القيمة يمثل الفرق ما بين المبلغ المدرب والق .  
 النقدية المستقبلية المخصومة حس  سعر السوق الحالي للعائد من بند موجودات مالي مشابت. 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المتفأة، ف ن االنخفاا في القيمة يمثل الفرق ما بين المبلغ المدرب والقيمة الحالية   . ب
 حس  سعر العمولة الفعلية األصلية. للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة  

 االعتراف والقياس  – االلتزامات المالية  6-2
بجميع   االعتراف  يتم  والقروا.  الدفع  مستحقة  والمبالغ  الدائنون  وتشمل  التعاقدية  للترتيبات  م  وفقا المالية  االلتزامات  تصنف 

م لإلثبات األولى   بالقيمة العادلة، الحقا م  التكلفة المتفأة  االلتزامات المالية مبدئيا بناءم على  يتم إثبات تكاليف المعامالت المباشرة 
 الموحدة.  والدخل الشامل اآلخر باستخدام معدل العمولة الفعلي على مدى عمر األداة وتدرب في قائمة األرباح أو الخسائر

شار على    12يل الدفع مدة  حق بير مشروت بتأج  لمجموعةيتم تصنيف القروا ضمن المتلوبات المتداولة إال إذا كان لدى ا
 األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 

 ذمم دائنة تجارية   6-3
لقاء المبالغ الواجبة الدفع في المستقبل عن البضاعة والخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم باا    ذمم دائنة تجارية يتم إثبات  

 فواتير من قبل الموردين. 
 نقد وما في حكمه  6-4

 لدى البنوك.  نقدمن  في حكمت  نقد وما، يتألف الموحدة  قائمة التدفقات النقدية لغايات إعداد  
 مخزون  6-5

على اساس التكلفة وبتريقة المتوست المرجا المتحرك، ويتم تخفيا المخزون بقيمة  وقتع الغيار    الخاممواد  اليتم تقييم مخزون  
 االصناف الراكدة وبتيئة الحركة تبقا لتقديرات االدارة وحركة المخزون.

 ممتلكات وآالت ومعدات  6-6
م االستاالك المتراكم وأي انخفاا في القيمة. تستالك التكلفة ناق  ممتلكات و الت ومعدات تظار   م القيمة التقديرية  بالتكلفة ناقصا صا

معدات )ما عدا األراضي حي  أناا ال تستالك( بتريقة القست الثابت على مدى األعمار االنتاجية  المتبقية لممتلكات و الت و
 تالية: المتوقعة لاا باستخدام نس  االستاالك السنوية ال

 % 15 مباني  •

 % 10  الت ومعدات  •
 % 20 سيارات  •
 % 15 أجازة الكمبيوتر   •
 % 15 األثا  والتجايزات المكتبية   •

قيمتاا وذلك عندما تشير األحدا  أو   انخفاا في  للتأكد من وجود  للممتلكات واآلالت والمعدات  الدفترية  القيمة  يتم مراجعة 
إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة  التغيرات في الظروف إلى عدم  

  القابلة لالسترداد، تخفا قيمة ممتلكات و الت ومعدات إلى القيمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة األكبر من بين القيمة العادلة 
م تكاليف البيع أو القيمة   الحالية للتدفقات النقدية للمنافع المستقبلية المقدرة لذلك األصل.  لعصل ناقصا

يحدد الربا أو الخسارة الناجمة عن االستبعاد أو التخلص من أحد األصول على أساس الفرق بين صافي المحصل من االستبعاد  
 . الموحدة  روالقيمة الدفترية لعصل ويعترف باا في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخ 

. يتم رسملة التحسينات التي  الموحدة  تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 تزيد بصورة جوهرية من قيمة أو عمر األصل المعني. 

صافي المحصل من االستبعاد  يحدد الربا أو الخسارة الناجمة عن االستبعاد أو التخلص من أحد األصول على أساس الفرق بين 
 . الموحدة  والدخل الشامل اآلخر والقيمة الدفترية لعصل ويعترف باا في قائمة األرباح أو الخسائر 
. يتم رسملة التحسينات التي  الموحدةوالدخل الشامل اآلخر  تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة االرباح او الخسائر

 أو عمر األصل المعني. تزيد بصورة جوهرية من قيمة 
يتم مراجعة القيم المتبقية وأعمار االستخدام وتريقة االستاالك في نااية كل سنة مالية ويحتس  تأثير أية تغيرات في التقدير  

 على األساس المستقبلي. 
اساس الفرق بين صافي  يتم االعتراف بالمكاس  او الخسائر الناتجة عن أي إستبعاد في الممتلكات والمعدات، التي تحس  على  

 عند استبعاد األصل.  الموحدة متحصالت البيع والقيمة الدفترية لعصل، في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(:  .6
 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(   6-6

وجودتاا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك األصول  القيم الدفترية لم  –في نااية كل فترة تقرير    المجموعة تراجع  
قد تعرضت لخسائر انخفاا القيمة. في حالة وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجود من اجل  

سترداد لموجود منفرد، تقوم  تحديد مدى خسارة انخفاا القيمة )إن وجدت(. عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لال 
بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إلياا األصل. وعندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت    المجموعة 

إلى وحدات توليد النقد الفردية، أو يتم توزيعاا بخالف ذلك على أصغر مجموعة من    المجموعة للتوزيع، توزع كذلك أصول  
 ت النقد التي يمكن تحديد أساس معقول وثابت لاا. وحدا 

قيمة   تقدير  عند  االستخدام.  من  الناتجة  والقيمة  البيع  تكلفة  ناقصا  العادلة  القيمة  يتعدى  ما  هو  لالسترداد  القابل  المبلغ  ويكون 
ما قبل الضريبة الذي يعكس    االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتاا الحالية باستخدام معدل خصم 

 تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاتر المحددة للموجود الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية لت. 
ة توليد النقد(  إذا كان المبلغ القابل لالسترداد )وحدة توليد النقد( قد قدر أقل من قيمتت الدفترية، يتم تخفيا القيمة الدفترية )وحد

يتم ادراب خسارة انخفاا القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل   للموجود الى مبلغت القابل لالسترداد. 
 . الموحدة  اآلخر

لمعدلة  وفي حالة عكس خسارة القيمة الحقا، يج  زيادة القيمة الدفترية للموجود )أو وحدة توليد النقد( الى أن تصل للتقديرات ا
للمبلغ القابل لالسترداد، ولكن بحي  ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتاا عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها 
اذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاا في القيمة للموجود )أو وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة  

 . الموحدة  القيمة مباشرة في قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرانخفاا 
 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  6-7

تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كافة األصول التي ترسمل لعدم اكتمالاا وكذلك المشاريع القائمة ويتم اثباتاا بالتكلفة شاملة  
 مستحقات المقاولين وقيمة المواد وأتعا  االستشاريين.جميع التكاليف من 

 تكاليف االقتراض  6-8
ب نشاء األصول المؤهلة، وهي األصول التي تتتل  فترة زمنية تويلة لتصبا   يتم رسملة تكاليف االقتراا المتعلقة مباشرة 

داد األصل المؤهل للغرا الذي أنشئ من  جاهزة لالستخدام المتلو ، وذلك عند اكتمال كافة األنشتة الضرورية المتعلقة ب ع
  والدخل الشامل اآلخر   أجلت. إن جميع تكاليف االقتراا األخرى يتم إثباتاا كمصروف وتحمل على قائمة األرباح أو الخسائر 

 في الفترة التي حدثت فياا. الموحدة  
 مخصص التزامات منافع الموظفين  6-9

تعويضات التزامات منافع لموظفياا وفقا ألحكام نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، تستحق هذه    المجموعة تقدم  
 التعويضات باالستناد الى أجر الموظف الناائي ومدة الخدمة واستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. 

افع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية  يتم احتسا  التزام المتعلق بنااية الخدمة عن تريق تقدير قيمة المن 
 والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية. 

االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرا الوفاء باذه االلتزامات المستقبلية. يتم    المجموعة تضع  
وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة    المجموعةاالكتواري في  وضع هذه االفتراضات بعد استشارة الخبير 

االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمتلوبات. يقوم االكتواري المؤهل باحتسا  التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام  
 تريقة المبالغ المستحقة حس  الوحدة. 

الدخل الشامل اآلخر.    خسائر االكتوارية مباشرة فيالتزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح وال يتم االعتراف ب عادة تقييم  
تحدد المجموعة مصروف الفائدة على التزامات المنافع المحددة للسنة عن تريق تتبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس  

د األخذ باالعتبار أي تغير يترأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل  التزامات المنافع المحددة عند بداية السنة السنوية بع
السنة نتيجة المساهمات والمدفوعات لاللتزامات. يتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصاريف األخرى المتعلقة بختت  

 الموحدة.  والدخل الشامل اآلخرالمنافع المحددة في قائمة األرباح أو الخسائر 
 احتياطي نظامي  6-10

م مع متتلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام االساسي للشركة، تقوم   بتكوين احتياتي    المجموعةتماشيا
% من رأس المال. ان االحتياتي بير قابل للتوزيع  30% من الربا الصافي السنوي حتى يبلغ هذا االحتياتي  10نظامي بنسبة  
 كأنصبة أرباح. 

 زكاة  6-11
م لتعليمات الايئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ويتم تكوين مخص  المجموعة تخضع   - ص للزكاة  للزكاة وفقا

 المقدرة. 
 % من الوعاء الزكوي أو من صافي الدخل المعدل أياما أكثر. 2.5تحتس  الزكاة المستحقة على أساس  -

 تحقق اإليرادات  6-12
استحقاقت من خالل العقد المبرم مع العميل حي  يستثنى المبالغ   المجموعةيتم قياس اإليرادات على أساس المقابل الذي تتوقع  

 التي تم تحصيلاا نيابة عن أتراف أخرى، يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيترة على البضاعة أو الخدمة إلى العميل. 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(:  .6
 )تتمة(  تحقق اإليرادات  6-12

 البضائع بيع 
بالنسبة لمبيعات السلع الى السوق، يتم االعتراف بااليرادات عند انتقال السيترة على البضاعة، وعند شحن البضائع إلى موقع  

بالذمم المدينة من قبل   عندما يتم تسليم البضاعة الى العميل حي  يمثل ذلك    المجموعة العميل المحدد )التسليم( يتم االعتراف 
تي يصبا فياا الحق في تحصيل المبالغ المستحقة بير مشروت، حي  تعني ان تلك المبالغ تكون مستحقة مباشرة  النقتة الزمنية ال

عندما يتم الشراء. يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيترة على البضاعة، كوناا عند نقتة شراء العميل للبضائع في نقتة  
 عند شراء العميل للبضائع. البيع ويتم دفع القيمة المتفق علياا فورام 

 إيرادات أخرى 
 يتم االعتراف باإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق. 

 مصروفات  6-13
تصنف تكاليف اإلنتاب والمصاريف المباشرة وبير المباشرة المتعلقة باإلنتاب كتكلفة مبيعات. تصنف كافة المصاريف األخرى  

 وتوزيع. كمصاريف عمومية وإدارية أو مصاريف بيع 
 تحويل العمالت األجنبية  6-14

إجراء   بتاريخ  السائدة  التحويل  بأسعار  سعودية  رياالت  إلى  األجنبية  بالعمالت  الفترة  خالل  تتم  التي  المعامالت  تحويل  يتم 
اريخ قائمة  المعامالت. ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمتلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بت 
والدخل    المركز المالي. تدرب األرباح أو الخسائر الناتجة عن التسديدات وتحويل العمالت األجنبية بقائمة األرباح أو الخسائر

 . الموحدة الشامل اآلخر 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 6-15

أو ممارسة تأثير هام او سيترة    المجموعة تعتبر األتراف على أناا أتراف ذات عالقة بسب  قدرتاا على ممارسة السيترة على  
. وأيضا، تعتبر الشركات على أناا أتراف ذات عالقة عندما يكون لدى  مجموعة مشتركة على القرارات المالية والتشغيلية لل

 أو السيترة المشتركة على القرارات المالية والتشغيلية لاذه األتراف.  القدرة على ممارسة النفوذ، المجموعة 
 أو االلتزامات بين األتراف.  تحصيالت من العمالءتشتمل المعامالت مع األتراف ذات العالقة عادة على 

 
 قياس القيمة العادلة:  .7
بين  (أ في معاملة منظمة  المتلوبات  إحدى  لتحويل  دفعت  أو  الموجودات  إحدى  بيع  استالمت عند  يتم  الذي  المبلغ  العادلة هو  القيمة 

يستند قياس القيمة العادلة على افتراا أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل بند المتلوبات  المشاركين في السوق بتاريخ القياس.  
 تحد  إما: 

 لسوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المتلوبات؛ أو في ا    -1
 في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيالم لبند الموجودات أو بند المتلوبات.     -2

ند  يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات أو بند المتلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدماا المشاركون في السوق ع
 تسعير بند الموجودات أو ببند المتلوبات، على افتراا أن المشاركين في السوق يتصرفون على أساس مصلحتام االقتصادية. 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات بير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام  
ل استخدام لت أو عن تريق بيعت إلى مشارك  خر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأعلى  بند الموجودات بأعلى وأفض 

 وأفضل استخدام لت. 
إن جميع الموجودات والمتلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لاا أو اإلفصاح عناا في القوائم المالية يتم تصنيفاا ضمن التسلسل  

 وحة كما يلي، استنادام إلى الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ككل: الارمي للقيمة العادلة، والمشر
 أسعار السوق المتداولة )بير معدلة( في األسواق النشتة للموجودات أو المتلوبات المماثلة؛  -1المستوى 

تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة    -2المستوى   العادلة ومالحظة بصورة مباشرة أو بير  أسالي  
 مباشرة؛
أسالي  تقييم أخرى تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة ولكن ال تستند إلى بيانات السوق   -3المستوى 
 المالحظة. 

فيما إذا كانت التحويالت قد    ة المجموعبخصوص الموجودات والمتلوبات المثبتة في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد  
تمت بين مستويات في التسلسل ب عادة تقييم التصنيف )استنادام إلى الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ككل(  

 في نااية كل سنة إلعداد التقارير المالية. 
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شركة مساهمة سعودية  
 

ضاحات حول 
إي

القوائم المالية الموحدة 
 

للسنة المالية المنتهية في 
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ديسمبر 
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لاير السعودي( 

)المبالغ المدرجة بال
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8.
 

ممتلكات و
آالت و

معدات
صافي: 

 ،
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مباني  
وانشاءات 

 
االت ومعدات 

 
سيارات 

 
أجهزة كمبيوتر 

 
اثاث وأجهزة  

مكتبية  
 

آالت ومعدات  
مستأجرة 

 
مشروعات تحت  

التنفيذ )
8/

1 )
 

اإلجمالى 
 

 

تكلفة دفترية
 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صيد 
ر

1 
يناير 

2020
 م 

16,702,382 
38,982,003 

2,838,680 
284,496 

317,269 
2,289,236 

7,557,617 
68,971,683 

 

ت 
ضافا

إ
 

1,400,000 
4,660,320 

- 
84,967 

32,132 
- 

36,113,423 
42,290,842 

 

ت
إستبعادا

 
- 

(409,344) 
- 

- 
- 

- 
- 

(409,344) 
 

ت 
تسويا

 
(61,000) 

(464,153) 
(1,600) 

(2,491) 
(8,439) 

- 
- 

(537,683) 
 

صيد 
ر

31
 

ديسمبر 
2020

 م 
18,041,382 

42,768,826 
2,837,080 

366,972 
340,962 

2,289,236 
43,671,040 

110,315,498 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مجمع اإلهالك
 : 

  
 

 
 

 
 

 
 

صيد 
ر

1 
يناير 

2020
 م 

1,095,568 
12,686,018 

1,738,663 
102,505 

129,815 
381,539 

- 
16,134,108 

 

إهالك العام
 

408,686 
3,912,722 

559,989 
43,400 

48,476 
228,924 

- 
5,202,197 

 

ت
إستبعادا

 
- 

(113,223) 
- 

- 
- 

- 
- 

(113,223) 
 

ت 
تسويا

 
(4,472) 

(25,854) 
- 

694 
(792) 

- 
- 

(30,424) 
 

صيد 
ر

31
 

ديسمبر 
2020

 م 
1,499,782 

16,459,663 
2,298,652 

146,599 
177,499 

610,463 
- 

21,192,658 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة في 
31

 
ديسمبر 

2020
 م

16,541,600 
26,309,163 

538,428 
220,373 

163,463 
1,678,773 

43,671,040 
89,122,840 

 

صافي القيمة في 
31

 
ديسمبر 

2019
 م

15,606,814 
26,295,985 

1,100,017 
181,991 

187,454 
1,907,697 

7,557,617 
52,837,575 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت التنفيذ في أعمال إنشاء 
ت تح

تتمثل مشروعا
صنع األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد

م
 

ت التابعة". 
صناعة "إحدى الشركا

في شركة إليان لل
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  : مشروعات تحت التنفيذ: 8/1
  

 
 

  
 ديسمبر  31كما في  

 2020  2019 
    

 7,557,617  41,631,844 مصنع اليان أللواح البناء
 -  768,660 مصنع الثل 

 -  120,420 انظمة الحريق 
 -  1,150,116 عقود رأسمالية المسدد عن 

 7,557,617  43,671,040 إجمالى

    
  حق إستخدام األصول:  .9

  
 

 
  

 ديسمبر  31كما في  
 2020  2019 

    عقود إيجار طويلة األجل 

 -  1,335,547 مصنع األلواح  ا حق إستخدام أر
    اطفاء متراكم: 

 -  (267,109) إتفاء العام 
 -  1,068,438 صافي 

    
    مدينون تجاريون ، صافي:  .10

    
 ديسمبر  31كما في  

 2020  2019 
    

 29,193,167  31,874,238 مدينون تجاريون
 -  (1,412,566) ة متوقفة مخصص خسائر إئتماني يخصم: 
 29,193,167  30,461,672 صافي 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة:  .11
 

تبيعة   نوع العالقة  الجاة 
 31/12رصيد   حركة الفترة  1/1رصيد  العالقة 

 مدين   دائن  مدين  دائن     
         

 مشعل الكثيري 
مساهم/العضو المنتد /  

 الرئيس التنفيذي
معامالت  
 متبادلة

  
3,776,075  

  
29,894,669  

  
21,024,103   

 
(5,094,491) 

 
 م وفقاً لما يلي: 31/12/2020وتتمثل المعامالت مع كبار التنفيذيين خالل الفترة المنتهية في 

 
 

 ديسمبر  31كما في    

   2020  2019 

مساهم/العضو المنتد /   مشعل الكثيري 
 360,000  360,000 روات   الرئيس التنفيذي

 15,167  25,000 مخصص نااية الخدمة   
 48,000  48,000 اإلدارة واللجان مكافأة مجلس   
   433,000  423,167 

 
 أرصدة مدينة أخرى:  .12
 
 
 ديسمبر  31كما في  
 2020  2019 
    

 -  1,809,289 إيرادات مستحقة 
 375,882  278,125 سلف وعاد 

 398,112  582,628 مصروفات مدفوعة مقدما 
 78,120  78,120 ختابات ضمان 

 7,521,953  - منتايةتكلفة مشاريع بير 
 2,312,500  - ذمم مشاريع بير منتاية
 2,495,918  911,491 دفعات مقدمة لموردين

 32,107  - أخرى 
 13,214,592  3,659,653 اإلجمالي 

 
 : وما في حكمه  نقد .13
 

 ديسمبر  31كما في  
 2020  2019 
    

 4,823,041  22,851,485 البنوك  ىنقد لد
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 المال: رأس  .14
 

م علي توصية مجلس  5/10/2020هر الموافق 2/1442/ 18تمت الموافقة ب جتماع الجمعية العامة بير العادية المنعقدة بتاريخ 
بتاريخ   ب جتماعت  الموافق  17/3/1441اإلدارة  الشركة من  14/11/2019هر  بزيادة رأس مال  إلي    45,208,800م  لاير 

لاير عن تريق ترح أسام لإلكتتا  العام مع اإلحتفاظ بحق األولوية في اإلكتتا  لعسام للمساهمين الحاضرين    90,417,600
 . المالكين لعسامإجتماع الجمعية 

( المادة  تعديل  ال7وتم  رأسمال  "حدد  لتصبا  للشركة  األساسي  النظام  من   )( بمبلغ  إلى  90,417,600شركة  مقسم  لاير   )
 ( لاير وجميعاا أسام عادية". 10( سام قيمة كل مناا )9,041,760)

 
 احتياطي نظامي:  .15

 

م مع نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة تقوم ال % من صافي  10نظامي بتجني     بتكوين إحتياتي  مجموعةتمشيا
 % من رأس المال. 30الدخل السنوي حتى يبلغ رصيد اإلحتياتي النظامي 

 
 قرض صندوق التنمية الصناعية:  .16

 

م وقعت شركة إليان للصناعة "شركة تابعة" اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية للحصول على قرا  24/05/2018بتاريخ  
لاير مقابل الدراسات وتكلفة التقييم الصناعي وقد تم منا القرا مقابل    1,540,000لاير يخصم منت    20,500,000بمبلغ  

لاير من القرا متضمن    9,971,125ضمان سند ألمر ورهن كافة أصول الشركة لصالا الصندوق وقد حصلت الشركة مبلغ  
م،  14/4/2025م وينتاي في  7/6/2020قست يبدأ من    11تكاليف الدراسات وتكلفة التقييم بالكامل ويتم سداد القرا على  

على  31/12/2020وبتاريخ   سداده  ليتم  القرا  هيكلة  هيكلة  إعادة  تمت  من    10م  تبدأ  في  2021/ 28/1أقسات  وتنتاي  م 
 م. 14/4/2025

 م كما يلي: 2020ديسمبر  31وتم تصنيف القرا كما في 
 

 ديسمبر  31كما في  
 2020  2019 
    

 -  480,769 صندوق التنمية الصناعيةالجزء المتداول من قرا  
 4,408,000  3,363,352 الجزء بير المتداول من قرا صندوق التنمية الصناعية 

 4,408,000  3,844,121 اإلجمالى 
 

 القروض والتسهيالت البنكية:  .17
 

  15,021,000لاير بضمان سندات ألمر بمبلغ    12,700,000مع بنوك محلية بسقف ائتماني    عدة إتفاقيات   مجموعةوقعت ال
بمبلغ   السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  وكفالة  التسايل  سقف  عن  الكثيري  مشعل  المساهم  من  شخصية  وضمانات  لاير 

 لاير والتنازل عن مستحقات عقود توريد لعمالء.  4,000,000
لاير وبضمان    18.000.000"شركة تابعة" اتفاقية تسايالت مع بنك الرياا بسقف ائتماني قدره    كما وقعت إليان للصناعة

 لاير.  19.221.000كفاالت برم من احد مساهمي شركة الكثيري القابضة ويشغل منص  المدير العام وسند ألمر بمبلغ 
 جميع التسايالت البنكية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

 م كما يلي: 31/12/2020يالت المستخدمة في وكان رصيد التسا
 

 
 ديسمبر  31كما في  إسم الشركة 

 2020  2019 
     

 10,204,311  11,926,687 الكثيري القابضة  قروا قصيرة األجل 
 -  13,912,133 إليان للصناعة قروا قصيرة األجل 

   25,838,820  10,204,311 
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 خرى: أأرصدة دائنة  .18
 

 ديسمبر  31كما في        
  2020  2019 
     

 398,445  702,134  مصروفات مستحقة 
 -  241,777  ضريبة القيمة المضافة 
 1,909,712  650,550  دفعات مقدمة من العمالء 

 -  9,461  أخرى 
 2,308,157  1,603,922  اإلجمالي 

 
 :   شرعية زكاة  .19

 
 ديسمبر  31كما في  

 2020  2019 
    احتساب الزكاة: 
 16,476,348  10,485,502 الربا الدفترى 

 132,333  1,423,078 تعديالت
 16,608,681  11,908,580 صافي الربا المعدل 

    اإلضافات: 
 45,208,800  52,373,036 رأس المال 

 -  14,802,020 األرباح المبقاة
 1,322,191  2,923,789 اإلحتياتيات 

 7,810,921  40,097,926 حكمااالديون وما في  
 301,895  423,428 مخصصات 

 54,643,807  110,620,199 إجمالي اإلضافات 
    الحسميات: 

 ( 52,837,575)  ( 89,122,840) ممتلكات ومعدات 
 -  ( 1,068,438) أخرى 

 ( 52,837,575)  ( 90,191,278) مجموع الحسميات 
 18,414,913  32,337,501 الوعاء الزكوي 
 460,373  825,750 الزكاة المستحقة 

 

 كانت حركة المخصص على النحو التالي:
 

 ديسمبر  31كما في  
 2020   2019     

 242,357  460,373 رصيد أول العام 
 -  (17,184) تسويات فروق زكوية 

 460,373  825,750 المكون  
 (242,357)  (443,189) المسدد  

 460,373  825,750 العام رصيد  خر 
 

م وافقت هيئة الزكاة والدخل على تل  الشركة بتقديم حسابات موحدة للشركة وشركاتاا التابعة بداية من عام  2020خالل عام  
 م على أن يتم تقديم إقرار معلومات مستقل لكل شركة تابعة على حده. 2020

لاير    279,405لاير وقامت الشركة بسداد بمبلغ    648,473والدخل بمبلغ  م تم استالم ربت من هيئة الزكاة  2020خالل عام  
 م. 2021وباقي المبلغ تم سداده في 
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 إيرادات:  .20
 

 ديسمبر  31عن العام المنتاي في   
  2020   2019      

 39,452,021  34,176,305  مبيعات أسمنت 
 36,066,966  39,384,595  مبيعات خرسانة 
 7,323,337  38,135  عقود حكومية 
 3,552,500  -  مشاريع خاصة 
 -  1,809,289  إيرادات نقل 

 3,070,996  29,030,531  مبيعات البحص والرمل المغسول 
 89,465,820  104,438,855  جمالىإ

 
 تكلفة إيرادات:  .21

 

 ديسمبر  31عن العام المنتاي في   
  2020   2019      

 51,310,569  66,368,827  مواد أولية 
 6,428,888  6,241,534  روات  وأجور وما في حكماا

 3,826,097  4,862,087  مصاريف تشغيلية أخرى 
 61,565,554  77,472,448  إجمالى

 
 دارية : إ مصروفات عمومية و .22

 
 ديسمبر  31عن العام المنتاي في   

 
 2020   2019 

     
 1,550,578  2,503,178  روات  وأجور 

 216,159  1,065,094  مصروفات هيئة سوق المال 
 -  1,412,566  مصروف مخصص خسائر إئتمانية

 862,000  2,178,900  أتعا  مانية وإستشارات 
 -  267,109  مصروف حق إستخدام األصول 

 176,000  492,000  بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان
 -  488,387  زكوية فروقات 
 811,387  1,230,004  أخري 

 3,616,124  9,637,238  جمالي  إ
 

 خرى: أيرادات  إ .23
 

 ديسمبر  31عن العام المنتاي في      
     2020  2019 
        

 -  234,367     أرباح فروق عملة 
 85,531  69,307     أخرى 
 85,531  303,674     إجمالي
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 السهم: ربحية  .24
 

الرئيس الربا من األعمال  الربا وكذلك من صافي  السام من صافي  المرجا لعدد  ي تم احتسا  ربحية  المتوست  ة على أساس 
 األسام القائمة في نااية العام . 

 
 إرتباطات عقود رأسمالية قائمة:  .25
 

الغرا من   
 التعاقد

المدفوع من    قيمة العقد  
 العقد

 المتبقي  
        

 5,092,206  1,150,116  6,242,322  توريد شاحنات  شركة  جل للخدمات التمويلية
 
 
 إلتزامات محتملة:  .26

 

لاير    520,800م مبلغ  31/12/2020بلغت إلتزامات محتملة عن ختا  ضمان مقدم لوزارة الدفاع نظير توريدات كما في  
 لاير.  78,120م مبلغ 31/12/2020وبلغ التأمين المدفوع عن هذا الختا  في 

 
 إعادة التبويب:  .27
 

  31رصيد  
 2019ديسمبر 

 
 إعادة التبوي 

  31رصيد  
 2019ديسمبر 

 بعد إعادة التبوي    قبل إعادة التبوي   
      قائمة المركز المالى: 

 4,408,000  (4,408,000)  - قرا صندوق التنمية الصناعيالجزء الغير متداول من 
 -  4,408,000  4,408,000 الجزء المتداول من قرا صندوق التنمية الصناعي

 4,408,000  -  4,408,000 
 9,742,615  1,909,712  11,652,327 دائنون تجاريون

 2,308,157  (1,909,712)  398,445 أرصدة دائنة أخرى 
 12,050,772  -  12,050,772 

 

      قائمة األرباح أو الخسائر: 

 61,565,554  1,295,013  62,860,567 تكلفة اإليرادات 
 1,295,013  (1,295,013)  - مصاريف البيع والتوزيع 

 62,860,567  -  62,860,567 
 3,616,124  1,098,829  4,714,953 مصروفات عمومية وإدارية 

 1,458,417  (1,098,829)  359,588 مصروفات تمويلية 
 5,074,541  -  5,074,541 

 
 

 : القيمة العادلة لألدوات المالية  .28
 

القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استالمت عند بيع إحدى الموجودات أو دفعت لتحويل إحدى المتلوبات في معاملة منظمة بين  
 المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتكون األدوات المالية للشركة من الموجودات المالية والمتلوبات المالية.  

نق للشركة من  المالية  الموجودات  في حكمت،  تتكون  وما  للموردين وأرصدة  د  ودفعات مقدمة  تجارية  مدينة  أخرى  مدينة  ذمم 
 مستحق من أتراف ذات عالقة. و

 خرى. أدائنة أرصدة مستحقات الى أتراف ذات عالقة وتجارية و دائنةتتكون المتلوبات المالية من ذمم 
 المدرجة باا، إال إذا أشير إلى بير ذلك.   إن القيمة العادلة لعدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتاا
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 شركة الكثيري القابضة 
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 إدارة المخاطر:  .29
 

 مخاطر االئتمان  
مجموعة  تمثل مخاتر االئتمان عدم مقدرة ترف ما على الوفاء بالتزاماتت مما يؤدي إلى تكبد الترف اآلخر لخسارة مالية. تلتزم ال

 ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. ب دارة مخاتر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود 
 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
تتعلق مخاتر أسعار العموالت الخاصة في المخاتر الناتجة عن تذبذ  قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العموالت السائدة  

داتاا المرتبتة بعموالت خاصة المتمثلة بودائع  لمخاتر أسعار العموالت الخاصة بشأن موجو  مجموعة في السوق، وتخضع ال
 المرابحة والتسايالت االئتمانية. 

 

 مخاطر السيولة 
تمثل مخاتر السيولة الصعوبات التي تواجااا الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعادات المتعلقة باألدوات المالية. تنت  

ب دارة المخاتر المتعلقة    مجموعة مالي ما بسرعة بمبلغ يعادل قيمتت العادلة. تقوم المخاتر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل  
إذا تتل    الكافية،  التسايالت  الحصول على  البنوك والتأكد من إمكانية  نقدية لدى  بالسيولة وذلك من خالل االحتفاظ بأرصدة 

 األمر، لتغتية التزاماتاا قصيرة األجل بشكل مستمر. 
م من تاريخ البيع وأن يتم تسديد قيمة المشتريات خالل    60إلى    30ل قيمة المبيعات خالل فترة من  تتضمن شروت تحصي  يوما

م من تاريخ الشراء.  60إلى  30فترة من   يوما
 

 مخاطر العمالت 
تخض األجنبية.  العمالت  أسعار صرف  في  التغيرات  نتيجة  المالية  األدوات  قيمة  تذبذ   الناتجة عن  العمالت  مخاتر  ع  تمثل 

بأية معامالت هامة بعمالت عدا    مجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالاا العادية. لم تقم ال  مجموعة ال
 اللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو خالل السنة 

 
 : جوهريةأحداث  .28

 

م وانتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية  2020( في أوائل عام  -19Covidوجود فيروس كورونا الجديد )  لوحظ
  أن هذا التفشي حد  بير قابل للتعديل   مجموعةالالسعودية مما تسب  في تعتيل العديد من الشركات واألنشتة االقتصادية. تعتبر  

 .  م 2020ديسمبر  31كما في  الموحدة في قائمة المركز المالي الجوهري 
 

 : الموحدة  ماد القوائم المالية اعت .29
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22-  الضمانات

باستثناء الضمانات التي قدمها الراعي بصفته الضامن بموجب اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية، وهي:

التأســيس الصفــة والتفويــض: )1( قــد تــم تأســيس الُمصــدر علــى النحــو الواجــب وأصبــح قائمــاً بشــكل قانونــي بموجــب أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية أ. 
مــع تمتعــه بكامــل الســلطة والقــدرة علــى امتــالك أو تأجيــر أو بيــع أو نقــل أو التصــرف فــي ممتلكاتــه وأصولــه والقيــام بأعمالــه علــى النحــو الموضــح فــي نشــرة 
اإلصــدار األساســية، وهــو مؤهــل نظامــاً بمزاولــة نشــاطه فــي الــدول التــي يعمــل فيهــا؛ )٢( يتمتــع الُمصــدر بالســلطة الكاملــة والقــدرة علــى وضــع البرنامــج، 
وإنشــاء الصكــوك وإصدارهــا، وتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ووثائــق الصكــوك التــي هــو طرًفــا فيهــا، واالضطــالع بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة 

وتنفيذهــا، وقــد اتخــذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة للموافقــة عليهــا والتصريــح بهــا؛

عــدم الخــرق أو اإلخــالل: إن وضــع )تأســيس( البرنامــج وإنشــاء الصكــوك وإصدارهــا وبيعهــا مــن قبــل الضامــن، وتنفيــذ بنــود هــذه االتفاقيــة ووثائــق الصكــوك ب. 
التــي هــو طــرف فيهــا، وتعهــد أداء االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة والتــي لــن تتعــارض مــع قوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية ولــن تــؤدي 
إلــى انتهــاك أو تقصيــر، أو إلــى أي اتفاقيــة أو أداة يكــون الضامــن طرًفــا فيهــا أو يلتــزم بهــا، أو تتعلــق بالمديونيــة التــي يعتبــر هــو ضمــان لهــا، أو ألي حكــم 

أو شــرط وارد فــي وثائقــه التأسيســية؛

نظاميــة ومشــروعية وإلزاميــة وقابليتهــا للتنفيــذ: مــع مراعــاة التحفظــات القانونيــة، تشــكل هــذه االتفاقيــة، وعنــد التنفيــذ الواجــب مــن قبــل األطــراف أو نيابــة ج. 
عنهــم، وثائــق الصكــوك التــي يكــون الضامــن طرًفــا فيهــا، وعنــد التنفيــذ الواجــب لــكل صــك شــامل مــن قبــل الضامــن أو نيابــة عنــه والمصادقــة الواجبــة عليــه 

وإصــدار وتســليم كل صــك شــامل ســيتم اعتبــار الصكــوك بمثابــة التزامــات نظاميــة ومشــروعة وملزمــة وقابلــة للتنفيــذ بالنســبة للضامــن؛

الموافقــات: جميــع التصاريــح والموافقــات والتراخيــص واألوامــر والتســجيالت أو االختصاصــات الخاصــة ألي محكمــة أو جهــة حكوميــة )بمــا فــي ذلــك، علــى د. 
ســبيل المثــال ال الحصــر، دفــع أي رســوم تتعلــق بالضريبــة أو ضريبــة ختــم أو رســوم مماثلــة أخــرى( والمطلوبــة مــن الُمصــدر فيمــا يتعلــق بـــ:

)1( وضع البرنامج؛
)٢( إنشاء الصكوك وإصدارها وطرحها وبيعها؛

)3( تنفيذ هذه االتفاقية ووثائق الصكوك وأي اتفاقية/اتفاقيات أخرى تتعلق بإصدار الصكوك؛
)4( أداء الضامن لاللتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية وفي وثائق الصكوك؛ و

)5( توزيع نشرة اإلصدار األساسية، وكل الشروط النهائية السارية وفقاً لأحكام الواردة في اتفاقية البرنامج؛

قــد تــم )أو كان ســيتم قبــل تاريــخ اإلصــدار( الحصــول عليهــا أو منحهــا أو الوفــاء بهــا أو القيــام بهــا مــن قبــل الضامــن، وإن جميــع هــذه الموافقــات والتفويضــات 
والموافقــات تعتبــر )أو ســتعتبر بتاريــخ اإلصــدار ذات الصلــة( نافــذة وســارية المفعــول.

هـــ. شــروط القبــول: ليــس ضروريــاً تســجيل أو قيــد الصكــوك أو مســتندات الصكــوك وبــأن يتــم إيــداع أو تســجيل الصكــوك أو أي وثيقــة صكــوك فــي المملكــة 
ــة أو لقبولهــا كدليــل أو مســتند  ــق بطــرح الصكــوك أو بتنفيــذ وثائــق الصكــوك، لتكتســب الصفــة التنفيذي ــة أو رســوم تتعل ــة الســعودية، أو دفــع أي ضريب العربي

تنفيــذي؛

و. الوضــع القانونــي: التزامــات الســداد الخاصــة بالضامــن بموجــب وثائــق الصكــوك التــي هــو طــرف فيهــا ســتكون ضمــن التزاماتــه المباشــرة وغيــر الخاضعــة 
لضمانــات ورهونــات وهــي متســاوية دومــاً فيمــا بينهــا فــي األولويــة وعلــى قــدم المســاواة مــع كافــة االلتزامــات األخــرى الحاليــة والمســتقبلية للضامــن، باســتثناء 

االلتزامــات التــي قــد تكــون لهــا أفضليــة بقــوة النظــام مــن خــالل المــواد اإللزاميــة ذات التطبيــق العــام؛

ز. ال يوجــد حــاالت إخــالل: لــم يقــع أي حــدث أو يحصــل أي ظــرف يعتبــر أو قــد يصبــح )مــع مــرور الوقــت، تقديــم إشــعار أو اتخــاذ أي قــرار( حدًثــا فيــه إهمــال 
أو تقصيــر؛

ح. اإلفــالس والتصفيــة: الُمصــدر: )1( قــادر علــى ســداد ديونــه عنــد اســتحقاقها؛ )٢( لــم يكــن ولــن يكــون معســًرا، أو غيــر قــادر علــى تســديد ديونــه، نتيجــة إلصــدار 
الصكــوك، أو تنفيــذ وثائــق الصكــوك، التــي هــو طــرف فيهــا؛ و)3( خاضــع ألي مــن إجــراءات اإلفــالس أو اإلعســار.

ط. الملكية القانونية والنفعية: الُمصدر هو المالك الوحيد النظامي والنفعي لأصول التي يستخدمها في إطار أنشطته وفق ما يقوم حالياً بمزاولتها. 

ي. عــدم وجــود دعــاوى جوهريــة: ال توجــد إجــراءات حكوميــة أو نظاميــة أو تحكيميــة أو قضائيــة )بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات معلقــة أو مهــددة يعرفهــا الُمصــدر 
بمــا فــي ذلــك أي دعــاوى أو تحقيقــات ضــد مدبــري الضامــن( خــالل فتــرة اثنــي عشــر شــهراً )1٢( الســابقة لتاريــخ نشــرة اإلصــدار األساســية والتــي قــد يكــون 

لهــا تأثيــر جوهــري علــى الوضــع المالــي للضامــن أو نتائــج عملياتــه أو ربحيتــه والتــي تنعكــس بدورهــا بشــكل جوهــري علــى البرنامــج و/أو إصــدار الصكــوك.

يؤكد الراعي أنه ال ينوي توفير أي ضمانات أو رهون أو التزامات أخرى مماثلة فيما يتعلق بالصكوك.
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1- االسرتداد – تصفية الصكوك

1-1  التصفية المجدولة

مــا لــم يتــم اســتردادها مســبقاً أو شــراؤها وإلغاؤهــا بالكامــل، يجــب علــى الُمصــدر اســترداد الصكــوك فــي تاريــخ االنتهــاء ويجــب تســليم كل حامــل صكــوك حصصه 
مــن مبلــغ توزيــع التصفيــة المســتحق لحملــة الصكــوك مــن عائــدات أصــول الصكــوك بالتناســب مــع حصصــه فــي الصكوك. 

1-2  االسترداد المجدول جزئًيا

مــا لــم يتــم اســتردادها مســبًقا، أو شــراؤها وإلغاؤهــا بالكامــل، وإذا تــم التعبيــر عــن هــذا الشــرط )13( )ب( »االســترداد المجــدول جزئًيــا« ليكــون قابــاًل للتطبيــق 
ــغ )»قيمــة  ــي يســاوي المبل ــغ إجمال ــع دوري فــي مبل ــخ توزي ــى أقســاط فــي كل تاري ــإن المصــدر ســوف يســترد الصكــوك عل ــة، ف ــة المطبق فــي الشــروط النهائي
القســط«( المحــدد مقابــل تاريــخ التوزيــع الــدوري ذي الصلــة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة. إذا تــم إجــراء أي اســترداد جزئــي للصكــوك فــي أي وقــت بخــالف 
مــا يتوافــق مــع هــذا الشــرط )13( )ب( »االســترداد المجــدول جزئًيــا«، فســيتم تخفيــض كل مبلــغ قســط يتــم دفعــه بعــد تاريــخ هــذا االســترداد الجزئــي بمقــدار 
نســبة مــن قيمــة القســط هــذا والتــي هــي نفــس النســبة مثــل المبلــغ الــذي تــم بــه تخفيــض القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك التــي كانــت جاريــة نتيجــة لهــذا 
االســترداد الجزئــي إلــى القيمــة االســمية اإلجماليــة للصكــوك التــي كانــت ســارية لهــذه الصكــوك مباشــرة قبــل إجــراء هــذا االســترداد الجزئــي، ولكــن بعــد خصــم 

قيمــة القســط الــذي ســيُدفع فــي ذلــك التاريــخ.

1-3  التصفية بناًء على خيار المصدر

إذا كان خيــار التصفيــة االختياريــة )خيــار تصفيــة الصكــوك( محــدًدا فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة علــى أنــه قابــل للتطبيــق، ويخضــع لقيمــة أصــول الصكــوك 
التــي ال تقــل عــن القيمــة االســمية اإلجماليــة، فيمكــن اســترداد الصكــوك بنــاًء علــى خيــار المصــدر )بنــاءُ علــى إشــعار مــن الضامــن( بالكامــل، ولكــن ليــس جزئًيــا، 

فــي تاريــخ التصفيــة االختياريــة )تاريــخ التصفيــة االختياريــة( والــذي قــد يكــون:

)1(  في أي وقت )إذا لم يتم تحديد أحكام التوزيع الدوري العائم في الشروط النهائية المطبقة باعتبارها قابلة للتطبيق( ؛ أو
)٢( فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم إشــعار 
ــا للشــرط )19( »اإلشــعارات« )الــذي يجــب أن يكــون غيــر قابــل لإللغــاء(، فــي مبلــغ  ــا وفًق ــا وال يزيــد عــن 60 يوًم إلــى حملــة الصكــوك بمــا ال يقــل عــن 30 يوًم

توزيــع التصفيــة.

1-4  )د( التصفية المبكرة ألسباب ضريبية

يجــوز اســترداد الصكــوك بنــاًء علــى خيــار المصــدر )بعــد اســتالمه إشــعار مــن الضامــن( بالكامــل، ولكــن ليــس جزئًيــا فــي تاريــخ اســترداد الضريبــة )تاريخ اســترداد 
الضريبــة( والــذي قــد يكون:

 )1( في أي وقت )إذا لم يتم تحديد أحكام التوزيع الدوري العائم في الشروط النهائية المطبقة باعتبارها معمول بها( ؛ أو
 )٢( فــي أي تاريــخ توزيــع دوري )إذا كانــت أحــكام التوزيــع الــدوري العائمــة محــددة فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة باعتبارهــا قابلــة للتطبيــق(، عنــد تقديــم إشــعار 
إلــى حملــة الصكــوك بمــا ال يقــل عــن 30 يوًمــا وال يزيــد عــن 60 يوًمــا وفًقــا للشــرط )19( »اإلشــعارات« )يجــب أن يكــون اإلشــعار غيــر قابــل لإللغــاء(، فــي 
مبلــغ توزيــع التصفيــة )الضريبــة(، جنًبــا إلــى جنــب مــع مبالــغ التوزيــع الــدوري المســتحقة والمســتحقة )إن وجــدت( لتاريــخ التصفيــة فــي حالــة وقــوع حادثــة 

تتعلــق بالضريبــة، حيــث يعنــي الحــدث الضريبــي:

)1( إذا كان الُمصــدر أو الضامــن ملزًمــا أو ســيصبح ملزًمــا بدفــع مبالــغ إضافيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه أو المشــار إليــه فــي الشــرط 17 »الضرائــب« 
نتيجــة ألي تغييــر أو تعديــل فــي قوانيــن أو لوائــح المملكــة العربيــة الســعودية أو أي تعديــل سياســي. التقســيم الفرعــي أو الســلطة التابعــة لــه أو التــي تتمتــع 
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بصالحيــة فــرض الضرائــب، أو أي تغييــر فــي التطبيــق أو التفســير الرســمي لهــذه القوانيــن أو اللوائــح، التــي يصبــح التغييــر أو التعديــل ســارًيا فــي أو بعــد 
تاريــخ اإلقفــال )علــى النحــو المحــدد فــي الشــروط النهائيــة المطبقــة(؛ و

)٢( ال يمكن تجنب هذا االلتزام من خالل اتخاذ الُمصدر و/أو الضامن )بحسب الحال( التدابير المعقولة المتاحة له،

بعد ذلك، بشرط، عدم تقديم أي إشعار من هذا القبيل قبل:

)أ( حيــث يمكــن إلغــاء الصكــوك فــي أي وقــت، قبــل 90 يوًمــا مــن أقــرب تاريــخ يكــون فيــه الُمصــدر و/أو الضامــن )حســب الحــال( ملزًمــا بدفــع هــذه المبالــغ 
اإلضافيــة إذا كان الدفــع فيمــا يتعلــق بالصكــوك مســتحًقا؛ أو

ــع الــدوري مباشــرة قبــل أقــرب تاريــخ يكــون فيــه  ــخ التوزي ــا مــن تاري ــع الــدوري، أي قبــل 60 يوًم ــخ التوزي ــة الصكــوك إال فــي تاري )ب( حيــث ال يجــوز تصفي
ــم فــي ذلــك الوقــت بســبب. ــق بالصكــوك قــد ت ــة إذا كان الســداد فيمــا يتعل ــغ اإلضافي ــا بدفــع هــذه المبال الُمصــدر و/أو الضامــن )حســب الحــال( ملزًم

       قبــل نشــر أي إشــعار تصفيــة بموجــب هــذه الفقــرة ، يجــب علــى المصــدر أن يحصــل حملــة الصكــوك ويتيحهــا لحملــة الصكــوك للتفتيــش فــي مكتبــه الرئيســي 
خــالل ســاعات العمــل: )أ( شــهادة موقعــة مــن قبــل اثنيــن مــن مديــري الُمصــدر أو الضامــن )بحســب الحــال(، والتــي يجــب أن تكــون ملزمــة لحملــة الصكــوك ، 
تنــص علــى أنــه يحــق للمصــدر تنفيــذ هــذه التصفيــة وتقديــم بيــان بالحقائــق يوضــح أن الشــروط الســابقة فــي )1( أو )٢( و )أ( و )ب( أعــاله علــى حــق المصــدر 
لذلــك حــدث الخــالص؛ و)ب( رأي مستشــار ضرائــب مســتقل بشــأن الوضــع المعتــرف بــه فيمــا يتعلــق بــأن المصــدر قــد أصبــح أو ســيصبح ملزًمــا بدفــع مثــل 

هــذه المبالــغ اإلضافيــة نتيجــة لهــذا التغييــر أو التعديــل. عنــد هــذا االســترداد، يكــون المصــدر ملزًمــا باســترداد الصكــوك وفًقــا لهــذا الشــرط )13( )د(.

1-5  التصفية بعد وقوع حالة إخال

عنــد وقــوع حادثــة تتعلــق بحالــة اإلخــالل )علــى النحــو المحــدد فــي الشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل«، واســتمرارها، يجــوز اســترداد الصكــوك وفــق مبلــغ توزيــع 
التصفيــة عمــاًل بمــا هــو مبيــن فــي الشــرط )14( »حــاالت اإلخــالل«.

1-6  عدم وجود حاالت أخرى تتعلق بالتصفية 

ال يحق للمصدر استرداد الصكوك بخالف ما هو منصوص عليه في هذا الشرط )13( والشرط )11( »شراء الصكوك وإلغاؤها«.

1-٧  تصفية المضاربة وتوزيع أصول الصكوك المتبقية

يقــوم المضــارب بتصفيــة موجــودات المضاربــة فــي يــوم العمــل الســابق لتاريــخ التصفيــة. ويتــم اســتخدام متحصــالت هــذه التصفيــة )التــي تمثــل القيمــة الحاليــة 
لحصــة حملــة الصكــوك فــي موجــودات المضاربــة بمــا فــي ذلــك المبلــغ المتــاح( لســداد أي نقــص أو عجــز فــي المبالــغ المســتحقة لحملــة الصكــوك فــي تاريــخ 
التصفيــة بموجــب الصكــوك )بعــد األخــذ فــي االعتبــار أيــة مبالــغ أخــرى مســتحقة لحملــة الصكــوك بموجــب وثائــق الصكــوك( عــن طريــق دفــع هــذه المبالــغ فــي 
حســاب الصفقــة. ويجــوز لحملــة الصكــوك منــح أي فائــض للتصفيــة إلــى الُمضــارب، بعــد أن يتــم دفــع المبالــغ )إن وجــدت( الموضحــة فــي هــذا الشــرط )13( 

)ز(، وذلــك كرســوم تحفيزيــة لحســاب الُمضــارب الخــاص.

1-٨  اإللغاءات

يتم إلغاء جميع الصكوك التي تم استردادها على الفور؛ وال يجوز على اإلطالق االحتفاظ بها أو إعادة إصدارها أو إعادة بيعها.
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