
 

 

 
فردين  مل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومناألوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحتحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح  

تداول    م تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركةه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عد كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذ
راء األسهم  عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين في شمحتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت (تداول السعودية) أي مسؤولية عن  السعودية

 ي مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح . وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. المطروحة بموجب هذه النشرة تحر
 

 م)09/2022/ 26هـ (الموافق 30/02/1444صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ 

 

 

 

("الشركة" أو "الُمصدر") كمؤسسة فردية لصاحبها مقرن بن إبراهيم بن سليمان العضيبي تحت    تأسست شركة ُمالن لمنتجات الحديد

مقرن   مؤسسة   " ( اسم  رقم  التجاري  السجل  بموجب  للتجارة"  العضيبي  بتاريخ  1010535041إبراهيم  الرياض  مدينة  من  الصادر   (

ألف وبرأس  )م 2015/ 08/ 06(الموافق     ـ ه1436/ 10/ 21 ثالثون  يبلغ  ريال سعودي. 30,000( مال  (الموافق    ـه01/11/1438وبتاريخ   ) 

إلى شركة   ليمان العضيبي بتحويل مؤسسة مقرن إبراهيم العضيبي للتجارة م) قرر المالك السيد/ مقرن بن إبراهيم بن س2017/ 07/ 24

تضامنية باسم "شركة أبناء إبراهيم بن سليمان العضيبي للحديد" وإدخال كل من السيد/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن سليمان العضيبي  

)  500,000زيادة رأس المال ليصبح خمسمائة ألف (   و السيد/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن سليمان العضيبي كشركاء جدد في الشركة، وتم 

) حصة عينية متساوية القيمة ناتجة عن تقييم لصافي أصول وخصوم المؤسسة  5,000ريال سعودي مقسم إلى عدد خمسة آالف (

م) تنازل  2017/ 12/ 05(الموافق    ـه17/03/1439وبتاريخ   ) ريال سعودي.100بقيمة متفق عليها بين الشركاء، قيمة كل حصة منها مائة (

)  500,000) حصة عينية بإجمالي قيمة تبلغ خمسمائة ألف ( 5,000الشركاء عن جميع حصصهم في الشركة والبالغ قدرها خمسة آالف ( 

%) من رأسمال الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة  100.00ريال سعودي بما لها من حقوق وماعليها من التزامات والتي تمثل نسبة ( 

ل القابضة، كما قرر الشريك/ شركة دار التكامل القابضة تعديل الكيان القانوني للشركة من شركة تضامن إلى شركة ذات  دار التكام

مسئولية محدودة شخص واحد تحت اسم " شركة أبناء إبراهيم بن سليمان العضيبي للحديد شركة شخص واحد"  بما لها من حقوق  

ع تحويل جميع عناصر تصنيفه الفنية واإلدارية والمالية والعمالة والتراخيص والوكاالت  وماعليها من التزامات وما لها من أصول م 

التجارية الممنوحة لها وعلى أن يكون الشركاء المتنازلون مسئولين مسئولية تضامنية عن ديون الشركة قبل تحولها إلى شركة شخص  

م) قرر الشريك/ شركة دار التكامل القابضة   زيادة رأس  2021/ 26/05(الموافق   هـ14/10/1442واحد ذات مسئولية محدودة.   وبتاريخ 

) ريال سعودي مقسمة إلى مليونين  23,000,000) ريال سعودي إلى ثالثة وعشرين مليون ( 500,000مال الشركة من خمسمائة ألف ( 

ي وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة   ) ريال سعود10) حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة عشرة (2,300,000وثالثمائة ألف ( 

) رسملة قيمة خمسة عشر مليون وأربعة وعشرين  1)   ريال سعودي من خالل : ( 22,500,000اثنان وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( 

%) من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب رأس  66.77تمثل نسبة (    ) ريال سعودي15,024,331ألف وثالثمائة وواحد وثالثين (

)  1,504,318) رسملة قيمة واحد مليون وخمسمائة وأربعة ألف وثالثمائة وثمانية عشر ( 2م، (2020/ 31/12المال اإلضافي كما في تاريخ  

)  3م، (2020/ 12/ 31اح المبقاة كما في تاريخ %) من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب رأس األرب6.69ريال سعودي تمثل نسبة ( 

)  26.54) ريال سعودي تمثل نسبة (% 5,971,351سداد قيمة خمسة ماليين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف وثالثمائة وواحد وخمسين (

ر التكامل القابضة  من قيمة الزيادة في رأس المال نقدًا من قبل الشريك / شركة دار التكامل القابضة. كما قرر الشريك/   شركة دا

تعديل اسم الشركة من" شركة أبناء إبراهيم بن سليمان العضيبي للحديد شركة شخص واحد" إلى" شركة ُمالن لمنتجات الحديد  

تنازل الشريك/ شركة دار التكامل القابضة عن عدد واحد  15/06/2021(الموافق    هـ05/11/1442(شركة شخص واحد) ". وبتاريخ   م) 

وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ سبعة عشر مليون ومائتين وخمسين   ) حصة نقدية1,725,000وخمسة وعشرين ألف (  مليون وسبعمائة 

%) من إجمالي رأسمال الشركة لصالح المساهمين الجدد  75.00) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وسبعين بالمائة (17,250,000ألف ( 

اد أي مقابل نقدي من قبل المساهمين الجدد للشريك/ شركة دار التكامل  ) شريك جديد بدون سد72البالغ عددهم اثنين وسبعين ( 

القابضة. كماقرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس  

) سهم، قيمة كل سهم  2,300,000ألف ( ) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وثالثمائة  23,000,000مال يبلغ ثالثة وعشرين مليون (

)  398) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (10منها عشرة ( 

م)، وبموجب  12/07/2021(الموافق  ـ ه12/1442/ 02) وتاريخ  411م)، والقرار الوزاري رقم (2021/ 07/ 05(الموافق   هـ 1442/ 11/ 25وتاريخ 

 ـ  ه1443/ 04/ 01م) الصادر بمدينة الرياض. وبتاريخ  2015/ 06/08(الموافق    ـه1436/ 10/ 21) وتاريخ  1010535041السجل التجاري رقم (

)  23,000,000) زيادة رأس مال الشركة من ثالثة وعشرون مليون (1م)  وافقت الجمعية العامة غير العادية على (2021/ 06/11(الموافق  

( ريال   ألف  وثالثمائة  إلى مليونين  ( 2,300,000سعودي مقسم  إلى ستة  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة  رياالت سعودية   (

) سهم، قيمة كل  2,660,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وستمائة وستين ألف ( 26,600,000وعشرين مليون وستمائة ألف ( 

 ) ( ) رياالت سعودية من خالل إصد10سهم منها عشرة  ) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة  360,000ار عدد ثالثمائة وستين ألف 

) سهم عادي  532,414خمسمائة واثنان وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة عشر ( ) طرح عدد2%) من رأس مال الشركة بعد الزيادة) و(13.53(

ل:  (أ) طرح أسهم الزيادة الجديدة بإجمالي عدد ثالثمائة  لالكتتاب  األولى في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين وذلك من خال

%)  13.53) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة ( %15.65) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (360,000وستون ألف (

اوالت والعقارات عدد مائة واثنان  من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة)، (ب) بيع من المساهم / شركة نماء كلده للتجارة والمق 

) من إجمالي رأس  7.50) سهم عادي من األسهم المصدرة الحالية (والتي تمثل نسبة (% 172,414وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر (

كتتاب في  %) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة)،وستمثل إجمالي األسهم المطروحة لال6.48مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة ( 

 ) من رأس المال بعد الزيادة).    %20.02السوق الموازية   نسبة ( 
 

)  2,300,000) ريال ســــــــعودي، مقســــــــم إلى مليونين وثالثمائة الف (23,000,000يبلغ رأس مال الشــــــــركة الحالي ثالثة وعشــــــــرين مليون (

ســعودية. جميع أســهم الشــركة أســهم عادية من فئة واحدة،  ) رياالت  10ســهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل ســهم عشــرة (

وال يعطى أي مســــاهم ("المســــاهم") أي حقوق تفضــــيلية، ويحق لكل مســــاهم أيًا كان عدد أســــهمه حضــــور اجتماعات الجمعية العامة  

مجلس إدارة   للمســـــــــاهمين ("الجمعية العامة") والتصـــــــــويت فيها، كما يحق لكل مســـــــــاهم أن يوكل عنه شـــــــــخصـــــــــًا آخر من غير أعضـــــــــاء

الشـــركة أو عاملي الشـــركة لينوب عنه في حضـــور اجتماعات الجمعية العامة. تســـتحق أســـهم الطرح حصـــتها من أي أرباح تعلنها الشـــركة  

) "ســــــياســــــة توزيع األرباح" في هذه  5اعتبارًا من تاريخ نشــــــرة اإلصــــــدار هذه وعن الســــــنوات المالية التي تليها. (فضــــــًال راجع قســــــم رقم (

 النشرة ).
 

وأربعة عشر   ألف وأربعمائة  وثالثون  لعدد خمسمائة واثنان  وذلك  ("الطرح")،  المؤهلين  المستثمرين  لفئات  الطرح موجهًا  سيكون 

) األسهم الجديدة الناتجة عــن عمليــة  1) عشرة رياالت سعودية، والمكونة من (10) سهم عادي وبقيمة أسمية للسهم قدرها ( 532,414(

) األسهم المباعة من قبل المساهم/ شركة نماء كلده  2) سهم عادي، و( 360,000( المــال وعددها ثالثمائة وستون ألفزيـادة رأس  

) (ويشار إليه بـ "المساهم البائع") وعددها مائة واثنان وسبعون ألف  س للتجارة والمقاوالت والعقارات والوارد أسمه في الصفحة (

سهم عادي، ويشار لمجموع األسهم الجديدة واألسهم المباعة فيما بعد ( بـ"أسهم الطرح" ومنفردة  )   172,414وأربعمائة وأربعة عشر (

عدد مائة واثنان   )س (بـ"سهم الطرح").  سيبيع المساهم/ شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات والوارد أسمه في الصفحة 

%) من أسهم الشركة المصدرة  قبل الطرح، وسيمتلك  7.50دي تمثل نسبة ()  سهم عا172,414وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر (

%) من  6.48)  سهم تمثل  نسبة ( 172,414المساهم البائع بعد اكتمال الطرح عدد مائة واثنان وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر (

%) من أسهم الشركة  14.99م عادي تمثل نسبة () سه344,828أسهم الشركة بعد الطرح، مع اإلشارة إلى أن المساهم البائع يمتلك  ( 

(    الطرحقبل الطرح، وسيكون سعر   %) من رأس مال  20.02ريال سعودي، وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة (  )24أربعة وعشرين 

تفضيلية، ويحق  يعطي أي مساهم أي حقوق   الشركة بعد االكتتاب، وسوف تكون أسهم الشركة أسهمًا عادية من فئة واحدة. وال

لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها، كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه  

شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.. وتستحق أسهم 

) "سياسة توزيع  5علنها الشركة منها تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي تليها. (فضًال راجع قسم رقم( الطرح أي أرباح ت

 األرباح" في هذه النشرة). 

 

أو أكثر من رأس مالها قبل الطرح هم:    )%5.00وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون نسبة ( 

) المساهم/ شركة  2%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ( 25.00بنسبة ملكية تبلغ ( مساهم/ شركة دار التكامل القابضة ) ال 1(

) ) المساهم/ مشعل إبراهيم سليمان العضيبي  3%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، (14.99نماء كلدة بنسبة ملكية تبلغ 

%) من أسهم الشركة  45.96مالي رأس مال الشركة قبل الطرح، وهم يمتلكون مجتمعين نسبة (%) من إج5.97بنسبة ملكية تبلغ  ( 

) "هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح" في هذه النشرة).  4.1قبل الطرح. (ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين فضًال راجع قسم (  

) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في  12مدة اثني عشر (  ويحظر على كبار المساهمين المذكورين أعاله التصرف في أسهمهم 
السوق الموازية ("فترة الحظر")، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة هيئة السوق  

 المالية ("الهيئة") المسبقة. 

الموازية على فئات السوق  الطرح في  المؤهل في    وسيقتصر االكتتاب في أسهم  المستثمر  المؤهلين، وفق تعريف  المستثمرين 
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة  

الم األوراق  قواعد طرح  من  الثامن  الباب  في  به  ويقصد   ،( السعودية"  "تداول  أو  ("السوق"  السعودية    وااللتزامات  تداول  الية 
 :المستمرة، أي من اآلتي 

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص .   .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت   .2

سوق الموازية نيابة عن العميل ودون  بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في ال
 الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها   .3
 الهيئة، أو مركز اإليداع. 

ظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال  الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محف  .4
 اإلدارة.

 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .5
 صناديق االستثمار.  .6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في   .7

 االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. الدليل 
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. .9

اإليداع، ويستوفون أي من المعايير  أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز   .10
 :اآلتية

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال   )أ
   .تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  ) ب
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  )ج
 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة )د
 أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.  )ه

 أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. أي  .11
يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المساهمين الحاليين") الواردة أسماؤهم في الصفحة (و) جميع  

%) من أسهم الشركة بعد  79.98أسهم الشركة قبل الطرح، وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ما نسبته ( 
)  1طرح، وبالتالي سيحتفظ المساهمين الحاليين بحصة سيطرة في الشركة بعد الطرح، وسوف تعود متحصالت الطرح للشركة (ال

%) من صافي متحصالت الطرح لصالح  32.38) بنسبة تبلغ (2%) من صافي متحصالت الطرح لصالح الشركة و ( 67.62بنسبة تبلغ ( 
ن إجمالي متحصالت الطرح وفقًا لنسبة كل من الشركة والمساهم البائع من إجمالي  المساهم البائع، وسيتم خصم مصاريف الطرح م

)  6متحصالت الطرح، وستقوم الشركة باستخدام حصتها من صافي متحصالت الطرح  لتمويل خطتها التوسعية ( فضًال راجع قسم (
 "استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"). 

شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب  ) أيام  3لمدة  ثالثة ( وتستمر  م)   2022/ 20/11هـ  (الموافق  1444/ 04/ 26األحد  تبدأ فترة الطرح في يوم  
("فترة الطرح"). حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح    م)11/2022/ 22هـ  (الموافق  28/04/1444يوم الثالثاء  وهو نهاية  

اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة  عبر نظام االكتتاب  
) من هذه النشرة). وسوف يكون الطرح  ـخالل فترة الطرح (للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضًال راجع الصفحة (ه

يتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية  على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وس
) "المستندات المتاحة للمعاينة".  سيتم  13متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم ( 

) عشرة  بعدد  بأن   )10االكتتاب  علمًا  مؤهل،  مستثمر  لكل  أدنى  كحد  ألف  أسهم  وثالثون  واثنان  مائة  لالكتتاب هو  األقصى  الحد 
) سهم لكل مستثمر مؤهل، سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحويل  132,990وتسعمائة وتسعون ( 

التخصيص النهائي    األموال إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب، وسوف يتم اإلعالن عن عملية
("تاريخ التخصيص")، وسيكون رد الفائض خالل   )م 2022/ 11/ 27 الموافق ( هـ 1444/ 05/ 03األحد يوم ألسهم الطرح في موعد أقصاه  

أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن يكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير  ) 3(  ثالثة
ولمزيد من التفاصيل حول  .  م) 30/11/2022هـ (الموافق  06/05/1444األحد  يوم  االكتتاب أو الشركة، ورد الفائص في موعد أقصاه  

) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة.  9الرجاء مراجعة القسم ( شروط وأحكام وتعليمات الطرح،  
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد  

مين (سواًء العادية أو غير العادية) والتصويت فيه، كما يحق  ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساه 
لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية  

ه. ولمزيد من التفاصيل حول سياسة  العامة. وتستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ النشرة هذ
 ) "سياسة توزيع األرباح") من هذه النشرة .  0توزيع األرباح، (فضًال راجع قسم رقم ( 

لم يسبق إدراج وتداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد  
أسهمها في السوق الموازية وفقًا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة،   تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل وطرح

كما تقدمت بطلب اإلدراج إلى شركة تداول السعودية وفقًا لقواعد اإلدراج ، وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة، وقد تم الحصول على  
ذلك الموافقة نشرة اإلصدار هذه. ومن المتوقع أن يبدأ تداول    جميع الموافقات الرسمية ا لالزمة لعملية طرح األسهم بما في

األسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات  
وبعد تسجيل األسهم في السوق  من هذه النشرة).   "التواريخ المهمة وإجراءات الطرح  "النظامية ذات العالقة ( فضال راجع قسم  

الموازية، سوف يسمح للمستثمرين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط سواء من داخل أو خارج المملكة بالتداول في أسهم  
   .الشركة

في الصفحة (أ)    ينطوي االستثمار في أسهم محل الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي "إشعار مهم"
و"عوامل المخاطرة" الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقَبل المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار  

 في أسهم الطرح. 
 

 المستشار المالي ومدير االكتتاب

 

 ُمالن لمنتجات الحديد شركة نشرة إصدار أسهم 
م)،  12/07/2021(الموافق    ـه02/12/1442) وتاريخ  411م)، والقرار الوزاري رقم (05/07/2021(الموافق    ـه25/11/1442) وتاريخ  398شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ( 

 م) الصادر بمدينة الرياض. 06/08/2015(الموافق    ـه21/10/1436) وتاريخ 1010535041وبموجب السجل التجاري رقم (
) من إجمالي رأس  % 23.15%) من رأس مال الشركة بعد االكتتاب (والتي تمثل نسبة (20.02) سهم عادي تمثل نسبة (532,414(طرح عدد خمسمائة واثنان وثالثون ألف وأربعمائة وأربعة عشر 

 ريال سعودي للسهم الواحد.  ) 24أربعة وعشرين ( مال الشركة قبل الزيادة) من خالل طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره  

م) 22/11/2022هـ (الموافق 28/04/1444 الثالثاءم إلى يوم  20/11/2022هـ (الموافق 26/04/1444 األحدفترة الطرح من يوم    

 



 

 

 
مل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين  األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحتحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح  

م تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول  ه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عد كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذ
عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم  محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت (تداول السعودية) أي مسؤولية عن  السعودية

 ي مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح . وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. المطروحة بموجب هذه النشرة تحر
 

 م)09/2022/ 26هـ (الموافق 30/02/1444صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ 
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 إشعار مهم
. وسيعامل المستثمرون  الموازية السوق في لالكتتاب المطروحةاألسهم  وعنمعلومات تفصيلية كاملة عن شركة مالن لمنتجات الحديد  النشرةهذه  تقدم

ال   يتقدمونالمؤهلون المحتملون الذين   ، معلومات التي تحتويها هذه النشرةبطلبات االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى 

)  www.molansteel.com( لكل من الشركة  اإللكترونيةوالتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو المستشار المالي و مدير االكتتاب أو من المواقع  

أو موقع    (www.cma.org.sa)) أو موقع هيئة السوق المالية  www.yaqeen.sa(  يقين المالية (يقين كابيتال)شركة    االكتتابأو موقع المستشار المالي ومدير  

شركة يقين المالية    االكتتابكما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي ومدير  .  )www.saudiexchange.sa("تداول السعودية"    شركة تداول السعودية

حددة وفق قواعد (يقين كابيتال) على موقع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" عن نشر نشرة اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين المؤهلين خالل المدة الُم 

  خرى.) وعن أي تطورات أالطرح) يوم قبل 14عن ( تقل الالمستمرة (خالل فترة  وااللتزاماتطرح األوراق المالية 

 المالية  السوق  هيئةنشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن    تحتوي

الواردة  السعودية  العربية  بالمملكة (  أسماؤهم، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة  المعلومات  جفي صفحة  المسؤولية عن دقة  ) مجتمعين ومنفردين، كامل 

بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن   ،حسب علمهم واعتقادهم بالواردة في هذه النشرة، ويؤكدون  

) أي مسؤولية عن  السعودية  (تداول  السعودية  تداول  شركةوال تتحمل الهيئة و   .يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة

  ورد   عما  تنتج  خسارة  أيعن    كانت  مامحتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مه 

 .منها  جزء  أي على االعتماد عن أو النشرة، هذه في

 أسهم   بطرحفيما يتعلق    وذلك")،  االكتتاب ("مدير    لالكتتاب  ومديراً   ،كمستشار مالي ("المستشار المالي")  يقين المالية (يقين كابيتال)وقد تم تعيين شركة  

) "التعهدات الخاصة باالكتتاب" من هذه 11(االكتتاب). للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم ( على المستثمرين المؤهلين الموازية السوق في الشركة

 النشرة. 

األسهم بشكل  إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة 

ات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة  التطور  نتيجةسلبي 

فيما  اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة    يجوزهذه النشرة)، وال    في) "عوامل المخاطرة"  2الشركة (فضًال راجع قسم رقم (

أو نتائج أو أحداث   إيراداتبشأن تحقيق أي أرباح أو  إقراراً  أو تأكيداً أو  اً شكل من األشكال، على أنها وعد يأو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأ  الطرحيتعلق بأسهم 

 مستقبلية.

  عملية بالمشاركة في    المالي هاأو من مستشار   أو من المساهم البائع  مجلس إدارتها أعضاء  من  أو  الشركةال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب  

االستثمارية    لألهدافدون األخذ في االعتبار    هافي هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد  الموجودة. وتعتبر المعلومات  المطروحة  األسهم  في  االكتتاب

 استشارة   على  الحصول  مسؤولية  الستثماربا  قرار  اتخاذ  قبل  النشرة  لهذه  مستلم  كل  ويتحملالفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة.  

في   الواردةاالستثمار والمعلومات  هذا مالءمةوذلك لتقييم مدى  الطرح، أسهمفي  االكتتاب بخصوص الهيئة قبل  من له مرخص مالي مستشار من مهنية

 الخاصة به. الماليةهذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات 

)  1المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:  يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق    )2مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  

االستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح و

السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها   حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو  )3  الحصول على موافقة مسبقة منه.

، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. ) الشركات المملوكة من الحكومة4مركز األيداع.  الهيئة، أو

األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار   )7) صناديق االستثمار.  6) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  5

ال يستوفون  والذين  الموازية  السوق  الموازية. في  السوق  في  المقيمين  غير  األجانب  الستثمار  االسترشادي  الدليل  في  عليها  المنصوص  متطلبات 

) أشخاص  10أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.    )9)المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 8

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق    أ)  :ستثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتيةطبيعيون يجوز لهم فتح حساب ا 

اضية. ب) أن األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الم 

قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. د) أن يكون  ال تقل  

األوراق  ) أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمالـ حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. ه

دولًيا.   بها  معترف  جهة  من  معتمدة  سيتم    )11المالية  الهيئة.  تحددهم  آخرين  أشخاص  (الموافق   هـ26/04/1444 األحد  يوم  من  الفترة  خالل  الطرحأي 

http://www.cma.org.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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  النشرة   هذه  متلقي  من  االكتتاب  ومدير  المالي  والمستشار  الشركة  من  كل  ويطلب  م)2022/ 22/11هـ  (الموافق  1444/ 28/04الثالثاء    إلى يومم)   20/11/2022

لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء أي مــن   ا. ال تمثــل هــذه النشــرة عرًض بها  التقيد  ومراعاة  الطرح  أسهم  بيع  أو  بطرح  تتعلق  التي   النظامية  القيود  كافة  على  االطالع

المعمـول بـه فـي ذلـك البلـد لمثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك العـرض أو الطلـب، أســهم الطــرح، مــن جانـب أي شـخص فـي أي بلـد ال يجيـز فيـه النظـام  

بيــع أســهم الطــرح   غيــر المقيميــن المســموح لهــم    األجانبشــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة، باســتثناء فئــة    إلىويحظـر صراحـة توزيـع هـذه النشـرة أو 

الدليـل    رباالستثما فـي  عليهـا  المنصـوص  المتطلبـات  يسـتوفون  والذيــن  الموازيــة،  الســوق  الســوق  ألا   الستثمارشـادي  االستر فــي  فــي  المقيميــن  غيــر  جانـب 

والشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   األجانبالمؤهلــة و/أو المســتثمرين  األجنبيةالموازيــة، والمؤسســات الماليــة 

 .والتعليمــات المنظمــة لذلــك األنظمةاتفاقيــة مبادلــة، علــى أن يتــم مراعــاة  خاللمــن 

 المعلومات المالية 
م)، 2020ديسمبر    31(التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  م  2021ديسمبر    31  تم إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في

(التي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في م  2022يونيو    30والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  

عام    30 من  بهم  م2021يونيو  المرفقة  واإليضاحات   () المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  والمعايير  IFRSوفقًا  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   (

)، وقد تمت مراجعة وتدقيق وفحص كل من القوائم المالية المراجعة  SOCPAحاسبين (واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والم 

 30المشار إليها أعاله والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  م  2021ديسمبر    31للشركة للسنة المالية المنتهية في  

 ، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.دون لالستشارات المهنيةشركة المحاسبون المتح من قبلم 2022يونيو 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 
. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن النشرة  ه ا في هذعلى أساس افتراضات محددة ومفصح عنه النشرة    هتم إعداد التوقعات الواردة في هذ

 االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

مستقبلية"، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة    “إفادات  النشرة  هوتمثل بعض التوقعات الواردة في هذ

سوف"، المستقبلية مثل "يخطط"، "يعتزم"، "ينوي"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "يمكن"، "من الممكن"، "يحتمل"، "من المحتمل"، "

النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث    وجهةفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات  "قد"، والصيغ النافية لها وغيرها من الم

الفعلي للشركة أو  مستقبلية، لكنها ال تشكل ضمانًا أو تأكيدًا ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء  

تؤدي  ائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحًة أو ضمنًا. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن  إنجازاتها أو نت

) "عوامل المخاطرة"). وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه 2(راجع قسم رقم (  النشرة  ههذ  فيإلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيًال في أقسام أخرى  

، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن النشرة  هالعوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذ

 .النشرة ذههتلك الموضحة في 

تكميلي إلى الهيئة إذا علمت في أي وقٍت بعد    إصدار  نشرة، ستقوم الشركة بتقديم  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرحقواعد  ومراعاًة لمتطلبات  

) ظهور أي مسائل مهمة 2، أو (إصدار نشرة) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في  1بأي من اآلتي: (  اإلدراجمن الهيئة وقبل اكتمال النشرة  هاعتماد هذ

، سواًء كان ذلك  النشرة  هذه. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها  إصدار  نشرةكان يجب تضمينها في  

ح  أو  جديدة  معلومات  والتوقعات  نتيجة  والظروف  األحداث  فإن  والتقديرات،  المؤكدة  غير  واألمور  المخاطر  لهذه  ونتيجة  ذلك.  غير  أو  مستقبلية  وادث 

قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقًا. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين النشرة    ههذ  يتناولهاالمستقبلية التي  

 ميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أساسي.فحص ج

  



  
 

                                                                                                                                                                                                                  
 ج 

 
 

 دليل الشركة 
 )1(  أعضاء مجلس اإلدارة

 م 07/2021/ 11مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 

 المنصب  االسم 
صفة  

 العضوية
  االستقاللية 

)3( 
 الجنسية 

 العمر 
 (سنة)

 األسهم المملوكة بعد الطرح  األسهم المملوكة قبل الطرح  
 األسهم المملوكة 

 "مباشرة"
األسهم المملوكة "غير  

 مباشرة"
 األسهم المملوكة 

 "مباشرة"
األسهم المملوكة "غير  

 مباشرة"
 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

  إبراهيم عبدالرحمن 
 سليمان العضيبي 

 %4.11 )4(2109,31 2.08% 55,366 8.50% )4( 9195,51 2.41% 55,366 39 سعودي  غير مستقل  تنفيذي  غير اإلدارة مجلس  رئيس 

سليمان   إبراهيم بندر 
 العضيبي 

رئيس مجلس   نائب 
 اإلدارة  

 1.09% )5(28,939 2.61% 69,348 1.26% )5( 28,939 3.02% 69,348 33 سعودي  مستقل  غير تنفيذي  غير

سليمان   إبراهيم عبدالعزيز 
 العضيبي 

 1.33% )6(35,331 3.18% 84,667 1.54% )6( 35,331 3.68% 84,667 48 سعودي  مستقل  غير تنفيذي  غير اإلدارة مجلس  عضو

عبدالعزيز   مثنى 
 الرقطانعبدالرحمن 

 - - - - - - - - 40 سعودي  مستقل  تنفيذي  غير اإلدارة مجلس  عضو

مرزوق مانع   فيصل 
 الفهادي 

 - - - - - - - - 47 سعودي  مستقل  تنفيذي  غير اإلدارة مجلس  عضو

 )2(   أمين سر مجلس اإلدارة

 السيد  محمدأحمد  محمد
أمين سر مجلس  

 اإلدارة 
 - - - - - - - - 47 مصري  - -

 المصدر: الشركة

دورة  م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ  11/07/2021(الموافقـ  ه01/12/1442التحولية المنعقدة في تاريخ  وافقت الجمعية  )  1(
 . )م14/07/2021الموافق(ـ ه04/12/1442من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ المجلس 

كأمين سر لمجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة وحتى نهاية    محمد أحمد محمد السيدم) الموافقة على تعيين السيد/  15/07/2021(الموافقـ  ه 05/12/1442قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ  )  2(
 الدورة الحالية لمجلس اإلدارة . 

 مجلس اإلدارة في كل من: عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء  تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة) 3(

 أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.   •

 أن كون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.   •

 ركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الش •

وكبار الموردين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة  أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات   •

 لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.  

%) في شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت  50.00%) في شركة دار التكامل القابضة، ونسبة (4.02بنسبة (الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبد الرحمن إبراهيم سليمان العضيبي ناتجة عن ملكيته المباشرة    إن)  4(
%) قبل الطرح 14.99%) بعد الطرح، و شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات تملك نسبة (21.62%) قبل الطرح ونسبة (25.00(والعقارات، مع اإلشارة إلى أن شركة دار التكامل القابضة تملك نسبة  

 : ليمان العضيبيويوضح الجدول التالي آلية احتساب الملكيات غير المباشرة للمساهم/ عبدالرحمن إبراهيم س. )بعد الطرح في شركة ُمالن لمنتجات الحديد 6.48%ونسبة (

 اسم المساهم م
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في شركة  

 لمنتجات الحديد قبل الطرح (سهم)  ُمالن

نسبة الملكية المباشرة للمساهم/  
عبد الرحمن إبراهيم سليمان  

العضيبي في المساهمين من فئة 
 * الشركات (%)

عدد األسهم المملوكة للمساهم/ عبد  
إبراهيم سليمان العضيبي  الرحمن 

بشكل غير مباشر في الشركة قبل  
 الطرح (سهم) 

 23,105 4.02% 575,000 شركة دار التكامل القابضة  1

% 50.00 344,828 شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات 2  172,414 

 195,519 الرحمن إبراهيم سليمان العضيبي إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / عبد 

 % 8.50 إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبد الرحمن إبراهيم سليمان العضيبي في الشركة قبل الطرح 

 ةالمصدر: الشرك
 .  منزلتين عشريتين*إن النسب مقربه ألقرب 

%) في شركة دار التكامل القابضة، مع اإلشارة إلى أن شركة دار التكامل القابضة تملك نسبة  5.03بنسبة (   سليمان العضيبي ناتجة عن ملكيته المباشرةإن الملكية غير المباشرة للمساهم/ بندر إبراهيم  )  5(
 سليمان العضيبي:  ويوضح الجدول التالي آلية احتساب الملكيات غير المباشرة للمساهم/ بندر إبراهيم. %) بعد الطرح21.62%) قبل الطرح ونسبة (25.00(

 اسم المساهم م
شركة  عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في  

 قبل الطرح (سهم)  ُمالن لمنتجات الحديد

نسبة الملكية المباشرة للمساهم/  

بندر إبراهيم سليمان العضيبي في  

 * المساهمين من فئة الشركات (%)

عدد األسهم المملوكة للمساهم/ بندر 

العضيبي بشكل غير  إبراهيم سليمان 

 مباشر في الشركة قبل الطرح (سهم)

 28,939 5.03% 575,000 شركة دار التكامل القابضة  1

 28,939 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / بندر إبراهيم سليمان العضيبي 

 % 1.26 سليمان العضيبي في الشركة قبل الطرح إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم/ بندر إبراهيم  

 ةالمصدر: الشرك

 .   منزلتين عشريتين*إن النسب مقربه ألقرب 
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كة دار التكامل القابضة تملك نسبة  %) في شركة دار التكامل القابضة، مع اإلشارة إلى أن شر 6.14بنسبة (  إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي ناتجة عن ملكيته المباشرة )6(
 : ويوضح الجدول التالي آلية احتساب الملكيات غير المباشرة للمساهم/ عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي. %) بعد الطرح21.62%) قبل الطرح ونسبة (25.00(

 اسم المساهم م
شركة  عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في  

 قبل الطرح (سهم)  ُمالن لمنتجات الحديد

نسبة الملكية المباشرة للمساهم/  

عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي  

في المساهمين من فئة الشركات  

(%)* 

عدد األسهم المملوكة للمساهم/  

عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي  

ركة قبل  بشكل غير مباشر في الش

 الطرح (سهم) 

 35,331 6.14% 575,000 شركة دار التكامل القابضة  1

 35,331 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي 

 % 1.54 الشركة قبل الطرح إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي في 

 ةالمصدر: الشرك

 .  منزلتين عشريتين*إن النسب مقربه ألقرب 
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 المسجل عنوان الشركة 
  شركة ُمالن لمنتجات الحديد

  مجمع بالديوم سنتر  – )  16الدائري الشرقي مخرج رقم ( -الفاروقحي  –  الرياض

 14323   الرمز البريدي: 7090   ص.ب: 

 العربية السعودية المملكة 

 2255601 11 966+   هاتف: 

 2255602 11 966+فاكس: 

 contact@molansteel.com : البريد اإللكتروني

       www.molansteel.com الموقع اإللكتروني:
 

 الشركة  ممثال
 

 الممثل الثاني الممثل األول  البيان 

 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الذياب  سليمان العضيبي إبراهيمعبدالرحمن  االسم 

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  الصفة

رقم الدائري الشرقي مخرج  - حي الفاروق  –الرياض   العنوان 
 مجمع بالديوم سنتر  –)  16(

الدائري الشرقي مخرج رقم  - حي الفاروق  –الرياض  
 مجمع بالديوم سنتر  –)  16(

 112تحويلة رقم :  2255601 11 966+ 111تحويلة رقم :  2255601 11 966+ رقم الهاتف 

 00966112255602 00966112255602 رقم الفاكس 

 A.alodaiby@molansteel.com A.aldiab@molansteel.com البريد اإللكتروني 

www.molansteel.com الموقع اإللكتروني        
 المصدر: الشركة

 

 األسهم  سوق
      ) السعودية (تداول  شركة تداول السعودية

 6897العليا  – طريق الملك فهد  

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

  966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

  csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saالموقع اإللكتروني:  

 

 

 

http://www.molansteel.com/
http://www.molansteel.com/
http://www.saudiexchange.sa/
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 المستشارون 
 

 ومدير االكتتاب المستشار المالي 
 يقين المالية (يقين كابيتال)شركة 

 شارع العليا   –الورود  حي  – الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب  

 المملكة العربية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

 96611+4609356فاكس: 

 Addingvalue@yaqeen.saالبريد اإللكتروني: 

 www.yaqeen.saالموقع اإللكتروني:  

 

 

  المحاسب القانوني 
 المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنيةشركة 

 3193مبنى  –حي العليا   – طريق العروبة   

 12333الرياض  8335ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 

 +  966114169361    هاتف: 

 + 966114169349    فاكس: 

 aalqadomi@rsmsaudi.comالبريد اإللكتروني: 

 www.rsm.globalالموقع اإللكتروني:  

 

 تنويه
والمحاسب القانوني المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم   ومدير االكتتاب كًال من المستشار المالي

. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات  منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي هذه النشرة في 

 . هذه النشرةأقاربهم ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ والعاملين فيها أو أي من 

mailto:aalqadomi@rsmsaudi.com
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   الطرح لخصم
قد   . وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التيهذه النشرة يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في  

الملخص كمقدمة   لذلك، فإنه يجب قراءة هذا  المحتملين.  للمستثمرين  بالنسبة  النشرةتكون مهمة  المحتملين قراءةهذه  المستثمرين  وينبغي على   ، 

ككل.  هذه النشرة  من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة  سهم الطرح  أي قرار يتعلق باالستثمار في أ   بالكامل، ويجب أن ُيبنىهذه النشرة  ومراجعة  

  هم ) (عوامل المخاطرة) قبل اتخاذ قرار 2والقسم رقم (  )أ( وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» في الصفحة  

 المتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة. ستثماري الا

 اسم الشركة ووصفها وتأسيسها 

الحديد هي لمنتجات  (  شركة مالن  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  وتاريخ  398شركة مساهمة سعودية   (
(2021/ 07/ 05(الموافق    ـه25/11/1442 رقم  الوزاري  والقرار  وتاريخ  411م)،  (الموافق    ـه02/12/1442) 
م) 06/08/2015(الموافق    ـه21/10/1436وتاريخ    )1010535041م)، وبموجب السجل التجاري رقم (12/07/2021

ل سعودي، مقسم ) ريا23,000,000الصادر بمدينة الرياض، يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثة وعشرين مليون (
) الف  وثالثمائة  مليونين  (2,300,000إلى  قيمة كل سهم عشرة  بالكامل،  القيمة  مدفوعة  عادي  ) 10) سهم 

الرئيسي كما هو  الشركة  ويتمثل عنوان  واحدة،  عادية من فئة  أسهم  الشركة  أسهم  رياالت سعودية. جميع 
التجاري   السجل  البريدي    7090ص.ب        –  16  6838-14323الرياض    3290مذكور في  المملكة   14323الرمز 

 العربية السعودية. 
كمؤسسة فردية لصاحبها مقرن بن إبراهيم بن سليمان العضيبي تحت    شركة ُمالن لمنتجات الحديدتأسست  

الصادر من      )1010535041اسم " مؤسسة مقرن ابراهيم العضيبي للتجارة" بموجب السجل التجاري رقم (
) ريال 30,000وبرأسمال يبلغ ثالثون ألف(    م)06/08/2015(الموافق      ـه1436/ 10/ 21بتاريخ      مدينة الرياض

م) قرر المالك السيد/ مقرن بن إبراهيم بن سليمان  2017/ 07/ 24(الموافق    ـه01/11/1438و بتاريخ      سعودي.
بتحويل مؤسسة مقرن ابراهيم العضيبي للتجارة إلى شركة تضامنية بإسم "شركة أبناء إبراهيم بن     العضيبي

سل بن  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  السيد/  من  كل  للحديد"وإدخال  العضيبي  السيد/  سليمان  و  العضيبي  يمان 
خمسمائة      ليصبح    في الشركة، وتم زيادة رأس المالجدد  عبدالرحمن بن إبراهيم بن سليمان العضيبي كشركاء  

) حصة عينية متساوية القيمة ناتجة عن  5,000) ريال سعودي مقسم إلى عدد خمسة آالف (500,000ألف (
)  100منها مائة (    قيمة كل حصة    ها بين الشركاء،تقييم لصافي أصول وخصوم المؤسسة بقيمة متفق علي

جميع حصصهم في الشركة    م) تنازل الشركاء عن 12/2017/ 05(الموافق   ـ ه17/03/1439ريال سعودي. و بتاريخ  
) ريال سعودي بما  500,000) حصة عينية بإجمالي قيمة تبلغ خمسمائة ألف (5,000(  والبالغ قدرها خمسة آالف

 / الجديد   لصالح الشريك  %) من رأسمال الشركة100.00والتي تمثل نسبة (  وماعليها من التزاماتلها من حقوق  
الكيان القانوني للشركة من     تعديل  شركة دار التكامل القابضة  /شركة دار التكامل القابضة، كما قرر الشريك

إلى شركة ذات مسئولية محدودة اب  شركة تضامن  ابناء  راهيم بن سليمان شخص واحد تحت اسم " شركة 
بما لها من حقوق وماعليها من التزامات وما لها من أصول مع تحويل    العضيبي للحديد شركة شخص واحد"

جميع عناصر تصنيفة الفنية واإلدارية والمالية والعمالة والتراخيص والوكاالت التجارية الممنوحة لها وعلى أن  
نية عن ديون الشركة قبل تحولها إلى شركة شخص واحد  يكون الشركاء المتنازلون مسئولين مسئولية تضام

قرر الشريك/ شركة دار التكامل    م)26/05/2021(الموافق    ـه14/10/1442وبتاريخ      ذات مسئولية محدودة.
الشركة    القابضة رأس مال  (    زيادة  ألف  إلى ثالثة وعشرين مليون  500,000من خمسمائة  ريال سعودي   (

حصة نقدية متساوية القيمة،    )2,300,000دي مقسمة إلى مليونين وثالثمائة ألف () ريال سعو23,000,000(
اثنان وعشرين مليون وخمسمائة ألف   ) ريال سعودي وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة10قيمة كل حصة عشرة (

الثمائة ) رسملة قيمة خمسة عشر مليون وأربعة وعشرين ألف وث1من خالل : (  ريال سعودي    )22,500,000(
%) من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب  66.77تمثل نسبة (  ) ريال سعودي15,024,331وواحد وثالثين (

تاريخ   في  كما  اإلضافي  المال  (2020/ 31/12رأس  ألف  2م،  وأربعة  وخمسمائة  مليون  واحد  قيمة  رسملة   (
%) من قيمة الزيادة في رأس المال من 6.69) ريال سعودي تمثل نسبة (1,504,318وثالثمائة وثمانية عشر (

األرب  رأس  تاريخ  حساب  المبقاة كما في  (31/12/2020اح  ) سداد قيمة خمسة ماليين وتسعمائة وواحد  3م، 
) من قيمة الزيادة في 26.54) ريال سعودي تمثل نسبة (% 5,971,351وسبعين ألف وثالثمائة وواحد وخمسين ( 

   دار التكامل القابضة شركة    كما قرر الشريك/   ،نقدًا من قبل الشريك / شركة دار التكامل القابضة رأس المال
شركة ُمالن  تعديل اسم الشركة من" شركة ابناء ابراهيم بن سليمان العضيبي للحديد شركة شخص واحد" إلى"  

م) تنازل الشريك / شركة  2021/ 15/06(الموافق   ـ ه05/11/1442(شركة شخص واحد) ". وبتاريخ    لمنتجات الحديد
وبإجمالي     نقدية  حصة   )1,725,000عمائة وخمسة وعشرين ألف (دار التكامل القابضة عن عدد واحد مليون وسب

) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة  17,250,000قيمة إسمية تبلغ سبعة عشر مليون ومائتين وخمسين ألف (
لصالح المساهمين الجدد البالغ عددهم اثنين وسبعين   %) من إجمالي رأسمال الشركة75.00وسبعين بالمائة (

. للشريك/ شركة دار التكامل القابضة  بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل المساهمين الجدد  ) شريك جديد72(
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كماقرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة  
) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وثالثمائة ألف  23,000,000مقفلة برأس مال يبلغ ثالثة وعشرين مليون (

) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشركة  10شرة () سهم، قيمة كل سهم منها ع2,300,000(
م)، 05/07/2021(الموافق  ـ  ه25/11/1442) وتاريخ  398بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (

) رقم  الوزاري  وتاريخ  411والقرار  رقم 12/07/2021(الموافق    ـه02/12/1442)  التجاري  السجل  وبموجب  م)، 
تاريخ      )1010535041( الرياض.06/08/2015(الموافق      ـه1436/ 21/10و  بمدينة  الصادر  وبتاريخ   م) 

زيادة رأس مال الشركة    )1(  وافقت الجمعية العامة غير العادية علىم)  06/11/2021(الموافق    ـه01/04/1443
) سهم، 2,300,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وثالثمائة ألف (23,000,000من ثالثة وعشرون مليون (

) ريال  26,600,000) رياالت سعودية إلى ستة وعشرين مليون وستمائة ألف (10قيمة كل سهم منها عشرة (
) رياالت  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,660,000سعودي مقسم إلى مليونين وستمائة وستين ألف (
%) 13.53) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (360,000سعودية من خالل إصدار عدد ثالثمائة وستين ألف (

) خمسمائة واثنان وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة 532,414طرح عدد ()  2(من رأس مال الشركة بعد الزيادة) و
) طرح  أ(    وذلك من خالل : على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازيةاألولي   ب عشر سهم عادي لالكتتا 

) ألف  وستون  ثالثمائة  عدد  بإجمالي  الجديدة  الزيادة  نسبة 360,000أسهم  تمثل  (والتي  جديد  عادي  سهم   (
الشركة بعد الزيادة)، %) من إجمالي رأس مال  13.53%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة (15.65(
) مائة واثنان وسبعون 172,414عدد (بيع من المساهم / شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات  )  ب(

%) من إجمالي  7.50ألف وأربعمائة وأربعة عشر سهم عادي من األسهم المصدرة الحالية (والتي تمثل نسبة (
) ونسبة  الزيادة،  قبل  الشركة  مال  إجمالي  %)  6.48رأس  الزيادة)،وستمثل  بعد  الشركة  مال  رأس  إجمالي  من 

     %) من رأس المال بعد الزيادة).20.02نسبة (   األسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية

 ملخص أنشطة الشركة 

نشاطها   الشركة  (تمارس  رقم  التجاري  السجل  وتاريخ  1010535041بموجب  (الموافق    ـه21/10/1436) 
ورخصة  م)،  21/08/2023(الموافق    ـه04/02/1445  والذي ينتهي بتاريخ، م) الصادر بمدينة الرياض06/08/2015

تجاري قبل    الصادرة  نشاط  والقرويةمن  البلدية  الشؤون  رقم  وزارة  وتاريخ )  40031875771(  واإلسكان 
 ). م16/07/2023(الموافق  ـه1444/ 12/ 28 بتاريخ تنتهيوالتي م) 2021/ 08/ 07(الموافق  ـه28/12/1442

في البيع بالجملة لشرائح ومسحوبات وكتل معدنية وحديدية، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري  
 لألسقف ة واألقفال، البيع بالجملة  يالبيع بالجملة لألنابيب المعدنية والحديدية، البيع بالجملة لألدوات الحديد

 الصناعية المعدنية واألبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية. 
 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 الصناعات التحويلية. •
 التشييد والبناء. •
 الزراعة والحراجة وصيد األسماك. •
 جر.واستغالل المحا التعدين  •
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •
 وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.المياه إمدادات  •
 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. •
 النقل والتخزين. •
 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •
 واالتصاالت.المعلومات  •
 العقارية.األنشطة  •
 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. •
 الفنون والترفيه والتسلية. •
 الخدمات األخرى. أنشطة •

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

ية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول  هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظام
. (ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضًال  هذه النشرةحتى تاريخ  

 ).لتراخيص الحكومية" في هذه النشرة) "ا3.15راجع القسم (
المتمثلة  توريد وبيع المنتجات الحديدية  في  الفعلي الحالي كما في تاريخ هذه النشرة    ويتمثل نشاط الشركة

     أنواعها والزوايا الحديدية. باختالفأنواعها والجسور الحديدية   باختالفالصاجات الحديدية  في
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، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرةال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ  
في ) "الخطة التوسعية للشركة"  3.8وفي القسم الفرعي () "المشاريع تحت التنفيذ"  3.17القسم الفرعي (

 هذه النشرة.

أسهمهم،   وعدد  الكبار،  المساهمون 
 الطرح وبعده ونسب ملكيتهم قبل 

 هم: الشركة أسهم من أكثر ) أو%5.00بالمائة ( خمسة منهم كًال  يملك الذين الكبار المساهمين إن

 االسم م

 كبار المساهمين بعد الطرح  كبار المساهمين قبل الطرح 

  األسهم عدد

  بشكل المملوكة

 (سهم) مباشر

  إجمالي من النسبة

 (%) األسهم عدد

  األسهم عدد

  بشكل المملوكة

 (سهم) مباشر

  إجمالي من النسبة

 (%) األسهم عدد

 21.62% 575,000 % 25.00   575,000 شركة دار التكامل القابضة  1

2 
شركة نماء كلده للتجارة  

 والمقاوالت والعقارات 
344,828 14.99 % 172,414 %6.48 

3 
إبراهيم سليمان  مشعل 

 العضيبي 
137,329 5.97 % 137,329 %5.16 

 33.26% 884,743 45.96% 1,057,157 اإلجمالي

 المصدر: الشركة

 قبل وبعد الطرح  رأس مال الُمصدر
) ريال سعودي مدفوع بالكامل. وسيبلغ  23,000,000بلغ رأس مال الشركة قبل الطرح ثالثة وعشرون مليون (

) ريال سعودي مقسم إلى 26,600,000(ستة وعشرون مليون وستمائة ألف رأس مال الشركة بعد الطرح 
 .  رياالت سعودية) 10، قيمة كل سهم منها عشرة (عادي ) سهم2,660,000( مليونان وستمائة وستون ألف

قبل وبعد    إجمالي عدد أسهم الُمصدر
 الطرح 

عدد األسهم  وسيبلغ ) سهم. 2,300,000بلغ عدد األسهم في الشركة قبل الطرح مليونان وثالثمائة ألف (ي
 عادي مدفوعة القيمة بالكامل.) سهم 2,660,000مليونان وستمائة وستون ألف (في الشركة بعد الطرح 

 ) رياالت سعودية.10عشرة ( االسمية للسهم القيمة  

 الطرح 

%)  20.02تمثل نســــبة (  ) ســــهم عادي532,414طرح عدد خمســــمائة واثنان وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة عشــــر (

  ) من إجمالي رأس مال الشـــــــــركة قبل الزيادة)  %23.15من رأس مال الشـــــــــركة بعد االكتتاب (والتي تمثل نســـــــــبة (

 وذلك من خالل:  على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازيةاألولي لالكتتاب 

1. ) مليون  وعشرين  ثالثة  من  الشركة  مال  رأس  سعودي  23,000,000زيادة  ريال  مليونين )  إلى  مقسم 
) ريال  26,600,000ستة وعشرون مليون وستمائة ألف (    ) سهم عادي، إلى2,300,000وثالثمائة ألف (

) إلى  مقسم  عدد 2,660,000سعودي  إصدار  خالل  من  عادي،  سهم  ألف  وستون  وستمائة  مليونان   (
%) من إجمالي رأس مال 15.65() سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة  360,000ثالثمائة وستون ألف (

 .لي رأس مال الشركة بعد الزيادة)%) من إجما 13.53الشركة قبل الزيادة، ونسبة (
والعقاراتخالل    بيع من .2 والمقاوالت  للتجارة  كلده  نماء  (  المساهم/ شركة  واثنان  172,414عدد  مائة   (

%) 7.50ية (والتي تمثل نسبة (وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر سهم عادي من األسهم المصدرة الحال
) ونسبة  الزيادة،  قبل  الشركة  مال  رأس  إجمالي  بعد  6.48من  الشركة  مال  رأس  إجمالي  من   (%

الموازية المطروحة لالكتتاب في السوق  إجمالي األسهم  (    الزيادة)،وستمثل  %) من رأس  20.02نسبة 
    المال بعد الزيادة).

%) من رأس المال بعد الطرح، 20.02تاب في السوق الموازية نسبة (وستمثل إجمالي األسهم المطروحة لالكت 
 وسيتم تخصيص كامل أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).

المطروحة   األسهم  عدد  إجمالي 
 لالكتتاب

 .سهم عادي) 532,414خمسمائة واثنان وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة عشر (

رأس   من  المطروحة  األسهم  نسبة 
 مال الشركة 

) من إجمالي  %23.15بعد االكتتاب (والتي تمثل نسبة () من رأس مال الشركة  %20.02تمثل أسهم الطرح نسبة (
 رأس مال الشركة قبل الزيادة) .  
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 ريال سعودي .) 24أربعة وعشرين (  سعر الطرح 

 ريال سعودي. )12,777,936اثنى عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وستة وثالثين (  إجمالي قيمة الطرح 

 استخدام متحصال ت الطرح 

ماقيمته اثنى عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وستة    إجمالي متحصالت الطرح  بلغ   
ريال سعودي )  1,800,000مليون وثمانمائة ألف (  منها واحدريال سعودي، سيخصص        )12,777,936وثالثين (

ومدير  المالي  المستشار  من  كل  أتعاب  تشمل  والتي  بالطرح  المتعلقة  والمصاريف  التكاليف  جميع  لتسديد 
تاب وغيره من المستشارين ومصاريف الطباعة والتوزيع والتسويق والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية االكت

وسيتم خصم مصاريف الطرح من إجمالي متحصالت الطرح وفقًا لنسبة كل من الشركة والمساهم   الطرح.
الطرح متحصالت  إجمالي  من  ( البائع  (67.62بنسبة  ونسبة  التوالي.   %32.38)  على  صافي  بلغ  قد  و  %) 

الطرح   وثالثين    متحصالت  وستة  وتسعمائة  ألف  وسبعين  وسبعة  وتسعمائة  ماليين  عشرة  ماقيمته 
متحصالت الطرح لصالح الشركة    %) من صافي67.62ريال سعودي، وسيتم تخصيص نسبة (      )10,977,936(

%) من صافي متحصالت الطرح لصالح المساهم البائع، وستقوم الشركة باستخدام حصتها من  32.38ونسبة (
خطتها   لتمويل  الطرح  .متحصالت  (  التوسعية  القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  "استخدام  6ولمزيد   (

 .من هذه النشرة متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية"

 فئات المستثمرين المستهدفين 

  المستثمرين   فئات  على  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الطرح  يقتصر
وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية   المؤهلين

المستخدمة في قواعد   المصطلحات  السعوديةوقواعدها وفي قائمة  تداول  الباب  شركة  به في  ، ويقصد 
 الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي:

 مالية تتصرف لحسابها الخاص.مؤسسات سوق  .1
له   مالية  سوق  مؤسسة  عمالء .2 ا  امرخص  أعمال  ممارسة  أن  إلفي  شريطة  مؤسسة  تدارة  كون 

المالية قد   الطرح    ُعّينتالسوق  المشاركة في  بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  تمكنه من  بشروط 
لى موافقة مسبقة واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول ع

 منه.
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق  .3

 مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.
محفظة   .4 طريق  عن  أو  مباشرة  الحكومة،  من  المملوكة  مالية تالشركات  سوق  مؤسسة  ديرها 

 دارة.في ممارسة أعمال اإل امرخص له
 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .5
 صناديق االستثمار. .6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات   .7

 السوق الموازية.المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في 
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. .9

اإليداع،  .10 مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  أشخاص 
 :ويستوفون أي من المعايير اآلتية

يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين  أن   )أ
مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا  

  .الماضية
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. )ب
 األقل في القطاع المالي.أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على  )ج
 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة )د
أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة  )ه

 من جهة معترف بها دولًيا.
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11
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 االكتتاب في أسهم الطرح طريقة  

بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح  للمكتتبين خالل فترة  متاحًا  االكتتاب  يكون طلب  سوف 
الطرح فترة  خالل  الشركة  أسهم  في  االكتتاب  خالله  من  المؤهلون  المستثمرون  سيتمكن  والذي   االكتتاب 

)"المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه"  9(ولمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم (
 من هذه النشرة).

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن  
 االكتتاب فيها 

 .أسهم) 10عشرة (

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي  
 يمكن االكتتاب فيها

 سعودي  ريال )2,400ألفان وأربعمائة ( 

يمكن  الحد األعلى لعدد األسهم التي  
 االكتتاب فيها 

 .سهم) 132,990وتسعمائة وتسعون ( مائة واثنان وثالثون ألف

لعدد األسهم التي    األعلى قيمة الحد  
 يمكن االكتتاب فيها

 سعودي  ريال )3,191,760ثالثة ماليين ومائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وستين ( 

 طريقة التخصيص ورد الفائض 

الستالم مبالغ االكتتاب، ويجب على كل مكتتب تقديم   بنكيسيقوم مدير االكتتاب والمُصدر بفتح حساب  
طلب االكتتاب وإيداع مبلغ االكتتاب في هذا الحساب. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم اإلعالن عن التخصيص  

يوم   أقصاه  موعد  في  وذلك  المستثمرين  (الموا1444/ 05/ 03األحد  بإشعار  وسيتم   ،م)2022/ 27/11فق  هـ  
لما يقترحها المستشار المالي ومدير االكتتاب بالتشاور مع المُصدر،   تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً 

عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات   ) أيام3(  ثالثة  خاللوسيكون رد الفائض  
) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام  9(الرجاء مراجعة القسم رقم (من الجهة المستلمة متحصالت الطرح  

 الطرح وشروطه" من هذه النشرة).

 فترة الطرح 
(الموافق 28/04/1444الثالثاء    يومإلى       م)20/11/2022(الموافق    هـ1444/ 04/ 26األحد    يوم  من هـ  
 .م)22/11/2022

 األحقية في األرباح 
الطرح   السنوات  تستحق أسهم  تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن  اعتبارَا من  الشركة  أرباح تعلنها  حصتها من أي 

 األرباح").) "سياسة توزيع 0المالية التي تليها (فضًال راجع قسم رقم (

 حقوق التصويت 

  ويعطي .  تفضيلية  حقوق  لحامله  سهم  أي  يعطي  وال  واحدة،  فئة  من عادية  أسهم  هي  الشركة  أسهم  جميع  إن
  العامة   الجمعية  اجتماع  حضور  الشركة  في  مساهم  لكل   ويحق  واحد  صوت  في  الحق   لحامله  سهم  كل

كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من   .فيه والتصويت) العادية  غير أو العادية سواًء ( للمساهمين
 غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.

 القيود المفروضة على األسهم 
  مدة   أسهمهم) في هذه النشرة التصرف في  طيحظر على كبار المساهمين المذكور أسمائهم في الصفحة (

 أسهمهم  في  التصرف  لهم  ويجوزالموازية ،  ) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق  12اثني عشر (
 .المسبقة الهيئة موافقة على  الحصول دون الفترة هذه انتهاء بعد

 األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها
أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها  لم يسبق إدراج وتداول  

 قبل طرحها في السوق الموازية.
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 التواريخ المهمة وإجراءات الطرح

 الجدول الزمني المتوقع للطرح

 التاريخ الجدول الزمني المتوقع للطرح 

 فترة الطرح 
    م)20/11/2022هـ  (الموافق 26/04/1444 األحديبدأ االكتتاب في يوم 

هـ   1444/ 04/ 28 الثالثاءتنتهي بانتهاء يوم ) أيام 3ثالثة (ويستمر لمدة 
 .م)  22/11/2022(الموافق 

 .)م22/11/2022هـ  (الموافق 1444/ 04/ 28  الثالثاءيوم  آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 
 .)م22/11/2022هـ  (الموافق 1444/ 04/ 28  الثالثاءيوم  أخر موعد لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  

 .م) 11/2022/ 27هـ  (الموافق 03/05/1444األحد يوم  اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين
 م).2022/ 30/11هـ (الموافق 06/05/1444األربعاء يوم  رد الفائض (إن وجد) 

 التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع  
المتطلبـات واالنتهـاء من جميع اإلجراءات النظـاميـة ذات العالقـة، وســـــــــــــــيتم  

شـــــركة تداول    وموقعاإلعالن عن بدء تداول األســـــهم في الصـــــحف المحلية  
 )www.saudiexchange.sa(اإللكتروني  السعودية

اليومية وعبر  تنويه: المحلية  الفعلية في الصحف  التواريخ  الزمني أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن  الجدول  المذكورة في  التواريخ    شركة تداول السعودية موقع    إن جميع 

المالي ومدير االكتتاب شركة   )www.molansteel.com() والموقع اإللكتروني للشركة  www.saudiexchange.sa(  اإللكتروني المالية (يقين  والموقع اإللكتروني للمستشار  يقين 

 . (www.yaqeen.sa) كابيتال)

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب
المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين    وااللتزاماتالمالية    األوراقفي أسهم الطرح في السوق الموازية بحسب متطلبات قواعد طرح    االكتتابيقتصر  

  في   المستخدمة  المصطلحات  قائمة  وفي  وقواعدها  المالية  السوق  هيئة  لوائح   في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  في  المؤهل  المستثمر  تعريف  وفق

 :اآلتي من أي المستمرة، وااللتزامات المالية األوراق طرح قواعد من الثامن الباب في به ويقصد ،السعودية تداول شركة اعدقو

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت   .2
 الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

 ا الهيئة، أو مركز اإليداع.حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف به .3

 الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. .4

 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .5

 صناديق االستثمار. .6

االستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار  األجانب غير المقيمين المسموح لهم ب .7
 األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. .8

 ع.أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليدا .9

 :أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية .10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل   .أ

  .ة شهرًا الماضيةربع سنة خالل االثني عشر 

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. .ب

 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. .ج

 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة .د

 مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.أن يكون حاصًال على شهادة  .ه

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

http://www.molansteel.com/
http://www.yaqeen.sa/
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المستثمرون يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن  

من تاريخ يوم  ساًء  المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الساعة الرابعة م

له طلب اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من خالل إكما

 في طلب االكتتاب.االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناًء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين 

رون المؤهلون  سوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن المستثم

، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقًا للتعليمات  من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح 

) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات  9الواردة في قسم رقم (

ظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال  الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتف

. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين المكتتب والشركة. (فضًال  االكتتابيسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من مدير 

 ) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).9(راجع قسم رقم 
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 ملخص المعلومات األساسية 

 تنويه للمستثمرين
م تكون  قد  التي  المعلومات  كل  على  يشتمل  ال  فإنه  ملخص  ألنه  ونظرًا  النشرة؛  الواردة في هذه  المعلومات  عن  موجزة  نبذة  الملخص  همة  يقدم هذا 

وعلى وجه  للمستثمرين المؤهلين، ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرارهم االستثماري باالكتتاب في أسهم الطرح من عدمه،  
المس ِقَبل  بعناية من  اإلصدارة هذه  نشرة  الواردين في  المخاطر"  والقسم "عوامل  ماورد في قسم "إشعار مهم"  يجب مراجعة  فإنه  تثمرين  الخصوص، 

ه النشرة في  المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في أسهم الطرح. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذ
 ) "التعريفات والمصطلحات" وأماكن أخرى من هذه النشرة.1القسم (

  نبذة عن الشركة
م)، والقرار 05/07/2021(الموافق    ـه25/11/1442) وتاريخ  398شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (الن لمنتجات الحديد هي  شركة ُم 

) رقم  وتاريخ  411الوزاري  (12/07/2021(الموافق    ـه1442/ 12/ 02)  رقم  التجاري  السجل  وبموجب  وتاريخ  1010535041م)،  (الموافق   ـه21/10/1436) 
) ريال سعودي، مقسم إلى مليونين وثالثمائة الف  23,000,000مدينة الرياض، يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثة وعشرين مليون (م) الصادر ب06/08/2015

) رياالت سعودية. جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، ويتمثل  10) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (2,300,000(
 المملكة العربية السعودية. 14323الرمز البريدي  7090ص.ب  – 16 6838- 14323الرياض  3290كة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري عنوان الشر 

  إبراهيمكمؤســــســــة فردية لصــــاحبها مقرن بن إبراهيم بن ســــليمان العضــــيبي تحت اســــم "مؤســــســــة مقرن    شــــركة ُمالن لمنتجات الحديدتأســــســــت   •

م)  06/08/2015ه   (الموافق 21/10/1436) الصــــــــــــــــادر من مـدينـة الريـاض بتـاريخ  1010535041بموجـب الســـــــــــــــجـل التجـاري رقم (العضـــــــــــــــيبي للتجـارة"  

 ) ريال سعودي.  30,000( مال يبلغ ثالثون ألف وبرأس

  إبراهيمبتحويل مؤســــســــة مقرن   العضــــيبيم) قرر المالك الســــيد/ مقرن بن إبراهيم بن ســــليمان  24/07/2017(الموافق    ــــــــــــــــــــه01/11/1438و بتاريخ    •

وإدخال كل من الســــيد/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن    "شــــركة أبناء إبراهيم بن ســــليمان العضــــيبي للحديد" باســــمالعضــــيبي للتجارة إلى شــــركة تضــــامنية  

خمســـمائة ألف  المال ليصـــبح  الرحمن بن إبراهيم بن ســـليمان العضـــيبي كشـــركاء جدد في الشـــركة، وتم زيادة رأس ســـليمان العضـــيبي و الســـيد/ عبد

) حصـة عينية متسـاوية القيمة ناتجة عن تقييم لصـافي أصـول وخصـوم المؤسـسـة  5,000) ريال سـعودي مقسـم إلى عدد خمسـة آالف (500,000(

 ) ريال سعودي. 100نها مائة (محصة قيمة كل ، بقيمة متفق عليها بين الشركاء

) حصة عينية  5,000م) تنازل الشركاء عن  جميع حصصهم في الشركة والبالغ قدرها خمسة آالف (2017/ 05/12(الموافق    ـه17/03/1439وبتاريخ   •

%) من رأسمال 100.00( ) ريال سعودي بما لها من حقوق وماعليها من التزامات والتي تمثل نسبة  500,000بإجمالي قيمة تبلغ خمسمائة ألف (

ن شركة  الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة دار التكامل القابضة، كما قرر الشريك/ شركة دار التكامل القابضة تعديل الكيان القانوني للشركة م 

براهيم بن سليمان العضيبي للحديد شركة شخص واحد"  بما لها  إ أبناء تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد تحت اسم "شركة 

التزامات وما لها من أصول مع تحويل جميع عناصر   الفنية واإلدارية والمالية والعمالة والتراخيص والوكاالت   تصنيفهمن حقوق وماعليها من 

منية عن ديون الشركة قبل تحولها إلى شركة شخص واحد ذات  التجارية الممنوحة لها وعلى أن يكون الشركاء المتنازلون مسئولين مسئولية تضا 

 مسئولية محدودة.   

) 500,000قرر الشريك/ شركة دار التكامل القابضة زيادة رأس مال الشركة  من خمسمائة ألف ()  م2021/ 05/ 26(الموافق    ـه1442/ 10/ 14وبتاريخ   •

)   حصة نقدية متساوية 2,300,000مقسمة إلى مليونين وثالثمائة ألف (  ) ريال سعودي23,000,000ريال سعودي إلى ثالثة وعشرين مليون (

) ريال سعودي  22,500,000) ريال سعودي وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة  اثنان وعشرين مليون وخمسمائة ألف (10القيمة، قيمة كل حصة عشرة (

%)  66.77تمثل نسبة (  ) ريال سعودي15,024,331ثمائة وواحد وثالثين () رسملة قيمة خمسة عشر مليون وأربعة وعشرين ألف وثال1من خالل : (

) رسملة قيمة واحد مليون وخمسمائة وأربعة  2م، (31/12/2020من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب رأس المال اإلضافي كما في تاريخ  

قيمة الزيادة في رأس المال من حساب رأس األرباح المبقاة كما   %) من6.69) ريال سعودي تمثل نسبة (1,504,318ألف وثالثمائة وثمانية عشر (

) ريال سعودي  5,971,351) سداد قيمة خمسة ماليين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف وثالثمائة وواحد وخمسين (3م، (31/12/2020في تاريخ  

كما قرر الشريك/   شركة دار التكامل   ر التكامل القابضة،) من قيمة الزيادة في رأس المال نقدًا من قبل الشريك / شركة دا26.54تمثل نسبة (%

(شركة    شركة ُمالن لمنتجات الحديدبن سليمان العضيبي للحديد شركة شخص واحد" إلى"   إبراهيم  أبناءتعديل اسم الشركة من" شركة   القابضة

 شخص واحد)".

م) تنازل الشريك / شركة دار التكامل القابضة عن عدد واحد مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين  06/2021/ 15(الموافق    ـه1442/ 11/ 05وبتاريخ   •

) ريال سعودي تمثل نسبة  17,250,000قيمة إسمية تبلغ سبعة عشر مليون ومائتين وخمسين ألف (  وبإجمالي  نقدية  ) حصة1,725,000ألف (

) شريك جديد بدون سداد  72مالي رأسمال الشركة لصالح المساهمين الجدد البالغ عددهم اثنين وسبعين (%) من إج 75.00خمسة وسبعين بالمائة (

كة أي مقابل نقدي من قبل المساهمين الجدد للشريك/ شركة دار التكامل القابضة. كماقرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شر 

م  إلى شركة مساهمة  محدودة  (ذات مسؤولية  مليون  وعشرين  ثالثة  يبلغ  مال  برأس  مليونين 23,000,000قفلة  إلى  مقسم  ريال سعودي   (



  
 

                                                                                                                                                                                                                  
 س 

 
 

) ألف  الشركات 10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,300,000وثالثمائة  الشركة بسجل  ) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد 

) رقم  الوزاري  القرار  بموجب  وتاريخ  398المساهمة  (2021/ 05/07(الموافق  ـ  ه1442/ 11/ 25)  رقم  الوزاري  والقرار   ـه1442/ 12/ 02) وتاريخ  411م)، 

(12/07/2021(الموافق   رقم  التجاري  السجل  وبموجب  تاريخ  1010535041م)،  و  بمدينة  08/2015/ 06(الموافق      ـه21/10/1436)    الصادر  م) 

 الرياض. 

) زيادة رأس مال الشركة من ثالثة وعشرون مليون 1عية العامة غير العادية على (م) وافقت الجم2021/ 06/11(الموافق    ـه01/04/1443وبتاريخ   •

) رياالت سعودية إلى ستة  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,300,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وثالثمائة ألف (23,000,000(

) سهم، قيمة كل سهم منها  2,660,000ونين وستمائة وستين ألف () ريال سعودي مقسم إلى ملي 26,600,000وعشرين مليون وستمائة ألف (

%) من رأس مال 13.53) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (360,000) رياالت سعودية من خالل إصدار عدد ثالثمائة وستين ألف (10عشرة (

الزيادة) و( ئة وأربعة عشر سهم عادي لالكتتاب  األولي في السوق  ) خمسمائة واثنان وثالثين ألف وأربعما532,414) طرح عدد (2الشركة بعد 

) سهم عادي  360,000(أ) طرح أسهم الزيادة الجديدة بإجمالي عدد ثالثمائة وستون ألف (  الموازية على المستثمرين المؤهلين وذلك من خالل :

%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة)، (ب) بيع 13.53%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة (15.65جديد (والتي تمثل نسبة (

) مائة واثنان وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر سهم عادي من  172,414من المساهم / شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات عدد (

%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد  6.48لزيادة، ونسبة (%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل ا7.50األسهم المصدرة الحالية (والتي تمثل نسبة (

 %) من رأس المال بعد الزيادة).    20.02الزيادة)،وستمثل إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية   نسبة (

 دار التكامل القابضة  ) المساهم/ شركة1(أو أكثر من رأس مالها هم:    )%5.00وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون (
الطرح، (  %)25.00(  تبلغ  بنسبة ملكية الشركة قبل  إجمالي رأس مال  المساهم/  2من  نماء    )    تبلغ   بنسبة ملكية  كلده للتجارة والمقاوالت والعقاراتشركة 

من إجمالي رأس مال الشركة %)  5.97مشعل إبراهيم سليمان العضيبي بنسبة ملكية  (  )  المساهم/  3من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، (  %)14.99(
 %) من أسهم الشركة قبل الطرح. 45.96، وهم يمتلكون مجتمعين نسبة (قبل الطرح 

 

 الطرح وبعده  قبل لكية الشركةمهيكل 
 : الطرح وبعده الشركة قبل ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 الطرح  بعد الملكية  هيكل

 
األسهم  
المطرو 

  حة
 (سهم) 

 الطرح  قبل الملكية  هيكل

 م االسم 

 المباشرة  يةكالمل مباشرة  الغير  الملكية المباشرة  الملكية مباشرة  الغير  الملكية

نسبة  
  الملكية 

 (%) 

  إجمالي 
  القيمة

 االسمية 
(ريال  

السعود
 ) ي

  عدد
  األسهم 
 (سهم) 

نسبة  
  الملكية 

 (%) 

  إجمالي 
  القيمة

 االسمية 
(ريال  

 ) السعودي

  عدد
  األسهم 
 (سهم) 

نسبة  
 الملكية

 (%) 

  إجمالي 
  القيمة

 االسمية 
(ريال  

 ) السعودي

  عدد
  األسهم 
 (سهم) 

نسبة  
  الملكية 

 (%) 

  إجمالي 
  القيمة

 االسمية 
(ريال  

 ) السعودي

  األسهم عدد
 (سهم) 

. - - %21.62 5,750,000 575,000 0 - - - 25.00% 5,750,000 575,000 
شركة دار التكامل  

 القابضة 
1 

- - - %6.48 1,724,140 172,414 172,414 - - - 14.993% 3,448,280 344,828 
شركة نماء كلده للتجارة  

 والمقاوالت والعقارات
2 

4.32% 1,148,510 *114,851 5.16% 1,373,290 137,329 0 %8.74 2,010,580 *201,058 5.97 % 1,373,290 137,329 
مشعل إبراهيم سليمان  

 العضيبي 
3 

22.25 % 5,917,180 591,718 %46.72 12,428,430 1,242,843 0 %29.48 6,779,250 677,925 %54.04 12,428,430 1,242,843 

  آخرين مساهمين 
%  5  من أقل يمتلكون

  غير ومن بالمائة 
  وعددهم  البائع  المساهم

 مساهم)  70(

4 

 5 مؤهلون مستثمرون - - - - - - 360,000 532,414 5,324,140 %20.02 - - -
 المجموع 2,300,000 23,000,000 % 100.00 878,983 8,789,830 38.22% 532,414 2,660,000 26,600,000 % 100.00 706,569 7,065,690 % 26.56

 المصدر: الشركة

في شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت   )%50.00(دار التكامل القابضة، ونسبة  في شركة    )%4.98( بنسبة  إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ مشعل إبراهيم سليمان العضيبي ناتجة عن ملكيته المباشرة    *
قبل الطرح   )%14.99(بعد الطرح، و شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات تملك نسبة    )%21.62(قبل الطرح ونسبة    )%25.00(والعقارات، مع اإلشارة إلى أن شركة دار التكامل القابضة تملك نسبة  

 .الن لمنتجات الحديدشركة ُم بعد الطرح في )  6.48%(ونسبة 

 أنشطة الشركة الرئيسية  
م) الصادر بمدينة الرياض، والذي ينتهي  06/08/2015(الموافق    ـه10/1436/ 21) وتاريخ  1010535041تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (

وتاريخ )  40031875771رقم (واإلسكان    وزارة الشؤون البلدية والقرويةمن قبل   الصادرةورخصة نشاط تجاري  م)،  21/08/2023(الموافق    ـه04/02/1445بتاريخ  
 م). 16/07/2023(الموافق  ـه1444/ 12/ 28بتاريخ  تنتهيوالتي م) 2021/ 08/ 07(الموافق  ـه28/12/1442

ة والحديدية، البيع  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في البيع بالجملة لشرائح ومسحوبات وكتل معدنية وحديدية، البيع بالجملة لألنابيب المعدني
 . الصناعية المعدنية واألبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية لألسقفواألقفال، البيع بالجملة  الحديديةبالجملة لألدوات 

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 الصناعات التحويلية. •
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 التشييد والبناء. •
 الزراعة والحراجة وصيد األسماك. •
 واستغالل المحاجر.التعدين  •
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •
 وإدارة النفايات ومعالجتها.وأنشطة الصرف الصحي المياه إمدادات  •
 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. •
 النقل والتخزين. •
 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •
 المعلومات واالتصاالت. •
 العقارية.األنشطة  •
 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. •
 الفنون والترفيه والتسلية. •
 الخدمات األخرى. أنشطة •

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

 .يعها سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرةهذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جم 

أنواعها والجسور    باختالففي توريد وبيع المنتجات الحديدية المتمثلة في الصاجات الحديدية الفعلي الحالي كما في تاريخ هذه النشرة    الشركة ويتمثل نشاط  

      أنواعها والزوايا الحديدية. باختالفالحديدية 

  ) "المشاريع تحت التنفيذ" 3.17ا تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ هذه النشرة، باستثناء م

 هذه النشرة. " في) "الخطة التوسعية للشركة3.8وفي القسم الفرعي (
 

 تيجيته العامة واسترارسالة المصدر 
 رؤية الشركة  . أ

 الن الشريك األول لتوريد الحديد.ُم 

 رسالة الشركة .ب

منتجات الحديد لشركائها في قطاع األعمال داخل المملكة وخارجها بجودة وموثوقية وأسعار تنافسية من خالل فريق  شركة سعودية متخصصة في توريد 
 عمل محترف ضمن بيئة عمل جذابة.

 العامة  استراتيجية الشركة .ج

لدى الشركة في السنوات القادمة على استراتيجية التوسع الجغرافي عن طريق افتتاح فروع في مناطق جديدة، والذي سيكون أحد أهم ركائز النمو  ستعتمد
الشركة  ُمالن تواجد  يتم تغطيتها حيث إن  الشركة االستمرار في هذه االستراتيجية وتغطية مناطق لم  ا  مرتكز، وتنوي  المنطقة    لوسطى بشكل كبير على 

، وتحرص الشركة  فرصة كبيرة لدخول مناطق جديدة، باإلضافة لتقوية حضورها في المناطق التي تتواجد فيها حالياً لديها   ُمالنشركة  ، وبالتالي فإن  والغربية
الجد الفروع  داخل  البيعية  العمليات  يسّهل  مما  الحديد  من  المطلوبة  بالمنتجات  و  مركزية  بمستودعات  الفروع  تزويد  الرأسمالية  على  تكاليفها  ويقلل  يدة 

ا التكاليف  له عائد في تخفيف  الرقمي مما سيكون  التحول  التطور في مجاالت  لتواكب  التشغيل  أنظمة  الشركة لتطوير  لعامة  والتشغيلية. كما ستسعى 
ال الخطة االستراتيجية بجلب  الشركة في سبيل تحقيق مستهدفات  الشركة ، وبدورها ستسعى  أرباح  المؤهلةويعّظم من  للمساهمة في تحقيق     كوادر 

كما ستعزز الشركة من الحوكمة   مستهدفاتها وتحقيق الثقة المتبادلة مع جميع األطراف ذات العالقة ضمن فريق عمل مميز قادر على تحقيق النجاحات.
 كذلك. ُمالنلمستثمرين والعمالء والمنتسبين لفي تأكيد سالمة وجودة اإلجراءات لتي التزمت بها الشركة لتحافظ على ثقة اداخلها والتي ستساهم 

 التنافسية للشركة والميزاتنواحي القوة 
 .القدرة على توفير منتجات الحديد بأسعار تنافسية •
   .توفير المنتجات الحديدية المتخصصة •
  .تحقيق متطلبات العمالء وفق مواصفات الطلب •
 .الداخليةثقة العمالء الناتجة عن حوكمة العمليات  •
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 ملخص المعلومات المالية  
(التي تتضمن أرقام م  2021ديسمبر    31إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  

م  2022يونيو    30أشهر المنتهية في    الستةم)، والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة  2020ديسمبر    31المقارنة للسنة المالية المنتهية في  
 اإليضاحات المرفقة بهم.م) 2021يونيو من عام  30(التي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في و

م 2020  ديسمبر 31 في  المنتهيتين للسنتين  للشركة المالية القوائم مع  جنب  الى جنباً  أدناه المبينة  الرئيسية األداء ومؤشرات المالية المعلومات  ُتقرأ أن يجب
  بها  المتعلقة  اإليضاحات  حالة،  في  ذلك،  في  بما.  م2022يونيو   30  في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة المفحوصة  الموجزة  األولية  المالية  والمعلوماتم  2021  و

 .النشرة هذه من" القانوني  المحاسب  تقرير) "14( القسم في أدراجها تم والتي

قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل  
 ) السعودي  بالريالاآلخر  (

 السنة المالية المنتهية 
م 2020ديسمبر  31في   

 (مراجعة)  

 السنة المالية المنتهية 
م 2021ديسمبر  31في   

(مراجعة)    

فترة الستة أشهر  
يونيو   30المنتهية في  
م 2021  

(مفحوصة)    

فترة الستة أشهر المنتهية  
م 2022يونيو  30في   

(مفحوصة)    

 46,858,153 20,236,394 48,152,978 42,773,840 المبيعات 

 (41,364,311) (15,774,935) (39,934,128) )38,501,546( تكلفة المبيعات 

 5,493,842 4,461,459 8,218,850 4,272,294 مجمل الربح 

 2,798,499 2,340,814 4,474,791 2,383,488 صافي الربح من العمليات الرئيسية 

 2,639,065 2,240,013 4,797,913 2,470,116 قبل الزكاة  / الفترة  صافي ربح السنة

 2,263,478 1,865,013 4,170,796 1,989,445 الفترة  /صافي ربح السنة  

 2,263,478 1,865,013 4,156,204 2,028,839 / للفترة   إجمالي الدخل الشامل للسنة

 .  م2022يونيو   30أشهر المنتهية في  الستةالمفحوصة لفترة  األولية ، والقوائم الماليةم 2021ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 ) السعودي بالريالقائمة المركز المالي (
 السنة المالية المنتهية 

م 2020ديسمبر  31في   
 (مراجعة)  

المالية المنتهية السنة   
م 2021ديسمبر  31في   

(مراجعة)    

  30فترة الستة أشهر المنتهية في 
(مفحوصة) م 2022يونيو   

 41,254,680 33,448,871 22,562,484 إجمالي الموجودات المتداولة 

 3,301,307 3,270,142 1,200,673 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 44,555,987 36,719,013 23,763,157 إجمالي الموجودات 

 13,208,907 7,634,212 5,943,553 إجمالي المطلوبات المتداولة 

 1,777,398 1,778,597 640,955 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 14,986,305 9,412,809 6,584,508 إجمالي المطلوبات 

 29,569,682 27,306,204 17,178,649 إجمالي حقوق الملكية 

 44,555,987 36,719,013 23,763,157 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 .  م2022يونيو   30أشهر المنتهية في  الستةالمفحوصة لفترة  األولية ، والقوائم الماليةم 2021ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 
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 ) السعودي بالريالالنقدية (قائمة التدفقات 
 السنة المالية المنتهية 

م 2020ديسمبر  31في   
 (مراجعة)  

 السنة المالية المنتهية 
م 2021ديسمبر  31في   

 (مراجعة)  

فترة الستة أشهر المنتهية  
م 2021يونيو  30في   

(مفحوصة)    

فترة الستة أشهر  
يونيو   30المنتهية في  
م 2022  

(مفحوصة)    

النقد   األنشطة صافي  من  المتوفر 
 التشغيلية 

1,682,071 (2,627,588) 1,929,699 (1,965,900) 

صافي النقد المتوفر من/ المستخدم في 
 األنشطة االستثمارية 

13,667 (700,101) )1,492 ( (412,109) 

صافي النقد المتوفر من/ المستخدم في 
 األنشطة التمويلية 

15,190 5,416,578 2,180,405 5,292,271 

 .  م2022يونيو   30أشهر المنتهية في  لستةالمفحوصة لفترة ا  األولية ، و القوائم الماليةم 2021ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 المصدر: معلومات اإلدارة 

 

 

 

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية 
وحدة  
 المؤشر

 السنة المالية المنتهية 
م 2020ديسمبر  31في   

 (مراجعة)  

 السنة المالية المنتهية 
م 2021ديسمبر  31في   

 (مراجعة)  

فترة الستة أشهر  
يونيو   30المنتهية في  
م 2021  

(مفحوصة)    

فترة الستة أشهر المنتهية  
م 2022يونيو  30في   

(مفحوصة)    

 % 131.55 ينطبق  ال 12.58% ال ينطبق  % معدل النمو في المبيعات 

صافي   في  النمو  معدل 
 ربح السنة/الفترة 

 % 21.37 ينطبق  ال 109.65% ينطبق  ال %

% 11.72 22.05% 17.07% 9.99% % هامش مجمل الربح   

ربح   صافي  هامش 
 السنة/الفترة 

% %4.65 %8.66 %9.22 4.83 %  

 3.12 ينطبق  ال 4.38  3.80 مرة التداول نسبة 

 3.73 ينطبق  ال 4.22 4.64 مرة معدل دوران المخزون 

  / الموجودات  إجمالي 
 إجمالي المطلوبات 

 2.97 ينطبق  ال 3.90  3.61 مرة

إجمالي    / المبيعات 
 الموجودات 

% 105.17 ينطبق  ال %131.14 %180.00 %  

إجمالي   على  العائد 
 الموجودات 

% 5.08 ينطبق  ال %11.36 %8.37 %  

حقوق   إجمالي  على  العائد 
 الملكية 

% 7.65 ينطبق  ال %15.27 %11.58 %  

إجمالي    / الدين  نسبة 
 الموجودات 

 % 23.41 ينطبق  ال %13.07 % 20.31 %

إجمالي    / الدين  نسبة 
 حقوق الملكية 

 % 35.27 ينطبق  ال %17.57 % 28.09 %
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 ملخص عوامل المخاطرة
 

الطرح دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه  يتعين على كل من يرغب في االستثمار في أسهم  

كن وجود عوامل  قبل اتخاذ قرار االستثمار، علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من المم

 .شركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتهاإضافية ليست معلومة لل

 المخاطر المتعلقة بالُمصدر أو نشاط الشركة وعملياتها  )1

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة على القدرة  بعدم المتعلقة المخاطر •
 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات •
 المخاطر المتعلقة باالئتمان   •
 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية الموظفين على  المخاطر المتعلقة باالعتماد •
 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم  •
 الجديدة  والمعايير المحاسبية المعايير في بالتغيرات المخاطر المتعلقة •
 مستقبًال المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل  •
 المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل •
 المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية •
 المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  •
 المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة •
 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية •
 قع لألعمال المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتو •
 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء •
 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية •
 والمصانع  الشركة على مبيعات الجملة  بتركز إيراداتالمخاطر المتعلقة   •
 الشركة على منتج الصاجات الحديدية  بتركز إيراداتالمخاطر المتعلقة   •
 المخاطر المتعلقة بتركز العمالء •
 المخاطر المتعلقة بتركز الموردين   •
 المخاطر المتعلقة بتركز مبيعات الشركة في المنطقة الوسطى •
 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية  •
 بإدارة رأس المال العامل والسيولة   المخاطر المتعلقة   •
 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  •
 المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة •
 المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية •
 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية •
 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  •
 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين •
 المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين •
 المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة •
المتعلقة بتفشي   • لجائحة  المخاطر  المستمر  العالمي  االنتشار  بما في ذلك  العامة  المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة  األمراض 

 ) 19 -فيروس كورونا (كوفيد 
 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ  •
 التجارية المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة  •
 المخاطر المتعلقة بخطة التوسعة   •
 المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون   •
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 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبًال  •
 المخاطر المتعلقة برفع أسعار المنتجات من قبل الموردين الرئيسين     •
 المخاطر المتعلقة بالتعامل مع الموردين •
 منتجات الشركةالمخاطر المتعلقة بالنقل ل •
 المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الشركة •
 مع الغير    المخاطر المتعلقة بالعقود   •
 عقارات مستأجرة  المخاطر المتعلقة بوجود بعض أصول الشركة على  •
 المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين •
 بشغور منصب مدير إدارة المراجعة الداخليةالمخاطر   المتعلقة   •
 المخاطر المتعلقة بعدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة  •
 م2021المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بدءًا من يناير  •
 المخاطر المتعلقة بالمسؤولية عن مطالبات الضمان  •
 المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية •
 المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة •
 مخاطر المتعلقة بالتسويق المباشر لموردي الشركة  ال •
 المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة واللوائح المعمول بها على أعمال الشركة   •

 
 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  )2

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   •
 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط   •
 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات   •
 المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات   •
 جديدة  وقوانين أنظمة صدور أو /و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم المخاطر المتعلقة •
 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة •
 المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب  •
 المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه  •
 المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة •
 لية احتساب الزكاة وضريبة الدخل المخاطر المتعلقة بتغيير آ •
 المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية بأنفاق المخاطر المتعلقة   •
 أسعار الفائدة المخاطر المتعلقة بتقلب  •
 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  •
 المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية  •
 المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها   •

 
 المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة  )3

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  •
 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية •
 جديدة المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم  •
 المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح  •
 المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  •
 المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج  •
 االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات   •
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 المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح  •
 المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية  •
 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح  •
 المخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين •
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 فهرس الجداول
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 فهرس األشكال 
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 والمصطلحات تعريفات ال 1
 :نشرة اإلصدار هذهختصارات للعبارات المستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات وااليبين الج

 التعريف المصطلح أو االختصار المعرف 

 .شركة ُمالن لمنتجات الحديد الشركة / الُمصدر 

 الشركة.مجلس إدارة  اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 النظام األساسي للشركة. النظام األساسي 

 وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقًا) بالمملكة العربية السعودية. وزارة التجارة  

والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 
 واإلسكان  

 والقروية سابقًا) بالمملكة العربية السعودية.وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان  (وزارة الشؤون البلدية 

والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة 
 االجتماعية

 سابقًا) بالمملكة العربية السعودية. االجتماعيةوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
الزكاة والضريبة   ترتبط هيئة  التي  الحكومية  الجهات  للزكاة والدخل سابقًا)، وهي إحدى  العامة  (الهيئة  والجمارك 

 تنظيميًا بوزير المالية، وهي الهيئة المعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، وتحصيل الضرائب والجمارك.

 الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للمنافسة 

 ., والذي يمثل فرع الشركة في مدينة جدة)شركة مساهمة مقفلة(فرع  شركة ُمالن لمنتجات الحديد روع الشركة ف

 الطرح

) سهم عادي من أسهم الشركة 532,414خمسمائة واثنان وثالثون ألف وأربعمائة وأربعة عشر (الطرح األولي لعدد   
الشركة  20.02تمثل نسبة ( إجمالي رأس مال  الطرح (والتي تمثل نسبة (%) من  إجمالي رأس  23.15بعد  %) من 

 الشركة قبل الطرح) في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين وذلك من خالل: 
1. ) مليون  وعشرون  ثالثة  من  الشركة  مال  رأس  مليونين  23,000,000زيادة  إلى  مقسم  سعودي  ريال   (

) رياالت سعودية إلى ستة وعشرين 10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,300,000(وثالثمائة ألف  
)  2,660,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وستمائة وستين ألف (26,600,000مليون وستمائة ألف (

) عشرة  منها  سهم  كل  قيمة  ألف  10سهم،  وستين  ثالثمائة  عدد  إصدار  خالل  من  سعودية  رياالت   (
 %) من رأس مال الشركة بعد الزيادة).13.53هم عادي جديد (والتي تمثل نسبة () س360,000(

ألف   .2 وسبعون  واثنان  مائة  عدد  والعقارات  والمقاوالت  للتجارة  كلده  نماء  شركة   / المساهم  من  بيع 
%)  7.50) سهم عادي من األسهم المصدرة الحالية (والتي تمثل نسبة (172,414وأربعمائة وأربعة عشر (

إجم (من  ونسبة  الزيادة،  قبل  الشركة  مال  رأس  بعد  6.48الي  الشركة  مال  رأس  إجمالي  من   (%
الموازية   نسبة ( المطروحة لالكتتاب في السوق  إجمالي األسهم  %) من رأس  20.02الزيادة)،وستمثل 

 المال بعد الزيادة).
ن رأس المال بعد الطرح، %) م20.02وستمثل إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية نسبة (

 وسيتم تخصيص كامل أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).

 ) سهم عادي من أسهم الشركة.532,414خمسمائة واثنان وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة عشر ( أسهم الطرح أو أسهم االكتتاب  

 أسهم المساهمين قبل الطرح 
) سهم عادي متساوية 2,300,000مجموع أسهم رأس مال الشركة والبالغة مليونين وثالثمائة ألف (% من  100.00
 القيمة.

 فترة الطرح 
هـ  (الموافق 28/04/1444  إلى يوم الثالثاء  م)2022/ 11/ 20هـ  (الموافق  26/04/1444  األحد  الفترة التي تبدأ من يوم

      .م)22/11/2022

 .)م2022/ 11/ 22هـ  (الموافق 28/04/1444الثالثاء  تاريخ نهاية فترة الطرح في يومهو  تاريخ اإلقفال 

 الشركة ومن ثم اإلدراج في السوق الموازية. أسهمتقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض طرح  تسجيل األسهم 

 ريال سعودي لكل سهم.)24أربعة وعشرين ( سعر الطرح  

 ) رياالت سعودية.10(عشرة سهم عادي بقيمة اسمية  السهم

 ) رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة ( القيمة االسمية

 الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص
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 المكتتب
الماليـة   األوراق  طـرح  لقواعـد  وفقـا  الشركة  أسهم  فــي  لالكتتاب  طلبــا  يقــدم  أو  يكتتــب  مؤهــل  مســاهم  كل 

 وااللتزامات المســتمرة وقواعــد اإلدراج ولشروط أحــكام االكتتاب.

 المساهمون الكبار 
في هذه   )ط(%) أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة  5.00مساهمو الشركة الذين يملكون (

 النشرة.

 .القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها متحصالت الطرح 

 .صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح متحصالت الطرح صافي 

 .عند الرغبة في االكتتاباستكمال تعبئته نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين  نموذج طلب االكتتاب 

 حساب االكتتاب  
الطــرح فيــه، وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح  حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـه العمـل فـي المملكـة إليـداع متحصــالت 

وإلى حساب المساهم البائع   من صافي متحصالت الطرح  %)67.62بنسبة (تحويلهـا إلـى حسـاب الشـركة    فيــه يتــم
 .من صافي متحصالت الطرح %)32.38بنسبة (

 المساهمون الحاليون 
في هذه النشرة (هيكل ملكية الشركة قبل    )38() والجدول رقم  سالمساهمون المبين أسمائهم في الصفحة (

 الطرح).وبعد 

 .شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات المساهم البائع  

 ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31السنة المنتهية بتاريخ  السنة المالية

 السعودة
تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي  

 من السعوديين.

 يوم عمل 
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت أو أي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي 

بموجب األنظمة السارية  يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية أبوابها عن العمل 
 واإلجراءات الحكومية األخرى.

 نظام العمل 
م/ رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  العمل  (الموافق  23/ 1426/08وتاريخ    51نظام  م) 27/ 09/ 2005هـ. 

 وتعديالته.

 القوائم المالية 

في   المنتهية  المالية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  األولية  م 2021ديسمبر    31القوائم  المالية  والقوائم   ،
أشهر   الستة  لفترة  المفحوصة  تم  م  2022يونيو    30في    المنتهيةالمختصرة  والتي  بها،  المرفقة  واإليضاحات 

) المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقًا  والمعايير )  IFRSإعدادها  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة 
 ).SOCPAواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (

 التقويم الهجري. هـ 

 التقويم الميالدي. م

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
 المستمرة

-3وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم قواعد طرح األوراق المالية 
م) بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم    2017/    12/    27هـ (الموافق    1439/  4/  9وتاريخ    123-2017

)  2022-5-5( هيئة رقمال ، والمعدلة بقرار مجلس)31/07/2003(الموافق  هـ  1424/ 6/ 2وتاريخ  30الملكي رقم م/ 
 ) وأي تعديالت يطرأ عليها.2022/ 01/ 05ه (الموافق 1443/ 06/ 02وتاريخ 

 قواعد اإلدراج  

) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق  السعودية (تداول شركة تداول السعوديةقواعد اإلدراج الصادرة عن  
-2019)م)، والمعدلة بموجب قراره رقم  2017/12/27هـ (الموافق  1439/04/09وتاريخ    3-123-2017المالية رقم  

(2019/09/30(الموافق    هـ1441/02/01بتاريخ    (104-1 رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  وتاريخ 2021-22-1م).   (
الموافق   ـ ه1443/07/12) وتاريخ  1-19-2022والمعدلة بموجب قراره رقم (  م24/02/2021الموافق   ـ ه12/07/1442

بتاريخ  2022-52-1م، والمعدلة بموجب قراره رقم (2022/02/13 م) وأي 2022/04/13ه (الموافق  12/ 09/ 1443) 
 تعديالت يطرأ عليها.

 النشرة  اإلصدار أونشرة 
المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج في السوق الموازية، وذلك  نشرة اإلصدار هذه، وهو الوثيقة  

 بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

 ).وـ(مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم على الصفحة  المستشارون 

 .يقين المالية (يقين كابيتال)شركة  المستشار المالي  

 .يقين المالية (يقين كابيتال)شركة  االكتتاب مدير 

 مجلس إدارة الشركة. المجلس أو مجلس اإلدارة 

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

السعودية تداول  سابقًا)،    شركة  السعودية  المالية  السوق  بتاريخ (شركة  الوزراء  مجلس  لقرار  وفقًا  المؤسسة 
مقفلة  19/03/2007(الموافق    ـه29/02/1428 مساهمة  شركة  وهي  المالية،  السوق  لنظام  تنفيذًا  وذلك  م)، 

سعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم  
 تداولها.بإدراج األوراق المالية و

السوق  أو  السعودية  المالية  السوق 
السوق  أو  األسهم  أو سوق  أو   المالية 

  تداول
 شركة تداول السعودية "سوق األوراق المالية السعودية" هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية. 

 السوق الموازية 
بموجب "قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  السوق التي ُتتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها  

 المستمرة" و "قواعد اإلدراج".

 نظام الشركات  
هـ 28/01/1437) بتاريخ  3نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/

تاريخ  2015/ 11/ 10(الموافق   التنفيذ في  (الموافق  25/07/1437م) والذي دخل حيز  م) والمعدل 02/05/2016هـ 
 م)، وأي تعديالت يطرأ عليه.2018/ 04/ 11هـ (الموافق 1439/ 25/07) وتاريخ 79بالمرسوم الملكي رقم (م/

 نظام السوق المالية 
. وأي  م)31/07/2003هـ (الموافق  1424/ 06/ 02وتاريخ    30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 تعديالت يطرأ عليه. 

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. تداول 

 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة

 الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية

 العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة غير  الجمعية العامة غير العادية

 حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة  

 فئات المستثمرون المؤهلون 

 المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه: 
 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1
كون مؤسسة السوق  تدارة شريطة أن  إلفي ممارسة أعمال ا  ا مرخص له   مالية  سوق  مؤسسة  عمالء .2

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في    ُعّينتالمالية قد  
 السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية  حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف   .3
 أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

  لها   مرخص مالية سوق  مؤسسة  تديرهاالشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة   .4
 في ممارسة أعمال اإلدارة.

 العربية.الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج  .5
 صناديق االستثمار. .6
المتطلبات   .7 يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

 المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. .8
 اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.أي أشخاص  .9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون  .10
 أي من المعايير اآلتية: 

أربعين أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن   )أ
االثني عشرة   ربع سنة خالل  ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل  مليون 

 شهرًا الماضية. 
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. )ب
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. )ج
ف )د للتعامل  العامة  الشهادة  على  حاصًال  يكون  قبل أن  من  المعتمدة  المالية  األوراق  ي 

 الهيئة.
أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة  )ه

 من جهة معترف بها دولًيا.
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

 الجمهور  
 :المذكورين أدناهتعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير 

 .الُمصدر تابعي )1
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 .الُمصدر في الكبار المساهمين )2
 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )3
 .الُمصدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )4
 .الُمصدر في الكبار المساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )5
 .أعاله) 5أو  4، 3، 2، 1( في إليهم المشار ألشخاصل أقرباء أي )6
 ) أعاله.6أو  5، 4، 3، 2، 1( في إليهم المشاراألشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي )7

 المراد   األسهم  فئة  من   أكثر) أو  %5.00(  مجتمعين  ويملكون  معاَ   باالتفاق  يتصرفون  الذيناألشخاص   )8
 .إدراجها

 فترة الحظر 
في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر    )ط(يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة  

) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء  12(
 هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

 حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن. المساهم أو المساهمون 

 كل شخص يستثمر في أسهم الطرح بعد إدراجها في السوق الموازية. المستثمر

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 عوامل المخاطرة 
هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح في 

 السوق الموازية.

 ) IFRSلتقرير المالي (لالمعايير الدولية 

 مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
.(International Financial Reporting Standards) 

تضم المعايير  وهي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي  
 الدولية باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
المعايير   تشمل  والتي  والمحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  أقرتها  التي  والتصريحات  المعايير  من  وغيرها 

 .تغطيها المعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال

المعيار الدولي للتقرير المالي  
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم  

)IFRS for SMEs ( 

المملكة   المعتمدة في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  وتفسيراتها  المحاسبية  المعايير  مجموعة 
 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.العربية السعودية والمعايير 

)For Small and medium-sized enterprises International Financial Reporting Standards  ( 
وتعتمد هذه المعايير على متطلبات إفصاح أقل، ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة  

)، ويتم تطبيق هذه المعايير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم  IFRSالمعايير الدولية للتقرير المالي (من  
والتي تعّرف لغرض تطبيق معايير المحاسبة بأنها تلك المنشآت التي ال تخضع للمسائلة العامة بغض النظر عن  

للمسائلة تخضع  التي  بالشركات  (يقصد  القانوني.  شكلها  أو  والشركات    حجمها  المالية  الشركات  مثل  العامة 
 المدرجة في السوق المالية).

 السنة المالية / السنوات المالية
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي 

 ديسمبر من كل عام. 31للشركة المعنية. علمًا بأن السنة المالية للشركة تنتهي في 

للمراجعين  السعودية  الهيئة 
 (SOCPA)والمحاسبين 

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

 الئحة حوكمة الشركات 
(الموافق  هـ  16/05/1438بتاريخ    2017-16-8الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  

رقم  13/02/2017 المالية  السوق  بقرار مجلس هيئة  والمعدلة  (الموافق    ـه01/06/1442وتاريخ    2021-07-1م)، 
 م). وأي تعديالت يطرأ عليها.14/01/2021

 نطاقات

رقم   العمل  وزير  قرار  بموجب  (نطاقات)  السعودة  برنامج  اعتماد  (الموافق  12/10/1432بتاريخ    4040تم  هـ 
رقم  م10/09/2011 الوزراء  مجلس  قرار  على  القائم  (الموافق  1415/ 05/ 12بتاريخ    50)  وقد 1994/ 10/ 27هـ  م)، 

والتنمية   البشرية  الموارد  وزارة  والتنمية    االجتماعيةأطلقت  العمل  برنامج   االجتماعية(وزارة  بالمملكة  سابقًا) 
ن، ويقيم هذا البرنامج أداء أي  (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديي

 مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر.

 عملة المملكة العربية السعودية. -ريال سعودي  الريال  

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. –الدوالر األمريكي   الدوالر  
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 2030رؤية 
االقتصادي   البتروكيماويات البرنامج  النفط وصناعة  االعتماد على  إلى تقليل  الذي يهدف  الوطني  االستراتيجي 

 وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 ) VATضريبة القيمة المضافة (

بتاريخ   الوزراء  مجلس  لضريبة  30/01/2017(الموافق    ـه02/05/1438قرر  الموحدة  االتفاقية  على  الموافقة  م) 
م، كضريبة  2018يناير    1القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  

المملكة،  بها من قبل قطاعات محددة في  العمل  الواجب  الضرائب والرسوم األخرى   جديدة تضاف لمنظومة 
%)، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها  5وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة (

(كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم). وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة 
 م.2020يوليو  1فيذ ابتداًء من تاريخ % ودخل هذا القرار حيز التن15% إلى 5القيمة المضافة من 

 الوباء أو فيروس كورونا
 " 19 -"كوفيد 

"، حيث بدأ باالنتشار في معظم 19  -هو مرض فيروسي ُمعدي يُعرف باسم (فيروس كورونا واختصارًا "كوفيد  
ته منظمة  م، وعلى أثر ذلك صنف 2020دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام  

 الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.

 حديدية مسطحه وتكون إما أسود أو ملون أو مجلفن وتستخدم في صناعات مختلفة وأعمال البناء    منتجات الصاجات الحديدية  

 وتستخدم في أعمال البناء. Iأو  Hأو Uأشكال خاصة من الحديد ذات مقاطع على شكل حرف  الجسور الحديدية 

 أطوال حديدية ذات مقطع على شكل زاوية وتستخدم في صناعات مختلفة وأعمال البناء  الزوايا الحديدية 
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  عوامل المخاطرة 2
للمستثمرين القادرين على تقييم  إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئمًا إال  

 مزايا ومخاطر هذا االستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.

كافة المعلومات التي يحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل    الطرح دراسةيتعين على كل من يرغب في االستثمار في أسهم  
بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية اتخاذ قرار االستثمار، علمًا  

 .ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها

، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبًا وبصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات 
ارة أو يصنفها حاليًا أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليًا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلد 

 .وتصبح جوهريةبأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل 

ى إلدارة الشركة وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن
السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح  أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في 

 .على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه

المذكورة في    ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك
 في السوق الموازية.طرحها القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم هذا 

يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة حاليًا أو التي   إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال
 هرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.تعتبر غير جو

 بالُمصدر أو نشاط الشركة وعملياتها المخاطر المتعلقة  

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة على القدرة بعدم المتعلقة المخاطر 2.1.1
الخطة   على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة على الشركة قدرة تعتمد المثال تحسين كفاءة  مدى قدرتها على تنفيذ  االستراتيجية للشركة بنجاح على سبيل 

أو التوسع الجغرافي والتوسع في نشاط مبيعات الجملة أو التوسع من خالل أنشطة التصنيع  والمبيعات من   التوسع بتطوير منتجات جديدة أو    المنتجات
المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية . إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في  خالل القنوات اإللكترونية

ذلك، فإن أي خطط  والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوًة على  
ي المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول  توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها ف

مشروع أو في  على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقًا للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة لل
تمويل الالزم إلنجاز أي خطط توسع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما  حال عدم القدرة على ال 

على الوضع التنافسي  وبشكل جوهري  فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلبًا  
 على وضعها المالي ونتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.التأثير بشكل سلبي وجوهري للشركة، وبالتالي 

 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  2.1.2
موافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه والوالشهادات  يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص  

وزارة الشؤون  على سبيل المثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وتراخيص النشاط التجاري الصادرة من قبل  والشهادات  التراخيص  
(لالطالع على   السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات االجتماعية  وشهادة  واإلسكان  البلدية والقروية

 ) الفرعي  القسم  راجع  الشركة فضًال  عليها  التي حصلت  الحكومية  والشهادات  "3.15التراخيص  الحكومية)  (التراخيص  القسم  الشركة  3" من  عن  "خلفية   (
  والشهادات   اخيص. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لنشاط الشركة الحالي والزالت جميع تلك التر هذه النشرة)  وطبيعة أعمالها" في

 .سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة
ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من  إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة  

بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح   والشهادات تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص
قف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع والشهادات اإلضافية التي قد ُتطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتو 

تعرضها لغرامات   الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...إلخ) أو
شهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر  مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح وال

 .على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري
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 المخاطر المتعلقة باالئتمان   2.1.3
عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة   االئتمانتنشأ مخاطر  

 .منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها
، الموجودات المتداولة%) من إجمالي  17.61تمثل (  ) مليون ريال سعودي3.97(رصيد المدينون التجاريون للشركة  صافي   بلغم  2020ديسمبر    31وكما في  

) من إجمالي رصيد المدينين  %30.31يومًا نسبة (  120%) من إجمالي المبيعات، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسددة ألكثر من  9.29وتمثل نسبة (
 م.2020ديسمبر  31في التجاريين كما

، الموجودات المتداولة) من إجمالي  % 16.70) مليون ريال سعودي تمثل (5.59م بلغ صافي رصيد المدينون التجاريون للشركة (2021ديسمبر    31وكما في  
) من إجمالي رصيد المدينين  %1.04يومًا نسبة (  120) من إجمالي المبيعات، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسددة ألكثر من  %11.60وتمثل نسبة (

 .م2021ديسمبر  31التجاريين كمافي 
، وتمثل  الموجودات المتداولة) من إجمالي  %22.80) مليون ريال سعودي تمثل (9.41م بلغ صافي رصيد المدينون التجاريون للشركة (2022يونيو    30وكما في  

) من إجمالي رصيد المدينين التجاريين %1.04يومًا نسبة (  120ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسددة ألكثر من  ) من إجمالي المبيعات،  %20.07نسبة (
 .م2022 يونيو 30كمافي 

 :  م2022يونيو  30وكما في م 2021م و2020ديسمبر   31كما في  للشركة أعمار الذمم المدينة التجاريةويوضح الجدول التالي 
 

 م 2022 يونيو  30وكما في   م2021وم 2020للعامين  التجارية  جدول أعمار الذمم المدينة :  )1الجدول رقم ( 

 جدول أعمار المدينة التجارية 
 م 2022يونيو  30كما في  الرصيد  م 2021ديسمبر  31كما في  الرصيد  م 2020ديسمبر  31كما في الرصيد  

القيمة (ريال  
 سعودي) 

 النسبة (%)  
القيمة (ريال  

 سعودي) 
 النسبة (%)  

القيمة (ريال  
 سعودي) 

 النسبة (%)  

 % 66.75 6,363,012 % 44.14 2,521,826 % 20.66 921,247 يوم 30يوم إلى  0من 
 % 22.60 2,153,883 % 49.86 2,848,647 % 0.00 0 يوم   60يوم إلى  31من 
 % 6.96 663,886 % 4.96 283,221 % 19.74 880,217 يوم   90يوم إلى  61من 
 % 2.65 252,287 % 0.00 0 % 29.30 1,306,791 يوم  120يوم إلى  91من 
 % 0.42 39,942 % 0.00 242 % 22.92 1,022,399 يوم 150يوم إلى  121من 
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 يوم 180يوم إلى  151من 
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 1.70 75,882 يوم 210يوم إلى  181من 
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 يوم 270يوم إلى  211من 
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.77 34,309 يوم 300يوم إلى  271من 
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 يوم 360يوم إلى  301من 

 % 0.62 59,460 % 1.04 59,460 % 4.91 219,114 يوما  360أكثر من 
 % 100.00 9,532,470 % 100.00 5,713,396 % 100.00 4,459,959 إجمالي الذمم المدينة التجارية  

مخصص خسائر ائتمانية  
 متوقعة 

)486,948 (   )126,190 (   )126,190 (   

   9,406,280   5,587,206   3,973,011 صافي الذمم المدينة التجارية 
 المصدر: الشركة

 
كل عميل   ، ويتم تحديد فترة االئتمان الممنوحة للعمالء بشكل أساسي وفقًا لتقييميوم   )60(يوم إلى    )30(تتراوح متوسط فترة االئتمان الممنوحة للعمالء من  

 .  على حده
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  االئتمانية الشركة لقياس مخصص الخسائر    تطبق)، حيث  9وتوجد لدى الشركة سياسة لتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وفق المعيار الدولي رقم ( 

كما في تاريخ   االئتمانيةويوضح الجدول التالي آلية احتساب مخصص الخسائر    ،افتراض(أساس، أفضل، أسوأ)، وتقوم بأخذ أوزان لكل    افتراضاتنظام ثالثة  

 م:2021ديسمبر  31م وكما في 2020ديسمبر  31
 م  2020ديسمبر  31كما في :آلية احتساب مخصص الخسائر االئتمانية )2( الجدول رقم 

 م 2020 ديسمبر 31كما في المالية المنتهية   السنة

 الفترة االئتمانية  (يوم) 
القيمة (ريال  

 سعودي) 

 االفتراضات 

 أسوأ  أفضل  أساس 

الخسائر    نسبة
 المتوقعة  

 (%) 

  قيمة
  المخصص 

  للسنة
  ريال(

 ) سعودي 

  نسبة
الخسائر  

 المتوقعة  
 (%) 

  قيمة
  المخصص 

  ريال(  للسنة
 ) سعودي 

الخسائر    نسبة
 المتوقعة  

 (%) 

  قيمة
  المخصص 

  ريال(  للسنة
 ) سعودي 

 47,933 5.20% 34,477 3.74% 37,520 4.07% 921,247 يوم  30يوم إلى  0من 
 168,102 5.24% 121,021 3.77% 131,674 4.10% 3,209,407 يوم   150يوم إلى   31من 
 33,905 44.68% 29,886 39.38% 30,883 40.70% 75,882 يوم  210يوم إلى   151من 
 34,309 100.00% 34,309 100.00% 34,309 100.00% 34,309 يوم  360يوم إلى   211من 

 219,114 100.00% 219,114 100.00% 219,114 100.00% 219,114 يوما  360أكثر من  
 503,363 438,807 453,500 4,459,959 اإلجمالي  

 االفتراضات 
 افتراض لكل   األوزان

 (%) 
 ) سعودي  ريال(  للسنة المخصص   قيمة * قيمة المخصص للسنة (ريال سعودي)

 90,700 453,500 % 20.00 أساس 
 43,881 438,807 % 10.00 أفضل 

 352,354 503,363 % 70.00 أسوأ 
   486,948 - % 100.00 اإلجمالي  

 المصدر: الشركة

 ألقرب عدد صحيح ه*إن القيم مقرب

 م 2021ديسمبر  31كما في :آلية احتساب مخصص الخسائر االئتمانية )3( الجدول رقم 

 م 2021 ديسمبر 31كما في المالية المنتهية   السنة

 الفترة االئتمانية  (يوم) 
القيمة (ريال  

 سعودي) 

 االفتراضات 

 أسوأ  أفضل  أساس 

الخسائر    نسبة
 المتوقعة  

 (%) 

  قيمة
  المخصص 

  للسنة
  ريال(

 ) سعودي 

  نسبة
الخسائر  

 المتوقعة  
 (%) 

  قيمة
  المخصص 

  ريال(  للسنة
 ) سعودي 

الخسائر    نسبة
 المتوقعة  

 (%) 

  قيمة
  المخصص 

  ريال(  للسنة
 ) سعودي 

 32,522 1.29% 21,763 % 0.86 24,109 % 0.96 2,521,826 يوم  30يوم إلى  0من 
 40,393 1.29% 27,030 % 0.86 29,944 % 0.96 3,132,110 يوم   150يوم إلى   31من 
 - 33.36% - 29.35% - % 30.33 - يوم  210يوم إلى   151من 
 - 100.0% - 100.0% - % 100.00 - يوم  360يوم إلى   211من 

 59,460 100.0% 59,460 100.0% 59,460 % 100.00 59,460 يوما  360أكثر من  
 132,375 108,253 113,513 5,713,396 اإلجمالي  

 االفتراضات 
 افتراض لكل   األوزان

 (%) 
 ) سعودي  ريال(  للسنة المخصص   قيمة *قيمة المخصص للسنة (ريال سعودي)

 22,703 113,513 % 20.00 أساس 
 10,825 108,253 % 10.00 أفضل 

 92,663 132,375 % 70.00 أسوأ 
   126,190 - % 100.00 اإلجمالي  

 المصدر: الشركة

 * إن القيم المحددة مقربة ألقرب عدد صحيح.  
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، م 2021ديسمبر    31كما في    ريال سعودي)  126,190(و  ،م 2020سمبر  يد  31في ) ريال سعودي كما  486,948(  المتوقعة  االئتمانيةالخسائر  رصيد مخصص  بلغ  

ديسمبر    31، كما لم تقم الشركة بإعدام ديون معدومة من أرصدة الذمم المدينة خالل السنة المالية المنتهية في  م 2022يونيو    30كما في    )126,190(و

ديسمبر    31كما في  المتوقعة    االئتمانيةالخسائر  ويوضح الجدول التالي حركة مخصص    التوالي.م على  2022يونيو    30م والفترة المالية المنتهية في  2021

 :م2022يونيو  30م وكما في 2021م و2020
 م  2022يونيو  30م وكما في  2021م و2020ديسمبر   31كما في  المتوقعة  االئتمانيةحركة مخصص الخسائر   :)4(  رقم الجدول

 مخصص الخسائـر االئتمانية المتوقعة 
 م 2022 يونيو 30 في  كما م 2021 ديسمبر 31 في  كما م 2020 ديسمبر 31كما في 

 القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 
 126,190 486,948 618,004 السنة  /الفترة بداية في الرصيد
 0 0 24,307 /السنة  الفترة خالل المكون

 0 ) 219,796( ) 155,363( /السنة  الفترة خالل رد
  ائتمانيةمن مخصص خسائر  المستخدم

 متوقعة 
0 )140,962 ( 0 

 126,190 126,190 486,948 الرصيد نهاية الفترة/ السنة 
 .ومعلومات اإلدارةم 2021ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 

ذلك سيزيد من   وفي حال عدم تمكن عمالء الشركة من تسديد المبالغ المستحقة عليهم سواًء إلفالسهم أو عدم رغبتهم بالوفاء بالتزاماتهم مع الشركة، فإن
ها  ارتفاع قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، وفي مثل هذه الحاالت ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع قيمة المخصصات التي يتوجب علياحتمالية  

عمليات ونتائج  المالي  ومركزها  الشركة  أرباح  على  وجوهري  سلبي  تأثير  له  سيكون  مما  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  قيمة  لتغطية  وتوقعاتها ها  تجنيبها 
 المستقبلية.

 م: 2022 يونيو 30 في وكمام 2021 ديسمبر 31وكما في  م2020 ديسمبر 31 في كما الشركة لعمالء الديون أعمار في التركز حجم التالي الجدول ويوضح
 التجارية للعمالء : تركز الذمم المدينة )5( الجدول رقم 

 العميل  اسم 
 م 2020 ديسمبر 31 كمافي الرصيد 

 (%)  التجارية  المدينة  الذمم صافي  من النسبة ) سعودي ريال (  القيمة
 % 19.24 764,548 شركة الصغير للتجارة والمقاوالت 

 % 9.80 389,190 شركة مصنع أمواج االتصاالت  
 9.32% 370,423 مؤسسة مشرقي للحديد 

 % 8.55 339,513 شركة مصنع الشرق للصناعات المعدنية 
 7.88% 313,056 مؤسسة فوالذ المعمار للتجارة  

 %54.79 2,176,730 المجموع 

 العميل  اسم 
 م 2021 ديسمبر 31 كمافي الرصيد 

 (%)  التجارية  المدينة  الذممصافي   من النسبة ) سعودي ريال (  القيمة
 % 9.15 511,378  االتصاالت شركة مصنع أمواج 

 % 8.15 455,610  شركة الحلول الفنية المتطورة للصناعة 
 7.15% 399,580  مؤسسة متانة التشييد للتجارة 
 6.89% 385,148  شركة بناء للصناعات الحديدية 

 لألعمالمصنع الخطوات الصناعية 
 المعدنية 

320,963 5.74 % 

 % 37.10 2,072,679 المجموع 

 العميل  اسم 
 م 2022 يونيو 30 كمافي الرصيد 

 (%)  التجارية  المدينة  الذممصافي   من النسبة ) سعودي ريال (  القيمة
 % 9.31  876,181  شركة مصنع العاشوري لحوامل الكابالت 

 % 8.84 831,300  شركة الصغير للتجارة والمقاوالت 
 7.51% 706,071  مصنع شركة معارض الخريجي 

 4.74%  446,312  الربدي للتجارة مؤسسة 
شركة مصدر لمواد البناء مساهمة  

 مقفلة 
434,083 4.61 % 

 % 35.02 3,293,947 المجموع 
 المصدر: الشركة
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  بشكل   بااللتزام  المستقبلية  قدرتهم  توقع  أيضاً   تستطيع  ال  وهي  بالتزاماتهم،  الوفاء  في  معهم  تتعامل  التي  األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  تستطيع  ال
  توفر  على وجوهري سلبي  بشكل  سيؤثر  ذلك فإن منهم، المدينة الذمم تحصيل في التأخر أو الشركة مستحقات بسداد المدينين التزام عدم حالة وفي. دقيق

  وتوقعاتها  عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل سيؤثر وبالتالي النقدية، وتدفقاتها ومصاريفها الشركة لحاجات السيولة
 .المستقبلية

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية الموظفين على المخاطر المتعلقة باالعتماد 2.1.4
 األشخاص وتوظيف الشركة إلى استقطاب تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف

الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو  كذلك ستحتاج  السليم. والتشغيل خالل اإلدارة الفعالة من األعمال وجودة كفاءة لضمان المؤهلين
لين ولم تتمكن من توظيف الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيًا من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤه

سلبيًا   تأثيرًا  لذلك  فسيكون  للشركة  مناسبة  وبتكلفة  والمؤهالت  الخبرة  مستوى  بنفس  الشركةوبدائل  أعمال  على  وتوقعاتها   ونتائج جوهريًا  عملياتها 
 المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 2.1.5
أو سو الموظفين  أخطاء من  الشركة  تواجه  استخدام ممتلكاتها  قد  والتزوير وإساءة  والسرقة  المتعمدة واالختالس واالحتيال  ء سلوك، كالغش واألخطاء 

كة، أو عقوبات  والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشر 
 على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وبشكل جوهري يؤثر سلباً س ة مما نظامية، أو مسؤولية مالي

 الجديدة والمعايير الهامة  المحاسبية المعايير في بالتغيرات المخاطر المتعلقة 2.1.6
  الستة أشهر والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة  م  2021ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية في   المالية المراجعة للشركة القوائم إعداد تم

في   (م  2022يونيو    30المنتهية  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقًا  بها  المرفقة  والمعايير  IFRSواإليضاحات  السعودية  العربية  المملكة  المعتمدة في   (
 التي التعديالت أو التغييرات الحالة بتطبيق هذه في )، والشركة ملزمةSOCPAواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (

 سلباً  من الممكن أن تؤثر جديدةالمعايير ال تطبيق بعض المعايير الدولية للتقرير المالي أو إلزامية في تغيرات أي إن  .آلخر وقت من المعايير هذه على تطرأ
  المالية للشركة، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. القوائم على

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي  م هي أول قوائم مالية معدة  2020ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية في   المالية للشركةالقوائم  مع اإلشارة إلى أن  
تغيير في المعالجات المحاسبية لعدد من البنود في القوائم المالية للسنة المالية   تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي   المعتمدة في المملكة، وقد نتج عن

م، فإن أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 2020ديسمبر    31م. ووفقًا للقوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  2019ديسمبر    31المنتهية في  
)IFRS م موضح في الجدول التالي:2019ديسمبر  31) على عناصر قائمة المركز المالي للشركة كما في 

 م 2019 ديسمبر  31  في  كما المالي  المركز قائمة  عناصر  على) IFRS( المالي للتقرير  الدولية المعايير تطبيق أثر :)6(  رقم الجدول

 البند 
م وفقًا للمعيار الدولي 2019ديسمبر  31

للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة  
 ومتوسطة الحجم (ريال سعودي) 

أثر التحول إلى المعايير  
(ريال     الدولية للتقرير المالي

 سعودي) 

م وفقًا  2019ديسمبر    31 
للمعايير الدولية للتقرير  

 المالي (ريال سعودي) 
 22,477,088 629,749 21,847,339 مجموع الموجودات  
 2,816,744 1,154,269 1,662,475 مجموع المطلوبات 

 19,660,344 (524,520) 20,184,864 ملكية مجموع حقوق ال
 22,744,088 629,749 21,847,339 لكية وحقوق الممجموع المطلوبات 

   م2020 ديسمبر 31المنتهية في  ةالمالي للسنةللشركة القوائم المالية المصدر: 

 م موضح في الجدول التالي:2019ديسمبر  31وعلى قائمة الدخل للشركة كما في 
 م  2019ديسمبر   31) على عناصر قائمة الدخل كما في IFRSأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ( :)7(  رقم الجدول

 البند 
م وفقًا للمعيار الدولي  2019

للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة  
 ومتوسطة الحجم (ريال سعودي) 

أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي  
 (ريال سعودي) 

م وفقًا للمعايير  2019 
الدولية للتقرير المالي  

 (ريال سعودي) 
 33,111,303 - 33,111,303 المبيعات 

 (30,473,637) - (30,904,642) تكلفة المبيعات 
 2,637,666 - 2,206,661 مجمل الربح 

 875,452 (212,403) 1,087,855 صافي الربح من العمليات الرئيسية 
 761,806 (261,957) 1,023,763 الزكاة صافي ربح السنة قبل 

 248,576 (261,957) 510,533 صافي الربح للسنة  
 261,352 (249,181) 510,533 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

   م2020ديسمبر  31المنتهية في  ةالمالي للسنةللشركة القوائم المالية المصدر: 
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م (تاريخ بداية تطبيق الشركة 2020ديسمبر    31) للسنة المالية المنتهية  IFRSأعاله، فإن تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي (  ما ذكروبناء على  
أثرها حاليًا أو قد ال قد يؤدي إلى تغييرات في السنوات المالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر    ))IFRSللمعايير الدولية للتقرير المالي (

) على النحو المعتمد في المملكة خالل السنوات القادمة، وقد ينتج عن ذلك تغييرات IFRSتعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي (
المالية للشركة وبالتالي القوائم  إلزامية هذه في تغييرات أي فإن جوهرية على  أو  الجديدة طبيق بعضت المعايير  تؤثر المعايير  أن  الممكن   على سلباً  من 

 .المالي ومركزها للشركة النتائج المالية على وبالتالي المالية القوائم

 م كما على النحو التالي:  2022يناير  1كما اعتمدت الشركة المعايير الجديدة والتعديالت التالية األول مرة اعتبارًا من 

 المرحلة الثانية  –) تصحيح سعر الفائدة 16) والمعيار رقم (7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (تعديالت على  •
 19-المتعلقة بجائحة كوفيد  اإليجارامتيازات  – " اإليجارعقود ") 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( •

م مع السماح بالتطبيق المبكر، ولكن لم تقم 2022يناير  1وفيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد 

 م وهي على النحو التالي: 2022ديسمبر  31القوائم المالية المنتهية في  أعدادالشركة بتطبيقها عند 

 " تصنيف المطلوبات بين متداولة وغير متداولة" )1بة الدولي رقم (المحاس تعديالت على معيار •
 )37) و(16) ومعايير المحاسبة الدولية رقم (3المحاسبي الدولي رقم ( تعديالت على المعيار •
 )8) ومعيار المحاسبة الدولية رقم (2) وبيان الممارسة (1المحاسبي الدولي رقم ( تعديالت على المعيار •
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات   –) 12المحاسبي الدولي للتقرير المالي رقم ( عيارتعديالت على الم •

 الناشئة من معاملة واحدة 
قة أو  إلى تغييرات مماثلة في السنوات المالية الالح  سيؤدي تطبيق المعايير المطبقة مسبقًا أو المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة مسبقاً 

) على النحو المعتمد  IFRS(الدولية للتقرير المالي  تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حاليًا أو قد ال تعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق معايير  
تطبيق   المعايير أو إلزامية هذه في تغييرات أي فإن وبالتاليفي المملكة، قد ينتج عنه تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة خالل السنوات القادمة  

 .المالي ومركزها للشركة النتائج المالية على وبالتالي المالية القوائم علىوبشكل جوهري  سلباً  من الممكن أن تؤثر المعايير الجديدة بعض

 المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًال   2.1.7
الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل يعتمد على قد تحتاج الشركة إلى  

لها على التمويل  رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصو
بولة مناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مق ال

 تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

 لتمويلالمخاطر المتعلقة باتفاقيات ا 2.1.8
 بنك البالد  اتفاقية •

خمسة  متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة إجمالية   ائتمانيةتسهيالت    اتفاقيةم)  22/07/2020(الموافق    هـ12/1441/ 01أبرمت الشركة مع بنك البالد بتاريخ  
) ريال سعودي  واعتمادات  5,000,000ماليين  للموردين  مدفوعات  تمويل  لغرض  األجل  ودفعات قصيرة  األجل  قروض قصيرة  ريال سعودي في شكل   (

) 5,000,000من خمسة ماليين ريال سعودي (م) تم الموافقة على رفع سقف التسهيالت االئتمانية  02/11/2021ه (الموافق 27/03/1443وبتاريخ مستندية، 
من تاريخ    االتفاقية  هذهتسري  م.   2022) ريال سعودي على أن يتم سريان الزيادة في التسهيالت من بداية العام  8,000,000ة ماليين (إلى ثمانيريال سعودي  

تاريخ   بها في  العمل  تبدأ من  م  07/2022/ 05تحريرها وينتهي  بتاريخ  م  06/07/2022وقد تم تجديدها لفترة  يتم رفع سقف  06/2023/ 22وتنتهي  م على أن 
برغبتها في إدراج أسهمها    م09/09/2021بتاريخ    وقد قامت الشركة بإشعار بنك البالد،  ) ريال سعودي13,000,000سهيالت االئتمانية إلى ثالثة عشر مليون (الت

 .للشركاء الحاليينفي السوق الموازية مما سينتج عنه تغير في هيكل رأس المال وبالتالي التغير في نسب الملكية 
 وفيما يلي يوضح الجدول التالي حركة االستخدامات للتسهيالت البنكية مع بنك البالد:   

 البالد  بنك  مع  االئتمانية التسهيالت حركة  ملخص ):8(  رقم الجدول

 بيان 
  31في  المنتهية كماالسنة المالية 

 م 2020ديسمبر 
 (بالريال السعودي) 

  31في  المنتهية كماالسنة المالية 
 م 2021ديسمبر 

 (بالريال السعودي) 

في   المنتهية كما  الفترة المالية
 م 2022يونيو   30

 (بالريال السعودي) 
 8,000,000 5,000,000 5,000,000 سقف التسهيالت:

    المبالغ مستخدمة على شكل: 
 21,022,070 8,037,460 4,825,724 تمويل رأس مال عامل 

 0 0 0 شراء أصول  
 0 0 0 تمويل مشاريع

 21,022,070 8,037,460 4,825,724 مجموع المبالغ المستخدمة  
 118,016 179,128 78,697 إجمالي الرسوم البنكية  
 %0.56 %2.23 %1.63 نسبة الرسوم البنكية  

 المصدر: الشركة 
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م وللفترة المالية  2021ديسمبر  31م وفي 2020ديسمبر  31حركة الرصيد للتسهيالت البنكية للسنوات المالية المنتهية في كما يوضح الجدول التالي 

 م:2022يونيو  30المنتهية في 

    بالدرصيد اتفاقية التسهيالت مع بنك ال  :)9(  رقم الجدول
 م2020ديسمبر  31كما في الرصيد  بيان

 (بالريال السعودي) 
 م2021ديسمبر  31كما في الرصيد 

 (بالريال السعودي) 
 م 2022يونيو  30كما في الرصيد 

 (بالريال السعودي) 
 4,797,386 4,825,724 0 رصيد القرض أول المدة  

 21,022,070 8,037,460 4,825,724 المستلم خالل السنة/ الفترة  
 18,364,553 8,065,798 0.00 المسدد خالل السنة / الفترة

 7,454,903 4,797,386 4,825,724 رصيد القرض نهاية المدة  
 المصدر: الشركة 

 

، حيث أن قيمة ضمان السند ألمر المقدم من قبل  بموجب سند ألمر بقيمة تغطي كامل قيمة التسهيالت   إن التسهيالت المصرفية مضمونة  :الضمانات
ضمانات شخصية مقدمة من قبل  ريال سعودي مقدم من قبل الشركة وكذلك    )  13,626,000(وستة وعشرين ألف   وستمائة  مليون    الشركة بلغ  ثالثة عشر  

  / عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي والمساهم /مقرن إبراهيم سليمان العضيبي والمساهم /ماجد إبراهيم سليمان العضيبي والمساهم /كًال من المساهم
تغطي كامل قيمة التسهيالت والمحددة  ء تضامنيةتتمثل في كفالة غرم وأدا  عبدالرحمن إبراهيم سليمان العضيبي  /إبراهيم سليمان العضيبي والمساهمبندر  

 .من إجمالي قيمة التسهيالت )0095.(%ريال سعودي، باإلضافة إلى كفالة برنامج كفالة وبما يغطي نسبة  )000,00013,( ثالثة عشر مليون  بقيمة
 

 بنك اإلنماء  اتفاقية •
متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة إجمالية خمسة    ائتمانيةتسهيالت    اتفاقيةم)  30/09/2021ه (الموافق  02/1443/ 23أبرمت الشركة مع بنك اإلنماء بتاريخ  

من تاريخ    االتفاقية  هذه) ريال سعودي في شكل قروض قصيرة األجل ودفعات قصيرة األجل لغرض تمويل مدفوعات للموردين، تسري  5,000,000ماليين (
م برغبتها في إدراج  30/08/2022لشركة بإشعار بنك اإلنماء بتاريخ  م)، وقد قامت ا31/10/2022ه (الموافق  04/1444/ 06تحريرها وينتهي العمل بها في تاريخ  

 .للشركاء الحاليينأسهمها في السوق الموازية مما سينتج عنه تغير في هيكل رأس المال وبالتالي التغير في نسب الملكية 
 وفيما يلي ملخص جدول الرصيد التفاقية التسهيالت االئتمانية مع بنك اإلنماء:

 ): ملخص حركة رصيد القرض قصير األجل مع بنك اإلنماء 10( الجدول رقم 
 بيان 

 (بالريال السعودي) 
 م 2022يونيو   30كما في   م 2021ديسمبر  31كما في   م 2020ديسمبر  31كما في  

 5,000,000 0 0 : التسهيالتسقف 
    المبالغ مستخدمة على شكل:

 7,714,707 0 0 تمويل رأس مال عامل  
 0 0 0 شراء أصول  

 0 0 0 تمويل مشاريع 
 7,714,707 0 0 مجموع المبالغ المستخدمة  

 159,127 0 0 إجمالي الرسوم البنكية  
 % 2.06 % 0.00 % 0.00 نسبة الرسوم البنكية  

 المصدر: الشركة 

    اإلنماءرصيد اتفاقية التسهيالت مع بنك : )11(  رقم الجدول
 بيان 

 (بالريال السعودي) 
 م 2022يونيو   30كما في  الرصيد  م 2021ديسمبر  31كما في  الرصيد  م 2020ديسمبر  31كما في  الرصيد 

 0 0 0 رصيد القرض أول المدة  
 7,714,707 0 0 المستلم خالل السنة/ الفترة  

 4,740,653 0 0 الفترة المسدد خالل السنة / 
 2,974,054 0 0 رصيد القرض نهاية المدة  

 المصدر: الشركة 

بكفالة غرم وأداء من قبل كًال من المساهم/ عبدالرحمن إبراهيم سليمان العضيبي والمساهم/ بندر إبراهيم    إن التسهيالت المصرفية مضمونة  :الضمانات
) ريال سعودي تغطي كامل التسهيالت، وكفالة غرم وأداء من قبل المساهم/ شركة دار التكامل القابضة  5,000,000سليمان العضيبي بمبلغ خمسة مليون (

) من إجمالي قيمة 80.00باإلضافة إلى كفالة برنامج كفالة وبما يغطي نسبة (%) ريال سعودي تغطي كامل التسهيالت،  5,000,000بمبلغ خمسة مليون (
 التسهيالت.

أخرى مقابل    التمويلية  الجهات  من  أيطلب  توقد   لبنود   التسهيالتضمانات  الشركة في حالة إخالل  الذي سيجعل  الشركة من تقديمها، األمر  تتمكن  وال 
التسهيالت االئتمانية، أو لم تتمكن من تقديم أي و  القروض  ات؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقيةاالتفاقي 

المقرضة سداد    ةالمستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين المترتب عليها، فقد تطلب الجه   طلبها البنك، أو أخلت فييضمانات أخرى قد  
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من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد   الشركة  تتمكن ال  قدالدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة، 
 .جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبليةوذه العوامل تأثير سلبي الدين. وسيكون ألي من ه

سيؤدي بدوره إلى زيادة    كما أن زيادة مديونية الشركة سيؤدي إلى تعرضها لمخاطر إضافية، وقد يترتب على مديونية الشركة زيادة في معدالت الفائدة، مما
الصافية، ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر المتعلقة بالتقلبات السلبية في السوق وفي الوضع االقتصادي العام، كما قد   أرباحهامصاريف الشركة وانخفاض  

فعها إلى القيام بعمليات غير استراتيجية لبيع قد يد  أويؤدي ارتفاع مستوى المديونية إلى الحد من قدرة الشركة على القيام بعمليات استحواذ استراتيجية،  
التمويل الموقعة حاليًا ال اتفاقيات  الرغم من  الحصول على تمويل إضافي. وعلى  التصرف فيها، كما قد يحد من قدرتها على  أو  تتضمن أي قيود    أصول 

 ي تعهدات تفرض قيودًا على أعمال الشركة أو آلية توزيع األرباح.  مفروضة على آلية توزيع األرباح، إال أنه قد يتضمن أي من عقود التمويل المستقبلية أ

حال   في أنهه، إال وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة لم تواجه أي حاالت تخلف عن السداد أو إعادة جدولة ألي من االتفاقيات التمويلية الموضحة أعال
، مما ينعكس سلبًا وبشكل  الشركة  ضد  قضائية  دعاوى  ورفع  الشركة،  سمعة  على  التأثير  إلىلة سيؤدي إخالل الشركة بالتزاماتها التعاقدية مع الجهات الممو

 جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصيةالمخاطر  2.1.9
، اعتمدت الشركة م 2022/ 07/ 06والتي تم تجديدها بتاريخ    )م22/07/2020(الموافق    هـ1441/ 12/ 01بنك البالد بتاريخ  مع  التي أبرمتها الشركة    وفق االتفاقية

عبدالعزيز    /مقرن إبراهيم سليمان العضيبي والمساهم  /ماجد إبراهيم سليمان العضيبي والمساهم /قبل كًال من المساهمعلى ضمانات شخصية مقدمة  
والمساهم العضيبي  سليمان  والمساهمبندر    / إبراهيم  العضيبي  سليمان  العضيبي  /إبراهيم  سليمان  إبراهيم  وأداء   عبدالرحمن  غرم  كفالة  في  تتمثل 

 .ريال سعودي) 13,000,000ثالثة عشر مليون  ( تغطي كامل قيمة التسهيالت والمحددة بقيمة تضامنية

الشركة على كفالة غرم وأداء من كًال من  اعتمدت ،م)2021/ 09/ 30ه (الموافق 23/02/1443كما أنه وفق االتفاقية التي أبرمتها الشركة مع بنك اإلنماء بتاريخ 
بمبلغ خمسة مليون ( العضيبي  إبراهيم سليمان  بندر  العضيبي والمساهم/  إبراهيم سليمان  ريال سعودي تغطي كامل  5,000,000المساهم/ عبدالرحمن   (

 ) ريال سعودي تغطي كامل التسهيالت.5,000,000التسهيالت، وكفالة غرم وأداء من قبل المساهم/ شركة دار التكامل القابضة بمبلغ خمسة مليون (

إنه سيكون من وبالتالي في حال إلغاء الضمانات المقدمة أو عدم مقدرة الشركة على الحصول على الدعم والضمانات من المساهمين المشار إليهم أعاله ، ف
مما سيكون له أثر   ،مقرضة سداد القروض والتسهيالت على الفورأو قد تطلب الجهات ال  الصعب على الشركة الحصول على التسهيالت البنكية المطلوبة

 سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

 المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  2.1.10
  العقود   جميع  الشركة  لدى، غير أنه قد ال يكون  الصحي  والتأمين  مركباتال  كتأمين  وأصولها،  أعمالهامين لتغطية  أ تال  عقود  من  مختلفة  بأنواعتحتفظ الشركة  

يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل   ال  أنه  أو  ،كافي في كل الحاالت الالغطاء التأميني    لديها  يكون ال  أو  وأصولها،  ألعمالها  المهمة  التأمينية
مكن أن تقع أحداث في المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو  المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما أنه من الم

التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاريًا، أو ستظل متاحة على    عقودقد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق. وال يوجد أي ضمان أن  
الشركة وأوضاعها   وأصولؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال  ي وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة س  أومن هذه األحداث أو الظروف    أياً   إناإلطالق.  

 وتوقعاتها المستقبلية. أعمالهاالمالية ونتائج 

مت باستئجارها لالنتفاع منها ، لتغطية التكاليف أو  ال يوجد لدى الشركة كما في تاريخ هذه النشرة أي وثيقة تأمين على جميع ممتلكاتها أو الممتلكات التي قا
ر الغير مؤمن عليها  الخسائر الناتجة عن الحرائق والكوارث الطبيعية التي قد تحدث لممتلكاتها لذا فإنه في حال حدوث أي من تلك المخاطر أو غيرها من األمو

دي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة. إن عدم توافر التغطية التأمينية الكافية لحادث  فإن الشركة ستكون عرضة لتحمل تكاليف صيانة مرتفعة وبالتالي سوف تؤ
لك الممتلكات،  ما، ستؤدي إلى فقدان الشركة رأس المال المستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت، وكذلك إلى خسارة اإليرادات المستقبلية المتوقعة من ت

زامات مالية تتعلق بالملكية المتضررة. وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي على األعمال المستقبلية  باإلضافة إلى تعرضها في بعض الحاالت اللت
ضمانات بعدم وقوع أي من هذه األحداث التي يمكن أن ينتج عنها أضرار تؤدي إلى خسائر مادية لن تتمكن الشركة من  للشركة، وبالتالي ال تقدم الشركة

كلياً  أو  جزئيًا  وتوقعاتها   تعويضها  المالي  عملياتها ووضعها  ونتائج  الشركة  أعمال  على  وجوهريًا  لها مما سيؤثر سلبًا  تأمينية  تغطية  أي  وجود  عدم  بسبب 
ت  ير أو بالمنشآ المستقبلية. وبالنسبة للتبعات القانونية فإنه وفي حال عدم وجود التغطية التأمينية وحدوث خسائر بشرية أو مادية أو أي ضرر يلحق بالغ

جسيمة على الشركة  الخاصة بالشركة أو المجاورة لها بسبب أي من المخاطر المبينة أعاله (كالحرائق أو الكوارث الطبيعية) فإن ذلك سيؤدي إلى أضرار مالية  
 وبالتالي سيؤثر سلبًا وجوهريًا على نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 لسعودةا المخاطر المتعلقة بمتطلبات 2.1.11
متطلبًا نظاميًا بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة  السعودة    يعتبر االلتزام بمتطلبات

الصادر   نطاقات  لبرنامج  النسبة. ووفقًا  تلك  بين مجموع موظفيها والمحافظة على  السعوديين  الموظفين  البشريةوزارة    عنمعينة من  والتنمية   الموارد 
إال أنه في حال عدم استمرارها "،  مرتفع "أخضر  وُمصنفة ضمن النطاق  )  %34.55(م  2022يونيو    30كما في تاريخ    لدى الشركةالسعودة    االجتماعية، بلغت نسبة

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة   الموارد البشريةفي الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة  
ات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوب   الموارد البشرية  من االلتزام بمتطلبات وزارة
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  جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها وتأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي  
عن الشركة وطبيعة أعمالها" في ) "خلفية  3) "الموظفون والسعودة" من القسم (3.18. (ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (المستقبلية
 ).هذه النشرة

 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 2.1.12
تغطية تأمينية  قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر   

) "عوامل المخاطرة"  2قسم () "المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية" من ال 2.1.10(ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (كافيها عليها  
،   أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريًا، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. وفي حال تكبدت الشركة تكاليف جراء وقع الكوارث الطبيعيةفي هذه النشرة)  

على نتائجها التشغيلية. جوهري    وبشكلوبالتالي التأثير سلبًا    بمتطلباتها التعاقدية،  وااللتزامسيؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها   فإنه
المالي    وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها

 .وتوقعاتها المستقبلية

 المتوقع لألعمال المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير  2.1.13
 ذلك في بما عوامل لعدة نتيجة كبيرة تشغيلية لمخاطر عرضة الشركة وتعتبر للنشاط، التشغيلية عملياتها استمرار علىرئيسي  بشكل الشركة إيرادات تعتمد

 وقد والكهرباء، الطاقة إمداد توقف أو  التشغيلية  باألنظمة  المفاجئة األعطالوصدور أو تغيرات في األنظمة الحكومية ذات العالقة أو     الطبيعية الكوارث

 يترتب مما ،منتجاتها تسليم على الشركة وقدرة التشغيل عملية تعطل في أو بها، العاملة القوة أو بمرافق الشركة كبير  ضرر إلحاق في المخاطر تلك تتسبب

 المستقبلية  وتوقعاتها المالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل التأثير وبالتالي الشركة لخسائر، تكبد عليها

 ن قبل العمالءالمخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة م 2.1.14
المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على االستمرار  تسعى الشركة إلى  

يؤثر بشكل سلبي  سوبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما    بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبًا على سمعتها لدى عمالئها

 .نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبليةعلى مبيعات الشركة وبالتالي على هري وجو

 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية  2.1.15
  31لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات السابقة منذ تأسيس الشركة وحتى العام المالي المنتهي في    ةالزكوي   اتقامت الشركة بتقديم اإلقرار 

من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن جميع األعوام   على شهادات الزكاة  المقدمة وحصلتوسددت الزكاة المستحقة من واقع اإلقرارات    ،م 2021ديسمبر  
) وتنتهي في م25/04/2022(الموافق  ه  24/10/1443) وتاريخ  1020264126برقم (م  2021، حيث حصلت على شهادة الزكاة عن العام  م 2021السابقة حتى عام  

 .)م2023/ 04/ 30(الموافق ه 10/10/1444تاريخ 
النشرة   هذه  بتاريخ  الشركةوكما  عن  الزكوية  الربوط  ال   استلمت  هيئة  2020عام  نهائية  طالبت  حيث  بقيمة  م،  زكوية  بفروقات  والجمارك  والضريبة  الزكاة 

 ) ريال سعودي وقامت الشركة بسداد تلك الفروقات، كما في تاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص ألي فروقات زكوية محتملة.5,507.39(
م، وكما 2021العام كما لم تستلم الربوط الزكوية عن م، 2019كما أن الشركة لم تستلم الربوط الزكوية للسنوات منذ بداية تأسيس الشركة وحتى العام 

 يوجد أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بتاريخ هذه النشرة ال
الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية عن السنوات المالية السابقة منذ تأسيس الشركة وحتى عام    ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة

لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربوط الزكوية النهائية لها حتى تاريخ هذه النشرة، أو ستطالبها بدفع أي    م والذي2021م وعن العام  2019
الفروقات، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي فروقات زكوي  الشركة بدفع مثل هذه  الزكاة والضريبة والجمارك فعًال بمطالبة  ة مستقبًال، وإذا ما قامت هيئة 

مارك بمطالبة  يبة والجوجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. مع اإلشارة إلى أنه في حال قيام هيئة الزكاة والضر
ك الفروقات الشركة بدفع مبالغ إضافية وفروقات زكوية عن اإلقرارات المقدمة من الشركة المقدمة حتى تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة ستتحمل سداد تل

 الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضافية.  من تلكأي المساهم البائع الزكوية والمبالغ اإلضافية ولن يتحمل 

 والمصانع على مبيعات الجملة الشركة إيرادات بتركزلمتعلقة المخاطر ا  2.1.16
 إجمالي من التوالي على  %)52.83(  %) ونسبة 51.48(  ونسبة   %)69.33نسبة ( شكلت والتي   الجملةمبيعات   من على كل    رئيسي بشكل الشركة إيرادات تتكون

%) 20.78وعلى مبيعات المصانع والتي شكلت نسبة (،  م 2022يونيو    30م وكما في  2021ديسمبر    31كما في  م و2020ديسمبر    31كما في   الشركة إيرادات
يونيو    30م وكما في  2021ديسمبر    31وكما في  م  2020ديسمبر    31كما في   الشركة إيرادات إجمالي من التوالي %) على45.00%) ونسبة (44.57ونسبة (

 تراجع إلى بدوره سيؤدي لهذه القطاعات السلبية  المستقبلية  األعمال توقعات أو والمصانع مبيعات الجملة قطاعت في السلبية التغيرات فإن لذا  ،م 2022
 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها المالي ونتائج ووضعها الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل سيؤثر مما عنهم، الناتجة الشركة وأرباح مبيعات في كبير

 )." في هذه النشرةتفاصيل اإليرادات " )3.5((ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي 



  
 
  

                                                                                                                                                                                                                  
15 

 

 الصاجات الحديديةعلى منتج  الشركة إيرادات بتركزالمخاطر المتعلقة  2.1.17
 من التوالي %) على88.28%) ونسبة (84.16ونسبة (%)  83.43نسبة ( شكلت والتي الصاجات الحديدية،إيرادات منتج   من رئيسي بشكل الشركة إيرادات تتكون

منتج  قطاع    في السلبية التغيرات فإن لذا .م2022يونيو    30م وكما في  2021ديسمبر    31كما في    م و2020ديسمبر    31كما في   الشركة إيرادات إجمالي
 سيؤثر مما ،عنه الناتجة الشركة وأرباح إيرادات في كبير تراجع إلى بدوره سيؤدي  لهذه القطاع المستقبلية السلبية األعمال توقعات أو الصاجات الحديدية

) 3.5(ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (  .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها المالي ونتائج ووضعها الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل
 )." في هذه النشرة"تفاصيل اإليرادات 

 تركز العمالء ب المتعلقة مخاطرال 2.1.18
كبار العمالء تقوم  مع جميع العمالء بما فيهم مع اإلشارة إلى أن العالقة  ،الشركات الشركة على عدد من العمالء الرئيسيين جميعهم من فئة إيرادات تعتمد 

) "خلفية عن الشركة  3) "كبار العمالء" من القسم (3.5.4عمالء رئيسين للشركة فضًال راجع القسم الفرعي () 5، حيث أن أكبر خمسة (أساس أوامر الشراءعلى 
م وكما  2021م و2020ديسمبر  31كما في من إجمالي إيرادات الشركة %) 18.07(%) و24.02%) و(24.14(شكلت نسبتهم  )أعمالها" في هذه النشرةوطبيعة 

توقف أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات   على التوالي، وعليه فإنه في حالم 2022يونيو  30في 
 نتائج عملياتها وأداءها المالي. الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على

  نمورديالالمخاطر المتعلقة بتركز  2.1.19
توريد الشركة في  الموردين  تعتمد  العالقة معهم على أساسالتي  و)،  ودوليين(محليين    على مجموعة من  أكبر خمسة  ،  تعاقدي  تقوم  حيث شكلت نسبة 

  30م وكما في  2021ديسمبر    31كما في    م و2020ديسمبر    31كما في  المبيعات  من إجمالي تكلفة    )%87.05(و  )%75.98(و  )%83.51(نسبة  موردين رئيسيين  

م وكما  2021ديسمبر    31م و كما في  2020ديسمبر    31%) من إجمالي المشتريات كما في  82.23%) و(74.17%) و(79.89و نسبة (  التوالي  علىم  2022يونيو  

وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو  .)) "كبار الموردين" في هذه النشرة3.6.1سم الفرعي ((لمزيد من المعلومات فضًال راجع الق  م على التوالي2022يونيو  30في 

و عدم تجديد التعاقد بشروط مقبولة تجاريًا  أعطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين، أو إيقاف العالقة مع أحد الموردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات  

  وتوقعاتها المستقبلية. سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي

    الوسطىالمخاطر المتعلقة بتركز مبيعات الشركة في المنطقة  2.1.20
) ريال سعودي 36,299,315) ريال سعودي ومبلغ (47,770,929) ريال سعودي و مبلغ  (42,773,840بلغت مبيعات الشركة الخاصة بالمنطقة الوسطى مبلغ (

%) 7.477(%)  و99.21(  %) و  100.00(  ما نسبتهم على التوالي، والتي شكلت  2022يونيو    30م وكما في  2021ديسمبر    31م وكما في  2020ديسمبر    31كما في  
الشركة كما في   إيرادات  إجمالي  التوالي من  ، (ولمزيد من م  2022يونيو    30م وكما في  2021ديسمبر    31م وكما في  2020ديسمبر    31على  التوالي  على 

) "تفاصيل اإليرادات" في هذه النشرة). لذا فإن عدم قدرة الشركة على المحافظة على حصتها السوقية في  3.5المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (
انخفاض الطلب على  منتجات الشركة نتيجة  حال   أو فيالوسطى  أو تأثر الشركة بالتغيرات السلبية في التي قد تكون متعلقة بالمنطقة    الوسطىالمنطقة  

افسة أو انخفاض  ألي عوامل منها على سبيل المثال أي عوامل موسمية أو التغييرات االقتصادية أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة المن 
 داتها سيؤدي بدوره إلى تراجع كبير في مبيعات وأرباح الشركة الناتجة عنهمالسعر الذي تبيع به الشركة تلك المنتجات أو عدم قدرة الشركة على زيادة تنويع إيرا

 ، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية  2.1.21
وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافسي     تعتمد قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها 

) 3.14فضًال راجع القسم الفرعي (وتمنحها تميزًا واضحًا في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل جميع عالماتها التجارية لدى الجهات المختصة. (
). إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير  النشرة  هعن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذ) "خلفية  3"العالمات التجارية وحقوق الملكية" من القسم (

لبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي مشروع للعالمات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية ومطا
عال عند تجديد عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماتها التجارية بشكل ف 

تها، مما ينعكس سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على قيم
 المالي وتوقعاتها المستقبلية.

   والسيولة بإدارة رأس المال العاملالمخاطر المتعلقة  2.1.22
بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وقد بلغت نسبة التداول  تتمثل مخاطر إدارة رأس المال العامل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة  

ما  على التوالي، وقد بلغ صافي رأس المال العامل  م  2022يونيو    30م وكما في  2021م و2020ديسمبر    31كما في   ) مرة3.12) مرة و (3.38مرة و(  )3.80(
يونيو    30م وكما في  2021م و2020ديسمبر    31كما في  ) مليون ريال سعودي  28.05(و  ) مليون ريال سعودي25.81) مليون ريال سعودي و (16.62(  قيمته
لغرض تمويل مدفوعات للموردين واعتمادات    ومصرف اإلنماء  على التوالي، مع اإلشارة أن الشركة حاصلة على تسهيالت ائتمانية من قبل بنك البالدم  2022

ل جزء من متطلبات رأس المال العامل من خالل التسهيالت البنكية كما في تاريخ هذه النشرة ، حيث وتقوم الشركة بتموي ،  حتى تاريخ هذه النشرةمستندية  
) مليون ريال سعودي   28.74() مليون ريال سعودي و8.04() مليون ريال سعودي و4.83(  ما قيمتهالتسهيالت االئتمانية في تغطية   باستخدامقامت الشركة 

يونيو    30وخالل الفترة المالية المنتهية في    م2021  ديسمبر    31و خالل السنة المالية المنتهية   في   م  2020ديسمبر    31في  خالل السنة المالية المنتهية   
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التوالي،    م2022 المالية للشركة من قروض قصيرة  على  المطلوبات  التأجير و ذمم دائنة ومصاريف مست   األجلوتتكون  التزامات  أخرى   حقةو  ومطلوبات 
عن عدم المقدرة    ومخصص الزكاة، وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر إدارة رأس المال العامل أيضاً 

وبشكل  فورية، مما يؤثر سلبًا   سيولة تتطلب قد مفاجئةطارئة أو   أية أحداث  وقد تقع  على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها،
 على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.جوهري 

 متعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت المخاطر ال 2.1.23
 تقوم   الشركة أن  إلى اإلشارة مع ،المنتجات وذلك فيما يتعلق بشراء  ،األمريكي  الدوالر سيما ال السعودي، الريال غير لعمالت الشركة معامالت بعض تخضع

 :للعمالت وفقاً  الشركة تعامالت أدناه الجداول توضحو ،النشرة هذه تاريخ حتى فقط السعودي لريالبا منتجاتها ببيع
 بشراء المنتجات تعامالت الشركة وفقًا للعمالت فيما يتعلق  ): 12الجدول رقم ( 

 العملة 

ديسمبر  31السنة المالية المنتهية كما في 
 م 2020

ديسمبر  31السنة المالية المنتهية كما في 
 م 2021

يونيو   30الفترة المالية المنتهية كما في 
 م 2022

المشتريات  (ريال  
 سعودي) 

النسبة من  
إجمالي  

 المشتريات (%) 

المشتريات  (ريال  
 سعودي) 

النسبة من  
إجمالي  

المشتريات  
 (%) 

المشتريات  (ريال  
 سعودي) 

النسبة من  
إجمالي  

المشتريات  
 (%) 

54.71% 22,018,397 الريال السعودي  32,106,475 %78.48  26,191,051 %59.81  
21.52% 8,806,294 45.29% 18,225,342 الدوالر األمريكي   17,602,274 %40.19  

 100.00% 43,793,325 100.00% 40,912,769 100.00% 40,243,739 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

 تعامالت الشركة وفقًا للعمالت فيما يتعلق ببيع منتجات الشركة  ): 13الجدول رقم ( 

 العملة 

  31في السنة المالية المنتهية كما 
 م 2020ديسمبر 

ديسمبر  31كما في السنة المالية المنتهية 
 م 2021

يونيو   30كما في المنتهية   الفترة المالية
 م 2022

 المبيعات 
 (ريال سعودي) 

نسبة من إجمالي  
 (%)   المبيعات 

 المبيعات 
 (ريال سعودي) 

نسبة من إجمالي  
 (%)  المبيعات 

 المبيعات 
(ريال  

 سعودي) 

نسبة من إجمالي  
 (%)  المبيعات 

 100.00% 46,858,153 100.00% 48,152,978 %100.00 42,773,840 الريال السعودي
 0.00% 0 0.00% 0 %0.00 0 الدوالر األمريكي  

 100.00% 46,858,153 100.00% 48,152,978 %100.00 42,773,840 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

وكجزء من سياسة    الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة.  إن
  الأنه    الر أمريكي، إالدو  1ريال سعودي مقابل    3.75مريكي بسعر صرف يقدر ب  ألر اال، مربوط بالدوالنشرة  هالمملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذ

جنبية التي  ألت االمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العم ألر االيوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدو
  للتقلبات يخضع لعوامل العرض والطلب ومعرض    رويون سعر صرف الريال السعودي أمام الفإ  لالمعامالت، وفي المقاب  تكاليف تستخدمها الشركة إلى زيادة

  التأثير   إلى )اإلسترليني  والجنيةمريكي واليورو  أل ر االالدو  سيما  الجنبية (ألت اال قد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العم   عليهو  ،في أي وقت 
 .ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية الشركة عمليات نتائج على جوهري وبشكل   سلباً 

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة  2.1.24
الوزاري رقم ( مقفلة  سعودية مساهمة شركة إلى محدودة مسؤولية ذات شركة من الشركة تحولت القرار  (الموافق ـ  ه25/11/1442) وتاريخ  398بموجب 

05/07/2021) رقم  الوزاري  والقرار  وتاريخ  411م)،  (12/07/2021(الموافق    ـه02/12/1442)  رقم  التجاري  السجل  وبموجب  وتاريخ    )1010535041م)، 
ة شركة مساهمة  ، وعليه فإن كبار التنفيذيين في الشركة قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدار م) الصادر بمدينة الرياض2015/ 08/ 06(الموافق      ـه21/10/1436

مالية ولوائحه  مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق ال
ليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى  التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال ا 

عدم التزام الشركة    التأثير على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال
شركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي  باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، فإن ذلك سيؤدي إلى تعريض ال
 وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية  2.1.25
النشرة . إال أنه وبحكم طبيعة عمل الشركة وطبيعة معامالتها مع الغير فإن  ال يوجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه  

واإلجراءات  الشركة قد تجد نفسها طرًفا في دعاوى قضائية أخرى سواًء مدعيًا أو مدعى عليه، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي  
كة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق  التنظيمية التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشر 

كام التي تصدر فيها  حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األح
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المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألخطاء والشكاوى    –على سبيل المثال ال الحصر    –ت وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى  وما تتضمنه من تعويضا
ب  القضايا ستؤثر  نتائج سلبية لمثل هذه  أو مؤسسات. وبالتالي فإن أي  التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص  شكل سلبي واألضرار األخرى 

 ي على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.وجوهر 

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 2.1.26
الية، وفي حال عدم مقدرة  لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق الم  في السوق الموازيةستخضع الشركة بعد الطرح  

مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقتًا أو إلغاء إدراج أسهم   وعقوبات  الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف،
 .ا المالي وربحيتهاعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائه  وجوهري ؛ مما سيؤثر بشكل سلبيالشركة في حال عدم التزامها

 بأنظمة التشغيل وتقنية المعلوماتالمخاطر المتعلقة  2.1.27
أنظمة الحماية   فشل  أو النظام كانهيار تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما ُيعّرض الشركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة،

اختراق الفيروسات أنظمة أو  أو  الكوارث اإللكترونية الشركة  أو أخطاء الطبيعية أو  الحرائق  أو عدم أو   هذه الالزمة لتشغيل الماهرة العمالة توفر االتصال 

انخفاض درجة   األنظمة أو بموظفيها أو  أو بعمالئها  بالشركة  الخاصة  السرية  البيانات والمعلومات  أو تسرب  البيانات والمعلومات، وإذا    أمانوإدارتها  تلك 

و في حال فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر أ

 المالي ونتائجها المالية والتشغيلية. على أعمال الشركة ومركزهاوبشكل جوهري وقوع أي من األحداث المذكورة أعاله، سيؤثر ذلك بشكل سلبي 

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين  2.1.28
 .على التواليم 2022يونيو  30م وكما في 2021م و2020ديسمبر  31كما في ) موظف 19) و(8) و(7بلغ عدد الموظفين غير السعوديين (

مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة   م،2022يونيو    30كما في تاريخ    إجمالي الموظفين في الشركة%) من  59.37شكلت نسبة الموظفين غير السعوديين (
هارات والخبرات  ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس الم

نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما   االجتماعيةتغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشرية والتنمية    المطلوبة أو في حال حدوث أي
يؤثر بشكل  يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه أن  

 ي على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها.سلبي وجوهر

م) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية، 2020/ 11/ 04(الموافق    ـه1442/ 18/03والجدير بالذكر أيضًا أنه في تاريخ  
م)، وتستهدف هذه المبادرة دعم رؤية وزارة الموارد  14/03/2021(الموافق    ـه01/08/1442مبادرة تحسين العالقة التعاقدية والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ  

ث  مية االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وإلغاء نظام الكفيل، حيث تقدم المبادرة ثال البشرية والتن
في منشآت ين  خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافد

الوظيفي   القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد. وتتيح خدمة التنقل
آليات االنتق  المبادرة  العمل، كما تحدد  آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب  الوافد االنتقال لعمل  العقد شريطة للعامل  ال خالل سريان 

م بشروط مرضية االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة. وبناًء عليه ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجديد عقوده
مكن الشركة من المحافظة على كوادرها من العمالة غير اآلليات المشار إليها أعاله، وإذا لم تت  آخر وفقلهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل  

ه التأثير سلبًا  السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأن 
 ة.وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلي

 بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين  تعلقةالمخاطر الم 2.1.29
رسوم إضافية  أقرت الحكومة عددًا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار  

غير سعودي  ) ريال سعودي شهريًا عن كل موظف400م، وبواقع أربعمائة (01/01/2018مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارًا من 
م. األمر الذي أدى إلى زيادة الرسوم 2020) ريال سعودي شهريًا عام  800م ثم ثمانمائة (2019) ريال سعودي شهريًا عام  600م، زادت إلى ستمائة (2018عام  

الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على  الحكومية التي تدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر 
لموظفين غير السعوديين التي تكبدتها الشركة المقابل المالي لأعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. مع اإلشارة إلى أن إجمالي رسوم  

وخالل أول ستة أشهر    ) ريال سعودي131,578(  م بلغت2021عام    ) ريال سعودي وخالل226,642(م بلغت  2020/ 31/12م وحتى  2019/ 10/ 01خالل الفترة من  
 ) ريال سعودي.59,475م بلغت (2022من العام 

ي أصبحت نافذة  باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضًا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين) والت
) ريال 400م، لتصل إلى أربعمائة (2017) ريال سعودي شهريًا لكل تابع ابتداءًا من يوليو  100م، علمًا أنها ارتفعت تدريجيًا من مائة (01/07/2017اعتبارًا من  

عائلته أدت  م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي يتحملها الموظف غير السعودي عن  2020 ابتداءًا من يوليو سعودي شهريًا لكل تابع
مثل هذا األمر    إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث

الموظفين غير السعوديين أو   فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن
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ليف الشركة، جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكا
 وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها. 

 عالقةال تعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات المخاطر الم 2.1.30
م وال تتعامل  2022يونيو    30م والفترة المالية المنتهية في  2021م و  2020ديسمبر    31تتعامل خالل السنوات المالية المنتهية في    النشرة لمكما في تاريخ  

والشركات  الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة ذات تعامالت تجارية التي قد تتم بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة ومساهميها  
يجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة إال أنه في حال تعاملت الشركة مع أي أطراف ذات عالقة في المستقبل، فإنه    ستثمر بها.الم

جمعية    لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامالت مع أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب
ل معهم عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت، فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعام 

 على تنفيذ األعمال المسندة إلى أطراف ذوي عالقة. 

و تجديدها بشروط ال تناسب الشركة أو في حال تعذر على الشركة إيجاد بديل  إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أ
اتها وتوقعاتها  مناسب لألطراف ذات العالقة خالل فترة زمنية معقولة،  فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملي

األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على المستقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعامالت مع  
 وتوقعاتها المستقبلية. أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها

) 71ادية بشكل مسبق. ووفقًا للمادة (باإلضافة إلى ذلك، قد تتعامل الشركة مستقبًال مع أطراف ذات عالقة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة الع
وعليه،   من نظام الشركات، فإنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة بشكل مسبق.

حصول على غرامات وعقوبات والتي قد تصل حسب نظام  فإن الشركة معرضة للحصول على مخالفات لألحكام والقواعد اإللزامية لنظام الشركات وبالتالي ال
) ريال سعودي، وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك 500,000) إلى (213الشركات الحالي (المادة  

شركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسيكون لوقوع  )، كما أنه قد تتعرض ال214المخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي (المادة  
 أي من الحاالت المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ذلك االنتشار العالمي المستمر  بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في طر المتعلقة المخا 2.1.31

 ) 19 -  (كوفيد فيروس كورونا لجائحة
) المستجد والذي بدأ بالتفشي  19-نظرًا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد

العالم، وماصاحب ذلك من القرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية  أنحاءجميع  م بداية من الصين ومن ثم في2019منذ أواخر شهر ديسمبر 
)، والتي تقتضي على سبيل المثال  19-جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  انتشاروالتدابير الوقائية للتصدي والحد من    االحترازيةالسعودية بشأن اإلجراءات  
زئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل  ال الحصر: بحظر التجول الج

عليق الدخول  لبعض القطاعات أو الزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذلك، وتعليق جميع رحالت الطيران الداخلي والحافالت وسيارات األجرة والقطارات، وت
وفرض قيود مؤقتة على جميع الحجاج والمعتمرين المقيمين في المملكة لمنعهم من زيارة مدينتي   ة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكةألغراض العمر 

 وإغالق المجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات. المنورة مكة المكرمة والمدينة 

) MERS) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (COVID-19ب على تفشي أي مرض من األمراض المعدية منها على سبيل المثال فيروس كورونا (كما سيترت
ة ) في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري على اقتصاد المملكSARS) ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة (HINI(  األنفلونزاوفيروس  

 وعمليات الشركة. 

) في المملكة. كما سيكون لهذه اإلجراءات  COVID-19فيروس كورونا (  انتشارضمان أن اإلجراءات الموضحة أعاله سوف تنجح في إيقاف أو الحد من    ال يمكن
سيؤثر بدوره وبشكل سلبي وجوهري على أعمال  آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها، مما 

 الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

) أو في حال تفشي أي أمراض معدية أخرى في المملكة وفي باقي دول العالم، فإن الشركة ستكون COVID-19فيروس كورونا (  انتشاركما أنه وفي ظل  
التي تشتريها الشركة من موردين    المنتجاتبعض  توريد  تأخير أو التأثير سلبيًا على    أو، وبشكل خاص قد يكون هنالك تعليق  معرضة لمخاطر انقطاع األعمال

 . التشغيلية للشركة خارجيين في دول متأثرة بالفيروس، مما سيؤثر سلبيًا على استمرار العمليات 

العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك نقص في عدد الموظفين في كافة إدارات الشركة بما في    انتشاركما أنه وفي حال  
ـف قدرتهـا ذلك في إدارات التشغيل أو سيؤدي إلى تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما مـن شـأنه أن يعطـل عمليات الشركة التشغيلية ويضع

  بمتطلباتها التعاقدية. مع اإلشارة إلى أن انتشار فيروس كورونا   االلتزامإنتـاج كميـات كافيـة مـن المنتجــات بصــورة مســتمرة أو    أودماتها ومنتجاتها  علـى تقديم خ
  ) 33.11(م التي بلغت  2019م مقارنة بإيرادات العام  2020مليون ريال سعودي في عام    )42.77(إلى  ارتفعت  على إيرادات الشركة حيث    لم يؤثر بشكل سلبي
 م. 2019م مقارنة بربحية العام 2020، كما ارتفعت ربحية الشركة للعام مليون ريال سعودي
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ضمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم الخسائر الناجمة عن    ال يمكنهافإن الشركة  هذه النشرة  تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ    ال يوجدوحيث أنه   
 هذه الجائحة وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ 2.1.32
 لها في مدينة  فرع   أنشاء  م أن الشركة تعمل على2022يونيو    30للفترة المالية المنتهية في    المفحوصةمالية  م، أظهرت القوائم ال2022يونيو    30كما في  

) "خلفية  3) "المشاريع تحت التنفيذ" من القسم (3.17(فضًال راجع القسم الفرعي ( منه كما في تاريخ هذه النشرة االنتهاء، مع العلم أن فرع جدة قد تم جدة
الشركة  وفي حال قيام الشركة بالعمل على إنشاء فروع جديدة أو تحديث ألصولها الثابتة في المستقبل، فإن    عة أعمالها" من هذه النشرة).عن الشركة وطبي

خيص الالزمة  التأخر في إتمام إنشاء المشاريع وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على الترا –على سبيل المثال ال الحصر  -تواجه تحديات وعوائق عديدة  قد
سيع أو عدم القدرة على تجديدها، أو تعرض المشاريع لمخاطر تشغيلية قد تحدث بسبب عوامل مختلفة، مما ال يعطي أي ضمان أن خطط الشركة في تو

ل سلبي وجوهري على أعمال  عملياتها سيحقق نجاحًا وسيكون له القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشك
 الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 التجارية المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة  2.1.33
  31كما في  م و2020ديسمبر    31كما في  ) ريال سعودي  900,357و(  ) ريال سعودي162,627و(  ) ريال سعودي26,092بلغ رصيد الذمم الدائنة التجارية للشركة (

كما ) %6.01(و  )%1.73() و%0.40(  إجمالي مطلوبات الشركة. وتمثل نسبة الذمم الدائنة التجارية من  على التواليم  2022يونيو    30م وكما في  2021ديسمبر  
  فترة   الممنوحة للشركة من قبل الموردين تبلغمع اإلشارة إلى أن فترة االئتمان  .  على التواليم  2022يونيو    30م وكما في  2021م و2020ديسمبر    31في  

    يوم. 60إلى يوم  30 تتراوح من
، األمر  مع الموردين    فقد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة التجارية أو السداد في المدة المتفق عليها  التجارية  وفي حال تقادم الذمم الدائنة

ئنين، الذي قد ُيصعب حصول الشركة على اتفاقيات شراء بالدين بشروط مناسبة في المستقبل أو قد يعرضها ذلك إلى رفع دعاوي قضائية من قبل الدا
 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وبشكل وجوهري على عملياتها التشغيلية ووضعها المالي ونتائج مما سيؤثر سلبًا 

 بخطة التوسعة المخاطر المتعلقة  2.1.34
" بعنوان "خطة التوسعة الحالية" في هذه النشرة لمزيد 3.8تعمل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة على خطة توسعة (فضًال راجع القسم الفرعي رقم "

%) من  100.00ريال سعودي، سيتم تمويل نسبة (  )  15,500,000(  عشر مليون وخمسمائة ألف  خمسة    من التفاصيل)، وبإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ قيمتها  
حصالت الطرح، ستقوم الشركة باالعتماد على تغطية المتبقي من  ، وفي حال عدم كفاية متمن صافي متحصالت الطرح   توسعة  من خاللتكاليف خطة ال

، مع تغطية أي من خالل تسهيالت ائتمانية والسيولة المتوفرة بالشركة بعد التأكد من قدرة الشركة على إدارة رأس المال العامل بكفاءة التكاليف التقديرية 
خالل السيولة المتوفرة في الشركة بالشركة بعد التأكد من قدرة الشركة على إدارة رأس    تكاليف إضافية أو بنود لم يتم تضيمنها ضمن خطة التوسعة من
ارتفاع التكاليف المرتبطة بخطة التوسعة مقارنة مع قيم   –على سبيل المثال ال الحصر    -المال العامل بكفاءة. قد تواجه الشركة تحديات وعوائق عديدة  

خطة    استكمالد الشركة ذاتيًا على تمويل أي تكاليف إضافية بشكل كامل عن التكاليف المعتمدة، أو التأخر في  التكاليف المعتمدة مما سيؤدي إلى اعتما
سعة لمخاطر  التوسعة وفق الجدول الزمني وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو عدم القدرة على تجديدها، أو تعرض مشروع التو 

عوامل مختلفة ، مما ال يعطي أي ضمان أن خطط الشركة للتوسعة ستحقق نجاحًا وستكون لها القدرة على تحقيق اإليرادات    تشغيلية قد تحدث بسبب 
 .ها المستقبليةوتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعات 

 المتعلقة بإدارة المخزون  المخاطر 2.1.35
ات جوهرية  تعتمد الشـــــــــركة على خبرتها التراكمية في ســـــــــوق المنتجات الحديدية ومعرفة توقعات الطلب إلدارة مخزونها من منتجات الشـــــــــركة، وقد تطرأ تغير 

، أو بالتغيرات في دورات المنتج أو التسعير أو تم توقعه، إذ قد يتأثر الطلب بإطالق منتجات جديدة في السوق في الطلب على المنتجات الحديدية خالف ما

شـركة. وبالتالي،  التغيرات في أنماط إنفاق العمالء، أو دخول منافسـين جدد إلى السـوق أو غيرها من العوامل. عليه، فقد تقل طلبات العمالء على منتجات ال

أو إدارة كميات اإلنتاج أو التوريد بطريقة مالئمة، فقد يؤدي إلى وجود فائض  إذا لم تتمكن الشــــــــركة من تقدير حجم المنتجات التي يبحث عنها عمالؤها بدقة 

قد يجبر الشــــــــــركة إلى تخفيض األســــــــــعار لبيع    في مســــــــــتويات المخزون، كما أن الزيادة في المخزون وســــــــــوء إدارته قد تؤدي إلى احتمالية تكدس المنتجات مما

 ة ووضعها المالية ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.مخزونها مماسيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشرك

كما في   م و2020ديسمبر    31كما في  ريال سعودي  )  12,538,471) ريال سعودي و(9,435,124) ريال سعودي و(9,069,747بلغ رصيد المخزون في الشركة (
 لمراقبة المخزون من المستوى األمثل على المحافظة إلى السعي في الشركة سياسة على التوالي. وتتمثلم  2022يونيو    30م وكما في  2021ديسمبر    31

 المتاحة المنتجات على جودة والحفاظ المناسب الوقت في والبضائع السلع تسليم ضمان مع العامل، المال رأس كفاءة وزيادة المخزون حيازة تكاليف
 فائض إلى أو شديد إلى انخفاض ذلك  سيؤدي دوري، بشكل المخزون ومراقبة المثلى المخزون مستويات على الحفاظ من الشركة تتمكن لم فإذا .للعمالء

 الثانية، الحالة في  المخزون، أو تصريف األولى، الحالة  في العمالء، متطلبات تلبية من تمكنها لعدم بخسائر الشركة يلحق قد مما المخزون، مستويات في
 .عملياتها ونتائج المالي، ووضعها وجوهرية، سلبية بصورة التجارية الشركة عمليات على يؤثر قد مما
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 احتياج الشركة للتوسع مستقبًال  المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية 2.1.36
ر القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركة للقيام بخططها  تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها المستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفي 

نجاح ة، وإذا لم تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على  ليالمستقب
 ها المستقبلية.وتوقعاتوأدائها المالي الشركة في تنفيذ الخطط المستقبلية للتوسع في األعمال وبالتالي التأثير سلبًا وبشكل جوهري على نتائج أعمالها 

     المخاطر المتعلقة برفع أسعار المنتجات من قبل الموردين الرئيسين  2.1.37
. إن أسعار الصاجات الحديدية والجسور الحديدية والزوايا الحديدية  منها على سبيل المثال ال الحصر  منتجاتهاعلى توريد    تعتمد الشركة في استمرار عملياتها

شركة المنتجات  المنتجات عرضة للتقلبات، وقد يتعرض لتقلبات في المستقبل ألي أسباب منها على سبيل المثال تغير في قوانين الدول التي تستورد منها ال
الرسوم والتكاليف المرتبطة    ارتفاعك  أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية بشأن استيراد المنتجات من تلك الدول وكذل

ات أخرى، كما أن الشركة بعملية الشراء أو االستيراد ونقل المنتجات أو ارتفاع أسعار المنتجات عالميًا نتيجة للعوامل المرتبطة بالطلب أو العرض أو الي تأثير 
في حال ارتفاع أسعار المنتجات ،    ، وأيضًا عدم التأثر بشكل كبيرلسوقتفادي أي مشكلة في إمدادات اتعمل دائمًا الحفاظ على مستوى معين من المخزون ل

في تكلفة    فإذا أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على كميات كافية من المنتجات في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة ، أو كان هناك زيادة كبيرة
 ل الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.هذه المنتجات ، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعما 

 المخاطر المتعلقة بالتعامل مع الموردين  2.1.38
مع منافسي الشركة    اتفاقياتتتعامل الشركة على أساس تعاقدي مع كافة مورديها وعلى أساس غير حصري، ويعني ذلك أنه يحق للموردين التعامل أو إبرام  

لتي تتلقاها الشركة. وفي حال أبرم أي من موردي الشركة اتفاقية حصرية مع منافس أو في حال تم إنهاء أو عدم التعامل مستقبًال  بخصوص نفس المنتجات ا 
لى إيجاد  من قبل أي من الموردين مع الشركة أو حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين، فإنه ال يوجد أي ضمان أن الشركة قادرة ع

 .ين آخرين بشروط وأحكام مماثلة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها الماليمورد 

 المخاطر المتعلقة بالنقل لمنتجات الشركة  2.1.39
بأطراف خارجية لتقديم    باالســـــــتعانةلتقديم خدمات توصـــــــيل منتجاتها لعمالئها كما تقوم  ) مركبات بإحجام مختلفة  9(من    نقل مكونتملك الشـــــــركة أســـــــطول  

النقل، مع    خدمات التوصـــــيل، وتتحمل الشـــــركة ألي تكاليف مرتبطة بالنقل في حال قيامها بتوصـــــيل منتجاتها للعمالء، حيث أن أســـــعار البيع متضـــــمنة تكاليف

ن أي تلف في البضــــــاعة المباعة قبل تســــــلمها من قبل العميل في حال كان تلف البضــــــاعة المباعة ناتج عن  اإلشــــــارة إلى أن الشــــــركة تقوم بتعويض العميل ع

نظمة  إهمال من قبل الشـــركة. إن أي تعطل في توفر خدمات النقل هذه ســـواء بســـبب تعطل ألســـطول النقل الذي تملكه الشـــركة أو بســـبب تغيير قوانين وأ

منتجـات الشـــــــــــــــركـة أو ارتفـاع التكـاليف المرتبطـة بـالنقـل مثـل تكـاليف البنزين والصـــــــــــــــيـانـة وقطع الغيـار وتكـاليف العمـالـة  النقـل أو االشـــــــــــــــتراطـات النظـاميـة لنقـل  

تائج  المرتبطة بالنقل ســـــــــيؤثر بشـــــــــكل مؤقت على قدرة الشـــــــــركة على توريد منتجاتها لعمالئها، والذي ســـــــــيؤثر بشـــــــــكل ســـــــــلبي وجوهري على أعمال الشـــــــــركة ون

ــاعة المباعة نتيجة إلهمال من  عملياتها ووضـــــعها المال ي وعلى توقعاتها المســـــتقبلية. كما أن تحمل الشـــــركة ألي تعويضـــــات للعمالء مقابل أي تلف في البضـــ

وعلى   قبل الشــــــركة ســــــيؤدي إلى زيادة المصــــــاريف التشــــــغيلية، وبالتالي ســــــيؤثر بشــــــكل ســــــلبي وجوهري على أعمال الشــــــركة ونتائج عملياتها ووضــــــعها المالي

 لمستقبلية. توقعاتها ا

 المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الشركة  2.1.40
أو توسيع قد يطلب عمالء الشركة أسعار أقل مقابل المنتجات المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع المنتجات الحديدية 

الخدما زيادة نسبة وعدد مقدمي  أو دمجها،  المنافسين الحاليين وتطويرها  الشركة لعمالئها. أعمال  التي تقدمها  المنتجات  انخفاض أسعار  إلى  ت وبالتالي 
التالي تقليل وسينتج عن تقليل األسعار إلحدى األسباب المذكورة أعاله انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة من خدماتها المقدمة للعمالء، وب

 .ل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتهانسبة أرباح الشركة من أعمالها بشكل عام. وسيكون للعوام 

 مع الغير     المخاطر المتعلقة بالعقود  2.1.41
وعقود اإليجار للمستودعات وفروع الشركة ومقر إدارة    أبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات ، وتشمل هذه العقود عقود التوريد مع كبار الموردين

تتعالشركة التي  الجهات  التعاقدية. وقد تخل  بالتزاماتها  بالوفاء  أو عدم رغبتها  المتعاقدة معها  الجهات  الشركة لخطر عدم قدرة  تتعرض  اقد معها ، وعليه 
و عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها، أو في حال عدم قدرة الشركة على الوفاء الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجًة إلفالسها أ

أو أي عقود أخرى سيتم توقيعها مستقبًال ،وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات    العقود الحاليةبالتزاماتها التعاقدية تجاه الغير شامًال ذلك  
 ة.أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعب 

شركة أو كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف أو الشركة سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة أو األطراف المتعاقدة معها، وفي حال عدم قدرة ال 
زعات فإن ذلك سيؤثر  األطراف المتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك المنا

 .  على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعاتها المستقبليةوبشكل جوهري سلبًا 
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 ةمستأجر  اتعقار  الشركة على بعض أصولالمخاطر المتعلقة بوجود  2.1.42
  الرياض وجدة   يتم استخدامها كمنافذ بيع في كل من مدن مستودعاتو  ومكتب لفرع جدة  لمبنى اإلدارة الرئيسية بالرياض  إيجارجار  تئعقد اس    الشركة    أبرمت

 تستأجرها الشركة).    (قائمة العقارات التي " بعنوان 3.16"(فضًال راجع القسم الفرعي رقم 
سوف يؤدي إلى دخول الشركة في    مالك العقاراتد مع والقدرة على الحفاظ و/ أو تجديد العق لذلك، عدم قدرة الشركة على االلتزام بشروط العقد أو عدم  

المالي  الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها  أعمال  المستأجرة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على  العقارات  وتوقعاتها    نزاعات قضائية وسحب 
 المستقبلية.

، سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج ةد الحالي والعقبشروط مماثلة للتي تطبق على    دو العقتلك  كما أن عدم قدرة الشركة على تجديد  
 عملياتها ووضعها المالي وتوقعتها المستقبلية.

سباب، فستضطر إلى البحث عن مواقع أخرى تكون كلفتها أعلى من  ألي سبب من األ   اإليجار الخاصة بهاد  وعق كما أنه في حال لم تتمكن الشركة من تجديد  
، كما قد تتحمل الشركة نتيجة لذلك نفقات رأسمالية إضافية ناتجة عن تجهيز ة د الحاليوالعقكلفة المواقع الحالية أو قد تكون بشروط أقل مالئمة من شروط  
 ري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعتها المستقبلية.العقارات المستأجرة بعقود جديدة، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوه 

 المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين  2.1.43
لحالية التي بدأت  تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظرًا للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته ا

زيد من المعلومات ) مستقلين، (لم2) أعضاء من بينهم عضوين (5(  خمسةم) ولمدة ثالث سنوات من عدد  14/07/2021(الموافق    ـه1442/ 12/ 04من تاريخ  
) من المادة  3)، وحيث أن الشركة حاليًا تلتزم بمتطلبات الفقرة الثالثة (ء مجلس اإلدارة وأمين السر من هذه النشرة) "أعضا4.3.1فضًال راجع القسم رقم (

) التي نصت على أن ال يقل عدد16السادسة عشرة  المالية  الصادرة عن هيئة السوق  الشركات  المستقلين عن    ) من الئحة حوكمة  أعضاء مجلس اإلدارة 
ة للشركات  عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، إال أنه في حال عدم تحقيق الشركة، وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادي

ن الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها، ، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإ السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرةالمدرجة في  
الفات الجزائية من  بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين كما ذكر أعاله، وفي حال عدم التزامها بذلك مستقبًال فإنها ستكون عرضة للمخ

 ي على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.  جوهر وِقبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي 

  بشغور منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية المتعلقة    مخاطرال 2.1.44
المراجعة تلخص  ، ومن أهم مهام إدارة المراجعة الداخلية، إصدار تقارير دورية إلى لجنة  حتى تاريخ هذه النشرةإدارة مراجعة داخلية  مدير  اليوجد لدى الشركة  

ق اإلجراءات  نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات المخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف للتنبيه على أهم المخاطر بشكل فوري وتطبي
ن الشركة ستكون معرضة لمخاطر تشغيلية  فإ وفي حال استمرار عدم إنشاء أو تفعيل إدارة المراجعة الداخلية، .التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك المخاطر

 الية.وإدارية ومالية ورقابية ال سيما بعد إدراج الشركة في السوق الموازية، وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة الم

 المخاطر المتعلقة بعدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة 2.1.45
ء. وتعتمد الشركة على الشركات المصنعة والموردين الذين  لمتطلبات العمال ون المواصفات الفنية للمنتجات مطابقة  ينبغي على الشركة االلتزام بأن تك

أي عيوب فيها يوفرون لها جميع المنتجات التي تقوم ببيعها. وبالرغم من أن الشركة ال تشرف مباشرة على جودة تلك المنتجات، إال أنها تظل مسؤولة عن  
 باألنظمة المطبقة ومتطلبات وزارة التجارة، مما سوف يعرضها لمطالبات وإجراءات نظامية تتعلق بضمان جودة المنتجات وسالمتها.عمًال 

ها إلجراءات  وقد ترفع ضد الشركة دعاوى المسؤولية فيما يتعلق بجودة المنتجات وضمانها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وفي حال عدم اجتياز 
أو في حال    اقبة الجودة أو في حال لم تتمكن الشركة من صيانة وخدمة منتجاتها وفقًا للمعايير والمواصفات واألنظمة السعودية ألي سبب من األسباب،مر 

منتجاتها، مما اكتشاف أي خلل أثناء معاينة وفحص المنتجات، أو فقدان الشركة للشهادات واالعتمادات، فإن ذلك سوف يضر بسمعتها وثقة العمالء في  
 سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعلى إيراداتها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى سعر األسهم. 

 م2021المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بدءًا من يناير  2.1.46
الرسوم التي تتقاضاها من الركاب والسفن التي تستفيد من خدماتها، حيث بدأ تحصيل الرسوم بالزيادة الجديدة  قررت الهيئة العامة للموانئ السعودية زيادة  

ريال إلى   1,500حيث رفعت الهيئة العامة للموانئ الســـعودية رســـوم ســـفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصـــصـــة من    .2021إعتبارًا من أول يناير  

ريال للزيارة الواحدة ألي سفينة،    100. كما بلغت رسوم القدوم للميناء  )%320(رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة    ريال عن كل  6,300

 ريال رسوم المغادرة.  100و
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م، مع اإلشارة إلى أن الشركة لم 2020ديسمبر   31خالل السنة المالية المنتهية في يوضح الجدول التالي تفاصيل رسوم سفن الحاويات التي تحملتها الشركة  

ــنة المالية المنتهية في  م نظرًا ألن  2022يونيو   30م وخالل الفترة المالية المنتهية في 2021ديســـــــــــمبر   31تتحمل أي رســـــــــــوم خاصـــــــــــة بهيئة المؤانى خالل الســـــــــ

م من دول الخليج وبالتحديد من كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة  2022ســــــــتة أشــــــــهر من العام م وخالل أول  2021اســــــــتيراد الشــــــــركة خالل العام 

 البحرين وكان التوريد من خالل شاحنات عن طريق الخط البري : 

 م 2022م وخالل أول ستة أشهر من العام 2021 م و2020التي تحتملها الشركة خالل األعوام  رسوم سفن الحاويات ): 14الجدول رقم ( 
 بيان 

 (بالريال السعودي) 
  31كما في السنة المالية المنتهية 

 م 2020ديسمبر 
  31كما في السنة المالية المنتهية 

 م 2021ديسمبر 
  30كما في الفترة المالية المنتهية  

 م 2022يونيو  
 0 0 32,471 رسوم سفن الحاويات 

 0 0 32,471 اإلجمالي 
 المصدر: الشركة

عكس بالزيادة  وحيث أن الشــــــركة تعتمد على اســــــتيراد جزء من منتجاتها من خارج المملكة، فإن زيادة الرســــــوم الخاصــــــة بالهيئة العامة للموانئ الســــــعودية ســــــين

، والذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهري على أعمال الشــركة ونتائج  المبيعات دة من خارج المملكة وبالتالي زيادة تكاليف  ر على تكاليف منتجات الخدمات المســتو

 عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بالمسؤولية عن مطالبات الضمان  2.1.47
والمواد. وقد التصنيع  تقدمها كالضمانات ضد عيوب  التي  للمنتجات  تعامالتها مع عمالءها ضمانًا  بموجب  الشركة  نشوء    تقدم  حال  الشركة في  تضطر 

   الضمان فسيؤدي ذلك التأثير   بالتزاماتمطالبات الضمان إلى إصالح المنتج المشمول بالضمان أو استبدال على نفقة الشركة، وفي حال تعذر الشركة الوفاء  

دور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكاليف أو تعويضات ناتجة عن ص

كما أن      سيكون له تأثير سلبي وجوهري علـى توقعـات أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي .  بشأن الضمانات المقدمة من قبل الشركة، مما

الضمان تجاه الشركة، فقد تتحمل الشركة تكاليف إصالح أو استبدال    بالتزاماتالشركة معرضة للمخاطر المرتبطة بعدم إيفاء الموردين الذين تتعامل معهم  

لشركة ووضعها  المواد المعيبة التي لم تتلق تعويضًا بشأنها. وعليه، سيكون للتكاليف المتكبدة نتيجة مطالبات الضمان تأثير سلبي وجوهري على أعمال ا 

 المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 لمخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعيةا 2.1.48
وهــذه العمليــات معرضــة لبعــض المخاطــر المتعلقــة بالعيــوب التـي قـد تحـدث فيهـا خالل إنتاجهـا أو   يتمحور عمل الشــركة حول تسويق وبيــع المنتجات الحديدية

تصـرف مـن الموظفيــن، إن أي عيــوب فــي المنتجــات المصنعــة مــن قبــل الموردين أو عــدم التزامهــا أو العيـوب الناتجـة مـن أخطـاء نتيجـة سـوء سـلوك أو    نقلهـا
بشكل سلبي     أثيربالمواصفــات قـد يعرضهـا إلـى مخاطـر سـحب منتجاتها من األسواق والمتاجر ومطالبتها بشأن المسؤولية عن تلك المنتجات، وبالتالي الت

عة الشركة باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكاليف أو تعويضات ناتجة عن صدور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات بشأن مسئولية  وجوهري على سم
     ي .سيكون له تأثير سلبي وجوهري علـى توقعـات أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــ الشركة عن المنتجات المسحوبة من السوق، مما

 بموسمية أعمال الشركة  المخاطر المتعلقة 2.1.49
ألعياد  يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن شهر رمضان وفترة ا

والمخزون لمنتجات الشركة مع وجود أي انخفاض حاد في الطلب على منتجات  الرسمية تقل فيها أعمال الشركة. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات المشتريات  

، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكبد الشركة إلى تكاليف إضافية خصوصًا تكاليف تخزين إضافية ، كما أن أو انخفاض الطلب بشكل عام على     الشركة في السوق

وبالتالي الشركة،  مبيعات  على  الشركة سيؤثر سلبيًا  وتوقعاتها      منتجات  المالي  ومركزها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أداء  على  وجوهري  بشكل سلبي  التأثير 

 المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بالتسويق المباشر لموردي الشركة  2.1.50
أكبر خمسة  يتم توريدها من خالل موردين من داخل وخارج المملكة، حيث تشكل المشتريات من  الحديدي   تعتمد أعمال الشركة على تسويق وبيع منتجات

 30م وكما في  2021ديسمبر    31كما في    م و2020ديسمبر    31كما في  من إجمالي المشتريات    %)82.23(  ونسبة  )% 74.17(ونسبة    %)79.89(نسبة  موردين
ديسمبر    31كما في    م و2020ديسمبر    31كما في  من إجمالي تكلفة اإليرادات    %)87.05(ونسبة  %)  75.98(ونسبة    %)83.51(على التوالي، ونسبة  م  2022يونيو  
من خارج المملكة على الشركة والشركات    خصوصاً على التوالي . وكما في تاريخ هذه النشرة، يعتمد الموردين الرئيسين  م  2022يونيو    30م وكما في  2021

بتوسيع نطاق    من خارج المملكة  وبيع منتجاته على المستخدمين النهائيين، وبالتالي وفي حال قرر أحد من موردين الشركة الرئيسيين  المنافسة لتسويق وتوزيع
بشكل مباشر للمستخدمين النهائيين، فمن الممكن أن تنخفض حصة الشركة في السوق، وسيكون  منتجاتهم  عملياتهم في المملكة من خالل بيع وتوفير  

 .ثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتهالذلك تأ 
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 المعمول بها على أعمال الشركة   حواللوائالمخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة  2.1.51
تؤثر أنظمة االستيراد في المملكة وقوانين  كما في تاريخ هذه النشرة ، تعتمد أعمال الشركة بشكل جزئي على استيراد منتجاتها من خارج المملكة. وبناًء عليه، 

إذا تضمنت  التصدير لدى سلطات االختصاص التي تستورد منها الشركة أو موردي المنتجات، التي تقوم الشركة بتوزيعها بشكل كبير على أعمال الشركة. و 
ات أو إجراءات مقاطعة على بفرضت عقو  من موردين، أو إذا ما  لوائح االستيراد على مزيد من القيود المفروضة على المنتجات التي تقوم الشركة بشرائها

 تائج عملياتها.البلدان التي تستورد الشركة منها منتجاتها بشكل جزئي أو كلي ، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعما ل الشركة ووضعها المالي ون
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 المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركةالمخاطر  

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   2.2.1
 ال سبيل المثال على وتشمل، عام بشكل المملكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على المتوقع المستقبلي األداء يعتمد
 النفط والصناعات على أساسي بشكل والجزئي الكلي المملكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط المحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

النفط تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، المحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية أسعار  لها في   أثرها سيكون 
 نظراً  الشركة المالي، أداء على سلباً  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت  عام وعلى المملكة بشكل اقتصاد ونمو خطط  على والجوهري المباشر
 الحكومي. اإلنفاق بمعدالت المملكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها

 التحتية، البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى عوامل عدة اقتصاد المملكة على نمو استمرار يعتمد كما
الشركة ونتائجها   أعمال على وجوهري سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا

 المستقبلية.المالية وتوقعاتها 

   المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2.2.2
األمني االستقرار عدم من األوسط الشرق منطقة دول من العديد تعاني  أو  وال الوقت في السياسي  االقتصادية   الظروف بأن ضمانات يوجد الحاضر. 

على اقتصاد المملكة وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم معها وعدم   سلبي تأثير لها يكون لن أخرى بلدان البلدان أو أي تلك في والسياسية
 المالي وتوقعاتها المستقبلية. ونتائج عملياتها ووضعها الشركة أعمال قدرتها الحصول على عمالء جدد، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على

 نظام الشركات  المخاطر المتعلقة ب 2.2.3
م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها  05/2016/ 02ه (الموافق 1437/ 07/ 25الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  يفرض نظام الشركات

ابير لاللتزام بمثل هذه المتطلبات والتي  مع اإلشارة إلى أن الشركة لم يسبق وأن خالفت نظام الشركات. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتد 
عتبر  من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده والتي ت

أو إدارتها التنفيذية إلى مثل هذه العقوبات من غرامات    إلزامية على جميع الشركات، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها 
ل بيانات مالية أو السجن أو كالهما (على سبيل المثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سج 

) من نظام الشركات 214يد على خمسة ماليين ريال سعودي، كما نصت المادة (سنوات وبغرامة ال تز   5كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن  
الذي من شأنه التأثير سلبًا وبشكل جوهري على  على تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات) في حال عدم التزامها بأحكام وقواعد نظام الشركات، األمر

 أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  اطر المتعلقةالمخ 2.2.4
م)، بناءًا على نظام الشركات  02/2017/ 13(الموافق    ـه16/05/1438 وتاريخ)  8-16-2017(أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات جديدة بموجب القرار رقم  

رقم م/ الملكي  بالمرسوم  (الموافق  28/01/1437وتاريخ    3الصادر  رقم  10/11/2015ه  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  وتاريخ    2021-07-1م)، 
 م).  14/01/2021(الموافق  ـه01/06/1442

الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة ، إال أنه في حال تطبيقها بشكل  وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة  
في الشركة   إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية والعاملين

كون له تأثير واعد واإلجراءات، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية، األمر الذي سيلهذه الق 
 سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم المخاطر المتعلقة 2.2.5
وهيئة  واإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقرويةتخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  

، بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح  ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع  التجارة  السوق المالية ووزارة
المملكة.   العديد من األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينهوالتعاميم والسياسات في  التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار  البيئة  ا  وتشهد 

تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن    أي  إدخال  ام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال. وتعتبر تكاليف االلتز بشكل مستمر
أو قد تخضع  ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين،  

وبشكل جوهري  فية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبًا  للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرا
 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة  2.2.6
% على عدد من 5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1ز النفاذ بتاريخ  قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حي

وذلك ابتداًء من   %15إلى   5المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من % 
لمنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. كما سيتعين  م، وبالتالي، فإنه يتعين على ا2020شهر يوليو  



  
 
  

                                                                                                                                                                                                                  
25 

 

تطبيق ضريبة القيمة عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن  
تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة، وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في   المضافة، والتي تشمل

في ذلك منتجات الشركة. كما إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة،   المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بما
قة  ُيعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها، وكذلك ستتحمل الشركة قيمة تلك العقوبات المفروضة من قبل الجهات ذات العال سوف  

للشركة  سيزيد أيضًا من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي    الضريبة مماوالناتجة عن التطبيق الخاطئ لنظام  
 ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب  2.2.7
طبيعة نشاط الشركة، فإن فترة رمضان واألعياد والحج تقل فيها يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق، كما وبحكم  

سيؤثر بدوره   أعمال الشركة. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات اإلنتاج مع الهبوط الحاد للطلب، سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها، والذي
 على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.على أداء القطاع بشكٍل عام، وبالتالي سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري 

 المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه  2.2.8
) برفع أسعار منتجات2015/ 12/ 28(الموافق    ـه17/03/1437) وتاريخ  95أصدر مجلس الوزراء قراره رقم   بيع وتسعيرة الكهرباء استهالك وتعرفة الطاقة م) 

 المملكة.  في الحكومي الدعم كفاءة برفع المتعلقة السياسات من كجزء والصناعي، والتجاري السكني للقطاع الصحي الصرف وخدمات لمياها

 المالي التوازن برنامج خطة م) حول2017/ 12/ 12هـ (الموافق  24/03/1439تاريخ   في بياناً  (الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا) الطاقة وزارة أصدرت كما
م)، مع اإلشارة إلى أن أسعار منتجات  01/01/2018هـ (الموافق  14/04/1439يوم   من ابتداًء  وذلك الطاقة مثل البنزين والكيروسين لتصحيح أسعار منتجات

 .  والمياهالطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفقًا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة 

لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من   الطاقة،تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات   
 المالي ووضعها عمالهاأ شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير سلبًا وبشكل جوهري على

 المستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج

 المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 2.2.9
زايدة معايير  تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة مت

، كما يتطلب االلتزام  صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة
التشغيلية. الممارسات  تعديالت في  نشوء  أو  المال  رأس  إضافية من  إلى تحمل مصروفات  بالبيئة    بمعايير جديدة وصارمة  المتعلقة  الحوادث  تنشأ  وقد 

دي، في حال لم  والصحة والسالمة، فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤ
ة، إلى خطر تلوث البيئة. إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات  يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال ُتركت من دون عالج أو إدارة سليم

د تفرضها  واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات ق
) للفقرة  (وفقًا  عليها  الرقابية  (2الجهات  المادة  من  (م/  )18)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  للبيئة  العام  النظام  وتاريخ  34من  (الموافق  1422/ 07/ 28)  هـ 

) ريال سعودي وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغالق  10,000(آالف  م) يعاقب من يخالف أي حكم من أحكامه بعقوبة مالية ال تتجاوز عشرة  15/10/2001
وم في حال التكرار)، والتي ستؤثر سلبًا على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على ي   90المنشأة لمدة ال تتجاوز  

 مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلبًا وبشكل جوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 تغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخلالمخاطر المتعلقة ب 2.2.10
م) الذي ُيلزم الشركات السعودية المدرجة  04/12/2016(الموافق  ـه05/03/1438 بتاريخ 1438/ 16/ 6768أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم 

النحو الوارد  في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على  
كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على في "نظام تداوالتي" في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم،  

يق هذا التعميم في أساس ملكية مؤسسيها وفقًا لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطب
في   المنتهية  رقم    م2016ديسمبر    31السنة  خطابها  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت  ولكن  لذلك.  الالحقة    بتاريخ   1438/ 16/ 12097والسنوات 

م والسنوات التي تليها. وإلى أن  2017ديسمبر    31م) الذي يقتضي تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في  17/01/2017ه (الموافق  19/04/1438
 يبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي ُتصدر هيئة الزكاة والضر

ة المدرجة  سعودي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات ال 
ثر المالي لهذا والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين الغير مقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األ

أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين سعوديين، وف به حيث  الكافية لضمان االلتزام  الخطوات  لهذا  التعميم واتخاذ  المالي  األثر  ي حال كان 
ا ونتائج عملياتها  التعميم حال تطبيقه كبيرًا أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك على أعماله 

 ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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 ع االقتصاديةالمستهلك بسبب سوء األوضا بأنفاقالمخاطر المتعلقة  2.2.11
بما في ذلك قدرة المستهلكين على االقتراض ومعدالت الفائدة ومعدالت البطالة   قد تؤثر التقلبات في العناصر االقتصادية الخارجة عن سيطرة الشركة،

م) وتكاليف استهالك المياه  2020يوليو    1%، ابتداًء من  15% إلى  5ومستويات الرواتب ومستويات الضرائب (كضريبة القيمة المضافة، التي تم زيادتها من  
لبعض المواد والذي بدورها تؤثر بشكل سلبي على مستوى الدخل المتاح لإلنفاق   -سواًء بشكل كامل أو جزئي    -والكهرباء، وإلغاء دعم الحكومة السعودية  

التالي التأثير بشكل سلبي على الطلب على منتجات الشركة. إن  وعلى مستويات انفاق المستهلكين (بما في ذلك اإلنفاق االختياري على مختلف المنتجات) وب
و المالي  ونتائج عملياتها ووضعها  الشركة  أعمال  إنفاقهم، سيؤثر ذلك سلبًا وبشكل جوهري على  أو مستويات  المستهلكين  أعداد  تراجع في  توقعاتها  أي 

 المستقبلية.

 أسعار الفائدةالمخاطر المتعلقة بتقلب  2.2.12
ا أسعار  تتغير  بموجب  قد  الشركة  التزامات  زيادة  احتمالية  إلى  مما سيؤدي  عالمية  أو  محلية  تنظيمية  أو  سياسية  أو  اقتصادية  متغيرات  ألي  تبعًا  لفائدة 

وجوهري   بشكل سلبيالتسهيالت البنكية لدى الشركة. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة لعملياتها التشغيلية، مما سيؤثر  
 على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية وعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 2.2.13
الشركة ال أن  المضافة،  بالرغم من  القيمة  الشرعية وضريبة  الزكاة  الضرائب بخالف  الراهن ألي نوع من  الوقت  المحتمل أن تفرض    تخضع في  أنه من  إال 

هو مطبقًا   الحكومة رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات في المستقبل. وفي حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات بخالف ما
 حاليًا، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 خاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذيةالم 2.2.14
للمنافسة، العامة  الهيئة  تم تصنيفها كذلك من قبل  أو  السوق  الشركة في وضع مهيمن في  حال أصبحت  للشركة    في  التشغيلية  األنشطة  فستخضع 

(م/ رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المنافسة  نظام  في  الواردة  والضوابط  وتاري75للشروط  والئحته 06/03/2019(الموافق    ـه1440/ 29/06خ  )  م) 
م). حيث يهدف نظام المنافسة لحماية  24/09/2019(الموافق    هـ1441/ 25/01) وتاريخ  327التنفيذية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم (

ال الشركة ألحكام نظام  العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد السوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حالة مخالفة  منافسة  المنافسة 
يتجاوز   الشركة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير الهيئة العامة للمنافسة بما ال وصدور حكم ضد الشركة فيما يتعلق بهذه المخالفة، فإنه من المحتمل أن تتعرض

تتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي في حال عدم إمكانية احتساب العائد السنوي. باإلضافة    %) من قيمة المبيعات السنوية (العائد) محل العقد أو ال10نسبة (
أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم (جزئيًا أو كليًا)  في حال تكرار المخالفات من قبل الشركة.  وإيقافق إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب تعلي

مخاطر المشار  وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوي مكلفة ماديًا للشركة وقد تستغرق مدة طويلة للبت فيها. وقد يكون لحدوث أي من هذه ال
 ي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. إليها أعاله تأثير سلب

 المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها  2.2.15
ية على تطبيقها وفقًا لسياسات الحكومة وتوجيهاتها، وفي تخضع الشركة لمجموعة من األنظمة واللوائح في المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكوم

حديدًا تلك المطبقة حال وجود أي تعديالت قد تطرأ على األنظمة واللوائح والسياسات والتوجيهات اإلدارية الحكومية أو تفسيراتها في المملكة، بما في ذلك ت
 على المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة.   الطلب علىثر بشكل سلبي وجوهري في المملكة، فإن ذلك سيؤ  الزراعي والتوريد اإلنتاجعلى قطاعات 
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 باألسهم المطروحة المخاطر المتعلقة  

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  2.3.1
العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق األسهم، قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرًا بعد الطرح، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من  

لين لسوق ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحل
 .أو تحالفات استراتيجية األوراق المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 2.3.2
وقدرة الشركة على التطور هي   إنجازاتإن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليًا وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرة . إذ أن  

جب على المساهم التعرف عليها حتى ال  من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي ي
 تؤثر على قراره االستثماري.

 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2.3.3
ة ملكّية  في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلبًا على سعر السهم في السوق أو تدني نسب 

 .كة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحينالمساهمين في الشر 

 الطرح المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد  2.3.4
التي تتطل القرارات والتصرفات  السيطرة على  أو مع مساهمين آخرين من  الحاليون معًا  المساهمون  الطرح، قد يتمكن  فقة  ب موابعد االنتهاء من عملية 

عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس المال أو تخفيضه، وإصدار أو   -بما في ذلك دون حصر    -المساهمين  
اليين مع مصالح مساهمي عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح المساهمين الح 

تؤثر سلباً  الشركة بطريقة  الحاليون سيطرتهم على  المساهمون    األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 ود سوق سابقة ألسهم الشركة المخاطر المرتبطة بعدم وج 2.3.5
بعد إدراج  ال يوجد حاليًا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة   

فقد تتأثر  الشركة، وقد يترتب على الطرح وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة  
 سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

 بعد عملية اإلدراج  المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 2.3.6
وبعـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح، سـوف    ألسـهم.إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق الماليــة بعــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبًا علـى السـعر السـوقي ل 

) اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ بــدء تــداول األسـهم فـي السـوق الماليـة، وقـد يـؤدي بيـع أي مـن المسـاهمين الكبار  12يخضـع كبــار المســاهمين لفتــرة حظــر مدتهــا (
ظـر إلـى التأثيـر سـلبًا على سـوق أسـهم الشـركة، وبالتالي قـد ينتـج عـن ذلـك انخفـاض السـعر السـوقي لألسـهم، والـذي  لعـدد كبير من األسـهم بعـد انتهـاء فتـرة الح

 جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها المسـتقبلية. سـلبًا وبشـكلسـيؤثر 

الحالية أو أي متطلبات تنظيمية  االنتقال للسوق الرئيسيةاستيفاء متطلبات  المتعلقة بعدم تمكن الشركة منمخاطر ال 2.3.7

 مستقبلية
سـنتين حسـب النظـام الحالـي للسـوق الماليـة) علـى إدراجهـا فـي السـوق (يمكــن للشــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية بعــد مــرور الفتــرة النظاميــة  

(تــداول السعودية) بنــاءًا علــى قواعــد    شركة تداول السعوديةالموازيـة، وذلــك بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق الماليــة وعــن  
ـوق الرئيسـية، فـي حـال عـدم  الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج، والمتعلقــة بانتقــال الشــركات المدرجــة فــي السـوق الموازيـة إلـى الس  طــرح األوراق

ـة علـى الشــركة أو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن  تمكـن الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك المتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـتقبلية قـد تفرضهـا الهيئ
لتــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، وبمـا أن السـوق الموازيـة حتـى تاريـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر فيهـا ا 

ذي سـيؤثر ـي والســيولة سـيكون أقـل منـه فـي السـوق الرئيسـية، وبالتالـي سـيؤثر سـلبًا علـى سـيولة سـهم الشـركة وقيمتهـا السـوقية، والـفــإن حجــم التــداول اليومـ
 .سـلبًا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية

 بسيولة أسهم الطرح  المخاطر المتعلقة 2.3.8
لــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة بعــد  ال يوجــد حاليــًا ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعا 

ن ذلــك ســيؤثر علـى سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة بشـكل سـلبي وكبيـر، والـذي  انتهــاء فتــرة الطــرح، وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة، فــإ
 .المستقبليةسـيؤثر سـلبًا وبشــكل جوهــري على أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 
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 رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية المتعلقة بالمخاطر  2.3.9
إلى السوق  بعد الطرح في السوق الموازية، وبعد مضي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال  

تاريخ نشرة اإلصدار    الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية حتى
لي التأثير  هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتا 

 سلبًا على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.

 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح 2.3.10
النقديـة، ومتطلبـات رأس المـال   يعتمـد توزيـع األربـاح فـي المسـتقبل علـى العديـد مـن العوامـل منهـا تحقـق األربـاح فـي المسـتقبل، والوضـع المالـي، التدفقـات

ـرى، وقـد ال تتمكـن الشـركة مـن توزيع أرباح على المسـاهمين  العامـل، والنفقـات الـرأس ماليـة واالحتياطـات الشـركة القابلـة للتوزيـع، إضافـة إلـى عـدة عوامـل أخ
تمويل مستقبلية تخضع   اتفاقياتإلـى ذلـك في حال إبرام الشركة أي    باإلضافةوقـد ال يوصي مجلس اإلدارة، أو ال يوافـق المسـاهمين علـى توزيـع تلـك األربـاح،  

 ـد الحصــول علــى موافقــة خطيــة للقيــام بذلــك مــن قبــل الجهة التمويلية. لقيود تمنع الشركة ــن توزيــع أي أربــاح إال بعـ
اح الشـركة أو تأثـر مسـتوى السـيولة النقدية  ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تتكبــد الشــركة مصاريــف أو التزامــات جديــدة غيــر متوقعــه قــد يترتـب عليهـا انخفـاض فـي أربـ

لـى أسـهم الشـركة، األمر الـذي  األمر الـذي قـد يـؤدي إلـى انخفـاض توزيـع األربـاح أو انعدامـه، وبالتالـي فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى انخفـاض العائـد المتوقـع علديهـا،  
تقــدم أي ضمـان فيمـا يتعلـق بمبلـغ التوزيعـات الذي سـيدفع سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهــري علــى العائــدات المتوقعــة للمساهمين، الجديــر بالذكــر أن الشــركة ال  

سـة توزيـع  في أي سـنة معينـة، ويخضع توزيع األرباح لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األساسي للشركة. ولمزيد مـن التفاصيـل حـول سيا 
مـن هـذه النشـرة. و بنـاء علـى مـا تـم ذكـره فـإن هـذه العوامـل سـتؤثر سـلبا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال    ") "سياسة توزيـع األربـاح5األربـاح، الرجـاء مراجعـة القسـم (

 .الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها المسـتقبلية

 باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين المتعلقة المخاطر  2.3.11
الموازية، وحيث أن السـوق الموازيـة حتـى تاريـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر فيهـا التــداول علــى المســتثمرين  إدراج أسهم الشركة في السوق    سيتم

وبالتالـي سـيؤثر سـلبًا عل الرئيسـية،  السـوق  فـي  أقـل منـه  والســيولة سـيكون  اليومــي  التــداول  حجــم  فــإن  الشـركة وقيمتهـا  ـى سـيولة سالمؤهليــن فقــط،  ـهم 
 .يةالسـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبًا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبل
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   3

  نبذة عن الشركة 
رقم   الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  وتاريخ  398(شركة  (05/07/2021(الموافق  ـ  ه1442/ 25/11)  رقم  الوزاري  والقرار  وتاريخ  411م)،   (

م) الصادر بمدينة 06/08/2015(الموافق      ـه21/10/1436و تاريخ      )1010535041م)، وبموجب السجل التجاري رقم (2021/ 07/ 12(الموافق    ـه02/12/1442
) سهم عادي مدفوعة 2,300,000) ريال سعودي، مقسم إلى مليونين وثالثمائة الف (23,000,000ة وعشرين مليون (يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالث   ،الرياض

كما هو مذكور ) رياالت سعودية. جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي 10القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (
 المملكة العربية السعودية.   14323الرمز البريدي  7090ص.ب    –  16 6838-14323الرياض  3290في السجل التجاري 

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  
الحديدتأسست   • لمنتجات  ُمالن  تحت اسم "مؤسسة مقرن    شركة  العضيبي  بن سليمان  إبراهيم  بن   إبراهيمكمؤسسة فردية لصاحبها مقرن 

) رقم  التجاري  السجل  بموجب  للتجارة"  الرياض  )1010535041العضيبي  مدينة  من      م) 06/08/2015(الموافق    ـه21/10/1436بتاريخ    الصادر 
 : هيكل الملكية على الشكل التالي. وكان ريال سعودي) 30,000ثالثون ألف (وبرأسمال يبلغ 

 : هيكل الملكية عند التأسيس )15( الجدول رقم 
 نسبة الملكية (%) (ريال سعودي) إجمالي قيمة الحصص (حصة)  عدد الحصص  (ريال سعودي)  اإلسمية للحصةالقيمة  اسم المساهم  م

 %100 30,000 1 30,000 العضيبي مقرن بن إبراهيم بن سليمان  1

 %100 30,000 1 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

العضيبي24/07/2017(الموافق    ـه01/11/1438بتاريخ  و • بن سليمان  إبراهيم  بن  السيد/ مقرن  المالك  قرر    إبراهيم بتحويل مؤسسة مقرن      م) 
كل من السيد/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن    لللحديد “وإدخا "شركة أبناء إبراهيم بن سليمان العضيبي    باسمالعضيبي للتجارة إلى شركة تضامنية  

  خمسمائة ألف     ليصبح    في الشركة، وتم زيادة رأس المالجدد    سليمان العضيبي و السيد/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن سليمان العضيبي كشركاء  
) حصة عينية متساوية القيمة ناتجة عن تقييم لصافي أصول وخصوم المؤسسة  5,000) ريال سعودي مقسم إلى عدد خمسة آالف (500,000(

 وكان هيكل الملكية على الشكل التالي: ) ريال سعودي. 100منها مائة (   قيمة كل حصة بقيمة متفق عليها بين الشركاء،
 م) 24/07/2017(الموافق   ـه11/1438/ 01في تاريخ   الملكية كما): هيكل 16الجدول رقم ( 

 نسبة الملكية (%) (ريال سعودي) إجمالي قيمة الحصص (حصة)  عدد الحصص  (ريال سعودي)  اإلسمية للحصةالقيمة  اسم المساهم  م
 %34 170,000 1,700 100 عبدالعزيز بن إبراهيم بن سليمان العضيبي  1

 %33 165,000 1,650 100 مقرن بن إبراهيم بن سليمان العضيبي    2
 %33 165,000 1,650 100 عبدالرحمن بن إبراهيم بن سليمان العضيبي  3

 %100 500,000 5,000 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

) حصة عينية بإجمالي قيمة 5,000(  م) تنازل الشركاء عن جميع حصصهم في الشركة والبالغ قدرها خمسة آالف 2017/ 05/12(الموافق    ـه1439/ 03/ 17وبتاريخ  
  / الجديد  لصالح الشريك  %) من رأسمال الشركة100.00والتي تمثل نسبة (  ) ريال سعودي بما لها من حقوق وماعليها من التزامات500,000تبلغ خمسمائة ألف (

  ذات مسئولية محدودة     الكيان القانوني للشركة من شركة تضامن إلى شركة    تعديل  شركة دار التكامل القابضة  /شركة دار التكامل القابضة، كما قرر الشريك
التزامات وما لها من أصول  بما لها من حقوق وماعليها من    بن سليمان العضيبي للحديد شركة شخص واحد"  إبراهيم  أبناءتحت اسم " شركة     شخص واحد

الفنية واإلدارية والمالية والعمالة والتراخيص والوكاالت التجارية الممنوحة لها وعلى أن يكون الشركاء المتنازلون مسئولين    تصنيفهمع تحويل جميع عناصر  
 كل الملكية على الشكل التالي: وكان هيمسئولية تضامنية عن ديون الشركة قبل تحولها إلى شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة. 

 ) م05/12/2017(الموافق   هـ03/1439/ 17): هيكل الملكية كما في تاريخ  17الجدول رقم ( 
 نسبة الملكية (%) (ريال سعودي) إجمالي قيمة الحصص (حصة)  عدد الحصص  (ريال سعودي)  اإلسمية للحصةالقيمة  اسم المساهم  م

 %100 500,000 5,000 100 شركة دار التكامل القابضة  1

 %100 500,000 5,000 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

) 500,000من خمسمائة ألف (  زيادة رأس مال الشركة  قرر الشريك/ شركة دار التكامل القابضة  م)26/05/2021(الموافق    ـه14/10/1442وبتاريخ    •
ثالثة وعشرين   إلى  (ريال سعودي  (23,000,000مليون  ألف  مليونين وثالثمائة  إلى  ريال سعودي مقسمة  حصة نقدية متساوية   )2,300,000) 

ريال سعودي    )22,500,000اثنان وعشرين مليون وخمسمائة ألف (    ) ريال سعودي وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة10القيمة، قيمة كل حصة عشرة (
%)  66.77تمثل نسبة (  ) ريال سعودي15,024,331مليون وأربعة وعشرين ألف وثالثمائة وواحد وثالثين () رسملة قيمة خمسة عشر  1من خالل : (

) رسملة قيمة واحد مليون وخمسمائة وأربعة  2م، (31/12/2020من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب رأس المال اإلضافي كما في تاريخ  
%) من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب رأس األرباح المبقاة كما  6.69ل سعودي تمثل نسبة () ريا 1,504,318ألف وثالثمائة وثمانية عشر (

) ريال سعودي  5,971,351) سداد قيمة خمسة ماليين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف وثالثمائة وواحد وخمسين (3م، (31/12/2020في تاريخ  
شركة دار التكامل     كما قرر الشريك/قدًا من قبل الشريك / شركة دار التكامل القابضة،  ن) من قيمة الزيادة في رأس المال  26.54تمثل نسبة (%
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(شركة    شركة ُمالن لمنتجات الحديدبن سليمان العضيبي للحديد شركة شخص واحد" إلى"    إبراهيم  أبناءتعديل اسم الشركة من" شركة      القابضة
 وكان هيكل الملكية على الشكل التالي:  شخص واحد) ".

 م) 2021/ 26/05ه (الموافق 10/1442/ 14): هيكل الملكية كما في تاريخ  18الجدول رقم ( 

 الملكية (%)نسبة  (ريال سعودي)إجمالي قيمة األسهم (سهم) عدد األسهم المملوكة (ريال سعودي) للسهم اإلسميةالقيمة  اسم المساهم م

 100% 23,000,000 2,300,000 10 شركة دار التكامل القابضة  1

 %100 23,000,000 2,300,000 اإلجمالي

 المصدر: الشركة

م) تنازل الشريك / شركة دار التكامل القابضة عن عدد واحد مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين  06/2021/ 15(الموافق    ـه1442/ 11/ 05وبتاريخ   •
) ريال سعودي تمثل نسبة  17,250,000قيمة إسمية تبلغ سبعة عشر مليون ومائتين وخمسين ألف (  وبإجمالي  نقدية  حصة  )1,725,000ألف (

بدون سداد    ) شريك جديد72لصالح المساهمين الجدد البالغ عددهم اثنين وسبعين (  مالي رأسمال الشركة%) من إج 75.00خمسة وسبعين بالمائة (
. كماقرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة أي مقابل نقدي من قبل المساهمين الجدد للشريك/ شركة دار التكامل القابضة

م  إلى شركة مساهمة  محدودة  (ذات مسؤولية  مليون  وعشرين  ثالثة  يبلغ  مال  برأس  مليونين 23,000,000قفلة  إلى  مقسم  ريال سعودي   (
) ألف  الشركات 10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,300,000وثالثمائة  الشركة بسجل  ) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد 

) رقم  الوزاري  القرار  بموجب  وتاريخ  398المساهمة  (2021/ 05/07(الموافق  ـ  ه1442/ 11/ 25)  رقم  الوزاري  والقرار   ـه1442/ 12/ 02) وتاريخ  411م)، 
 م) الصادر بمدينة الرياض.06/08/2015(الموافق    ـه21/10/1436وتاريخ    )1010535041م)، وبموجب السجل التجاري رقم (12/07/2021(الموافق  

 وكان هيكل الملكية على الشكل التالي:
 م) 15/06/2021(الموافق   ـه11/1442/ 05): هيكل الملكية كما في تاريخ  19الجدول رقم ( 

 (%) الشركة رأسمال مننسبة الملكية  )سعودي ريال( المملوكة اإلسمية القيمة إجمالي )سهم( مباشر بشكل المملوكةعدد األسهم  المساهم اسم #
 %25.00 5,750,000 575,000 شركة دار التكامل القابضة  1
 %14.99 3,448,280 344,828 شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات 2
 %3.96 911,420 91,142 عبد العزيز إبراهيم سليمان العضيبي  3
 %3.39 780,360 78,036 ماجد إبراهيم سليمان العضيبي  4
 %3.63 834,520 83,452 فيصل إبراهيم سليمان العضيبي  5
 %3.95 908,220 90,822 مقرن إبراهيم سليمان العضيبي  6
 %2.59 595,870 59,587 عبد الرحمن إبراهيم سليمان العضيبي  7
 %3.25 746,520 74,652 بندر إبراهيم سليمان العضيبي  8
 %3.21 738,930 73,893 مشعل إبراهيم سليمان العضيبي  9
 %1.58 363,550 36,355 العضيبي هند إبراهيم سليمان  10
 %3.90 897,110 89,711 منيرة عبدالعزيز سليمان الحماد  11
 %3.86 888,240 88,824 هيله عبدالرحمن العبدهللا الخضيري 12
 %3.40 780,890 78,089 سليمان العضيبي  إبراهيممحمد  13
 %1.87 430,140 43,014 إبراهيم سليمان إبراهيم العضيبي  14
 %1.53 352,680 35,268 فاطمة إبراهيم سليمان العضيبي  15
 %1.56 359,720 35,972 عفراء إبراهيم سليمان العضيبي  16
 %1.53 351,070 35,107 نورة إبراهيم سليمان العضيبي  17
 %1.53 352,680 35,268 حصة إبراهيم سليمان العضيبي  18
 %1.26 288,830 28,883 لولوة إبراهيم سليمان العضيبي  19
 %1.56 358,110 35,811 هيلة إبراهيم سليمان العضيبي  20
 %1.56 359,830 35,983 أسماء إبراهيم سليمان العضيبي  21
 %1.56 358,230 35,823 منال إبراهيم سليمان العضيبي  22
 %1.55 357,230 35,723 حنان إبراهيم سليمان العضيبي  23
 %1.53 352,680 35,268 العضيبي نوف إبراهيم سليمان  24
 %1.50 344,700 34,470 منيرة إبراهيم سليمان العضيبي  25
 %1.53 352,680 35,268 مشاعل إبراهيم سليمان العضيبي  26
 %1.53 352,840 35,284 الهنوف إبراهيم سليمان العضيبي  27
 %1.57 362,170 36,217 خلود إبراهيم سليمان العضيبي  28
 %0.002 500 50 تهاني مشاري حمد المشاري  29
 %0.002 500 50 غادة محمد حسن المبارك  30
 %0.002 500 50 الهنوف محمد حسن المبارك  31
 %0.002 500 50 محمد مشاري حمد المشاري 32
 %0.002 500 50 وليد مشاري حمد المشاري 33
 %0.002 500 50 عبدهللا محمد حسن المبارك 34
 %0.002 500 50 غادة عبدالرحمن محمد الخميس  35
 %0.002 500 50 ربى عبدهللا سعد المهيدب  36
 %0.002 500 50 عبدهللا سفر حسين القحطاني 37
 %0.002 500 50 نورة عبدالرحمن حمد العقيلي  38
 %0.002 500 50 محمد حمود سليمان المشيقح 39
 %0.002 500 50 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الحمد  40
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 (%) الشركة رأسمال مننسبة الملكية  )سعودي ريال( المملوكة اإلسمية القيمة إجمالي )سهم( مباشر بشكل المملوكةعدد األسهم  المساهم اسم #
 %0.002 500 50 فتون فهد محمد الحربي  41
 %0.002 500 50 لطيفة حمد محمد الحمدان 42
 %0.002 500 50 علي سعد محمد العمري  43
 %0.002 500 50 العضيبي  إبراهيمفهد عبدهللا  44
 %0.002 500 50 ياسر عيسى سليمان العيسى 45
 %0.002 500 50 طارق محمد عيسى الموزان 46
 %0.002 500 50 نورة طارق محمد الموزان  47
 %0.002 500 50 فارس طارق محمد الموزان  48
 %0.002 500 50 ريتال طارق محمد الموزان  49
 %0.002 500 50 ديم طارق محمد الموزان 50
 %0.002 500 50 نوف عبدالعزيز محمد المسيند  51
 %0.002 500 50 أحمد بن صالح أحمد الجراح 52
 %0.002 500 50 محمد عبدهللا علي القحطاني  53
 %0.002 500 50 ريم محمد عوض المري القحطاني 54
 %0.002 500 50 عبدهللا محمد عبدهللا القحطاني 55
 %0.002 500 50 مهند محمد عبدهللا القحطاني  56
 %0.002 500 50 عبدالعزيز فهد عبدالعزيز أبانمي  57
 %0.002 500 50 ناصر عبدالرحمن الفراجفاطمة  58
 %0.002 500 50 نوال مشاري حمد المشاري 59
 %0.002 500 50 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الداود  60
 %0.002 500 50 سارة محمد عبدالعزيز الداوود 61
 %0.002 500 50 الجوهرة مشاري حمد المشاري 62
 %0.002 500 50 الشعيبي عمر عبدالوهاب عبدالعزيز  63
 %0.002 500 50 بشاير أحمد عبداللطيف البدر 64
 %0.002 500 50 مشاري بندر عبدالعزيز التويجري 65
 %0.002 500 50 فارس بندر عبدالعزيز التويجري 66
 %0.002 500 50 محمد رضا عبدهللا السلطان 67
 %0.002 500 50 فيصل فهد ناصر الزكري  68
 %0.002 500 50 سلطان محمد الدويشتركي  69
 %0.002 500 50 محمد سلطان محمد الدويش 70
 %0.002 500 50 سلطان محمد عبدالرزاق الدويش 71
 %0.002 500 50 إبراهيم محمد إبراهيم الرميح  72

 %0.002 500 50 محمد سليمان صالح الجمعه  73

%100.00 23,000,000 2,300,000 اإلجمالي  
 المصدر: الشركة

زيادة رأس مال الشركة من ثالثة وعشرون مليون    )1(  وافقت الجمعية العامة غير العادية على  م)  2021/ 06/11(الموافق    ـه1443/ 04/ 01وبتاريخ   •
إلى ستة  ) رياالت سعودية  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,300,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وثالثمائة ألف (23,000,000(

) سهم، قيمة كل سهم منها 2,660,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وستمائة وستين ألف (26,600,000وعشرين مليون وستمائة ألف (
%) من رأس مال 13.53) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (360,000) رياالت سعودية من خالل إصدار عدد ثالثمائة وستين ألف (10عشرة (

ب والشركة  الزيادة)  ()  2(عد  لالكتتاب  532,414طرح عدد  وأربعة عشر سهم عادي  وأربعمائة  ألف  واثنان وثالثين  السوق  األولي  ) خمسمائة  في 
) سهم عادي 360,000) طرح أسهم الزيادة الجديدة بإجمالي عدد ثالثمائة وستون ألف (أوذلك من خالل : (  على المستثمرين المؤهلين  الموازية

بيع )  ب%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة)، (13.53%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة (15.65(والتي تمثل نسبة (جديد  
) مائة واثنان وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر سهم عادي من  172,414عدد (من المساهم / شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات 

%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد  6.48%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة (7.50سهم المصدرة الحالية (والتي تمثل نسبة (األ
 %) من رأس المال بعد الزيادة).    20.02الزيادة)،وستمثل إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية   نسبة (

 

) ســــــــــهم عادي مدفوعة  2,300,000) ريال ســــــــــعودي، مقســــــــــم إلى مليونين وثالثمائة الف (23,000,000كة الحالي ثالثة وعشــــــــــرين مليون (يبلغ رأس مال الشــــــــــر 
 .االت سعودية. وجميعها أسهم عادية) ري10القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (
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 الطبيعة العامة ألعمال الشركة  
م) الصادر بمدينة الرياض، والذي ينتهي  06/08/2015(الموافق    ـه10/1436/ 21) وتاريخ  1010535041التجاري رقم (تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل  

وتاريخ )  40031875771رقم (  واإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقرويةمن قبل    الصادرةورخصة نشاط تجاري  م)،  21/08/2023(الموافق    ـه04/02/1445بتاريخ  
 م). 16/07/2023(الموافق  ـه1444/ 12/ 28بتاريخ  تنتهيوالتي م) 2021/ 08/ 07(الموافق  ـه28/12/1442

ة والحديدية، البيع  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في البيع بالجملة لشرائح ومسحوبات وكتل معدنية وحديدية، البيع بالجملة لألنابيب المعدني
 الصناعية المعدنية واألبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية.  لألسقفواألقفال، البيع بالجملة  يةالحديدبالجملة لألدوات 

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 الصناعات التحويلية. •
 التشييد والبناء. •
 الزراعة والحراجة وصيد األسماك. •
 واستغالل المحاجر.التعدين  •
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •
 وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.المياه إمدادات  •
 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. •
 النقل والتخزين. •
 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •
 صاالت.المعلومات واالت •
 العقارية.األنشطة  •
 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. •
 الفنون والترفيه والتسلية. •
 الخدمات األخرى. أنشطة •

  .وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت
 .سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعهاهذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص 

أنواعها والجسور    باختالففي توريد وبيع المنتجات الحديدية المتمثلة في الصاجات الحديدية النشرة   ة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذهويتمثل نشاط الشرك
      يا الحديدية.أنواعها والزوا باختالفالحديدية 

) "المشاريع تحت التنفيذ"  3.17ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (
 في هذه النشرة.

 نموذج عمل الشركة 
أنواعها    باختالفأنواعها والجسور الحديدية    باختالفيتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي في توريد وبيع المنتجات الحديدية المتمثلة في الصاجات الحديدية  

الحديدية. مراح  والزوايا  ملخص  التالي  الجدول  ويوضح  والتجزئة.  الجملة  وقطاعات  المصانع  فئة  من  العمالء  الشركة  تستهدف  الشركة حيث  عمليات  ل 
    التشغيلية:

       قسم   -  إدارة الفروع

  التسويق وخدمات ما

 بعد البيع 

 

 الدراسة المستمرة للسوق والبحث عن منتجات تلبي احتياجات السوق. •
 التوصية بالمنتجات الجديدة وفق دراسة احتياجات السوق. •
 وإدارة المشتريات. شرح المنتجات الجديدة للمبيعات •
 تجات الشركة.نالتسويق لم  •
 العملية البيعية وتحصيل األموال. وإتماممن عرض المنتجات   اإللكترونيإدارة الفرع  •
 التحسين المستمر للمنتجات وفق متطلبات السوق. •
  .التواصل مع العمالء والرد على استفساراتهم •
  .توجيه طلبات ومكالمات العمالء الى اإلدارة المختصة •
 .العمالء وتقديم بعض الحلول والمنتجات الجديدة كمادة تسويقيةإرضاء  •
 وعن الشركة. األعمالوتقديم استبيان عن مدى رضا العميل عن  األعمالالتواصل مع العمالء ومتابعة تنفيذ  •

قسم   – إدارة الفروع 

 المبيعات

 

 : العامة التاليةء. متضمنه الشروط يتم تقديم عروض أسعار للمنتجات والتواصل مع العمال •
o  ًيكون التحصيل مسبق   الشروط المالية والتي تضمن حق الشركة في تحصيل مستحقاتها وغالبا

 الدفع.
o  أما عند عدم توفر     أسبوعالتوريد : عندما يكون المنتج متوفر بالمستودعات يكون التوريد خالل

 .األسعارويوضح ذلك في عرض    المنتج يطلب من المصنع
o  الحكومية وتعليمات وزارة التجارة. اإلجراءاتالضمان حسب 

 استقبال أوامر التوريد من العمالء.   •
 متابعة تنفيذ أوامر التوريد. •
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 تقديم الفواتير وتحصيلها من العمالء.   •
 المطابقة مع المالية. •
 العناية والمتابعة مع العمالء لكسب ثقة العمالء. •

 سالسل اإلمداد     إدارة

 

 .اعتماد المنتج من قبل الشركة، يتم طلب كميه لتوضع في المستودعات بالتنسيق مع إدارة المبيعاتبعد  •
 الحصول على عروض األسعار بين المورد أو عدة موردين للمقارنة في األسعار. •
 .يتم اعتماد المنتج والمورد •
سيق مع اإلدارة المالية لتوفر التمويل لشراء ن لشراء المنتج والت   الحصول على موافقة وفق نظام الشركة •

 المنتج. 
طريقة   –مدة التوريد   -التواصل مع المورد ومنحه امر شراء واالتفاق على جميع الشروط من ( طريقه الدفع  •

 .التوريد وغير ذلك)
 تقييم الموردين وفق التعامل والتوريد وجودة المنتجات وااللتزام بالمواصفات. •
 رد إلرسال الشحنات واالتفاق على طريقة التوريد.التواصل مع المو •
 الحصول على الشهادات المطلوبة للتخليص الجمركي. •
 متابعة الشحنة وتوجيه المستودع باستالم الشحنات أصوًال. •
 استالم الشحنة عدديًا. •
 فحص المنتج والتأكد من جودته. •
 الشركة المعتمد.استالم المنتجات وإدخالها المستودع وإدخالها في نظام  •

 الماليةاإلدارة 

 إدارة الخزينة مصروفات وإيرادات. •
 ضبط التكاليف. •
 جرد المخزون واألصول. •
 لدى الشركة. توفير التمويل لدعم استراتيجية النمو •
 ضبط الحسابات الداخلية اليومية. •

 

 

الخدمات  إدارة 

 المساندة 

 الخطة االستراتيجية. والذي يشمل:  القيام بالمشاريع وفق
 دراسة جدوى المشروع واعتماد الميزانية للمشروع. •
 تخطيط وجدولة المشروع. •
 تحديد موقع الفرع الجديد. •
 تجهيز الفرع. •
   .على تنفيذ المشروع األشراف •
 اإليعاز لقسم سالسل اإلمداد بتوفير المنتجات. •
 تلبية طلبات الصيانة للمشاريع. •
 مهام الموارد البشرية والتي تشمل:القيام ب •
 كل ما يخص شؤون الموظفين. •
 للشركة. االستراتيجيةوتنفيذها والتي تتماشى مع الخطة    إطالق خطة التوظيف •
 التقييم السنوي للموظفين واالعتناء بالمواهب. •
لداخلية لتتوافق مع  االلتزام في كل ما يتعلق بالمتطلبات الحكومية وفق األنظمة الحالية وتطوير اإلجراءات ا  •

 المتطلبات التي تستجد في المستقبل.
 تقنية المعلومات والتي تشمل: 

 التطوير المستمر لنظام التشغيل في الشركة. •
 تقديم الدعم الالزم لمشاريع الشركة التوسعية في ما يتعلق بتنصيب وتشغيل النظام. •
 التدريب المستمر على النظام. •
 وحمايتها.صيانة األجهزة  •

 شركةالمصدر: ال
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  تفاصيل اإليرادات 

 اإليرادات وفق المنتجات   3.5.1
 : م2022يونيو  30م وكما في 2021م و2020ديسمبر  31كما في  يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة وفق المنتجات

 المنتجات الشركة حسب  إيرادات تفاصيل : )20(  رقم الجدول

 المنتج
  31السنة المالية المنتهية كما في  

 م 2020ديسمبر 

  31السنة المالية المنتهية كما في 

 م 2021ديسمبر 

  30الفترة المالية المنتهية كما في 

 م 2022يونيو 

 (ريال السعودي)  اإليرادات
 النسبة من اإليرادات 

(%) 
 (ريال السعودي)  اإليرادات

 اإليرادات النسبة من 
(%) 

 (ريال السعودي)  اإليرادات
 النسبة من اإليرادات 

(%) 

 % 88.28 41,368,544 % 84.16 40,525,086 % 83.43 35,685,595 الصاجات الحديدية 
 % 8.60 4,031,722 % 11.09 5,340,466 % 13.30 5,687,576 الجسور الحديدية 

 % 3.11 1,457,887 % 4.75 2,287,426 % 3.27 1,400,669 الزوايا الحديدية 

 % 100.00 46,858,153 % 100.00 48,152,978 % 100.00 42,773,840 اإلجمالي

 شركةالمصدر: ال

      اإليرادات وفق قطاعات األعمال 3.5.2
 : م2022يونيو  30م وكما في 2021م و2020ديسمبر  31كما في   يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة وفق قطاعات األعمال

 الشركة حسب قطاع األعمال إيراداتل يتفاص  : )21(  رقم الجدول

 قطاع األعمال 
 م 2022يونيو  30الفترة المالية المنتهية في   م 2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  م 2020ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

(ريال   اإليرادات
 السعودي)

النسبة من 
 (%)  اإليرادات

(ريال   اإليرادات
 السعودي)

النسبة من 
 (%)  اإليرادات

(ريال   اإليرادات
 السعودي)

النسبة من 
 (%)  اإليرادات

 % 45.00 21,083,860 % 44.57 21,464,008 20.78% 8,886,705 مبيعات المصانع

 % 52.83 24,753,578 % 51.48 24,789,228 69.33% 29,654,255 مبيعات الجملة

 % 2.18 1,020,715 % 3.95 1,899,742 9.90% 4,232,880 مبيعات التجزئة 

 % 100.00 46,858,153 % 100.00 48,152,978 % 100.00 42,773,840 اإلجمالي

 شركةالمصدر: ال

 اإليرادات وفق التوزيع الجغرافي  3.5.3
م وللفترة المالية 2021ديسمبر    31م و2020ديسمبر    31يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة وفقًا للتوزيع الجغرافي للسنوات المالية المنتهية في  

 م:   2022يونيو  30المنتهية في 
 م وفق التوزيع الجغرافي 2022وألول ستة أشهر من العام   م2021م و2020: تفاصيل اإليرادات لألعوام )22( الجدول رقم 

 المنطقة 

 م 2020ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في  
  31السنة المالية المنتهية في  

 م 2021ديسمبر 
  30الفترة المالية المنتهية في  

 م  2022يونيو 

 (%)  إجمالي اإليراداتمن  النسبة القيمة (ريال سعودي) 
(ريال  القيمة 

 سعودي) 
إجمالي   النسبة من
 (%)  اإليرادات

القيمة (ريال  
 سعودي) 

من   النسبة
  اإليرادات إجمالي

(%) 

 % 77.47 36,299,315 % 99.21 47,770,929 % 100.00 42,773,840 الوسطى  المنطقة

 % 22.53 10,558,838 % 0.79 382,049 % 0.00 0 الغربية  المنطقة

 100.00% 46,858,153 100.00% 48,152,978 100.00% 42,773,840 المجموع

 المصدر: الشركة
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  العمالءكبار  3.5.4
  جميع  مع العالقة أن إلى اإلشارة مع م2022 يونيو 30 في وكما م2021و م2020 ديسمبر 31 في كما للشركة عمالء  خمسة بأكبر قائمة التالي الجدول يوضح

 :المباشرة الشراء أوامر أساس على تقوم العمالء كبار فيهم بما العمالء

 م  2022يونيو   30م وكما في 2021م و2020ديسمبر   31كما في قائمة أكبر خمسة عمالء  : )23(  رقم الجدول

 (%)  النسبة من اإليرادات قيمة اإليرادات (ريال سعودي)  طبيعة العالقة  الشركة 

 م2020ديسمبر 31في  المنتهية كماالسنة المالية 

محمد العجيمي للمحوالت   مصنع

 الكهربائية (ماتكو) 
 7.97% 3,410,923 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل 

 5.13% 2,195,212 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  فوالذ المعمار للتجارة مؤسسة
 4.04% 1,729,068 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  ركن الثلجي للتجارة  مؤسسة

 3.64% 1,558,318 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  حسن مرير للمقاوالت العامة  مؤسسة

 3.35% 1,434,014 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  روابي الحديد التجارية مؤسسة

 24.14% 10,327,535 اإلجمالي

 م2021ديسمبر 31في  المنتهية كماالسنة المالية 

 7.28% 3,503,179 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  للمقاوالت العامة حسن مرير  مؤسسة

 4.59% 2,209,375 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  مؤسسة عبده حسين للمقاوالت

 4.33% 2,086,088 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  مؤسسة برد الصيف للتبريد والتكييف

 4.22% 2,029,666 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  للتجارة  مؤسسة متانة التشييد 

مؤسسة عبد الرحمن عبد العزيز الفرهود  

 للتجارة 
 3.60% 1,735,855 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل 

 24.02% 11,564,163 اإلجمالي

 م 2022يونيو   30في  المنتهية كما الفترة المالية

 4.58% 2,146,933 مباشرة أوامر شراء  طرف مستقل  فوالذ الخليج للتجارة  شركة

 3.61% 1,691,936 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  النافع للحديد المحدودة  شركة

 3.38% 1,585,080 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  حسن محمد مرير للحدادة  ورشة

 3.26% 1,526,871 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل  مؤسسة الربدي للتجارة 

 لمواد البناءشركة البواردي 
 أوامر شراء مباشرة  طرف مستقل 

1,514,774 %3.23 

 18.07% 8,465,594 اإلجمالي

 شركةالمصدر: ال
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 توريد المنتجات  

 كبار الموردين  3.6.1
يونيو   30ولفترة  م  2021و  م  2020للعامين  المبيعات  من إجمالي تكلفة    )%105.87(و%)    102.45(و  )%104.52( نسبةشكلت المشتريات من كافة الموردين  

على التوالي، مع اإلشارة إلى  م  2022يونيو    30ولفترة  م  2021م  2020التوالي. يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة موردين للشركة للعامين    علىم  2022

 :تعاقديأساس أن العالقة مع كبار الموردين تقوم على 

 م  2022يونيو  30م وكما في  2021م و2020ديسمبر   31كما في  موردين قائمة أكبر خمسة  : )24(  رقم الجدول

 الدولة  موردين  خمسة أكبر قائمة

 
  طبيعة

 التعامل
المنتجات 
 المستوردة

(ريال   القيمة
 ) سعودي

  من النسبة
  إجمالي
 تكلفة

  المبيعات
(%) 

  من النسبة
  إجمالي

  المشتريات
(%) 

  م2020ديسمبر 31كما في السنة المالية المنتهية 

 تعاقد  العربية السعودية   المملكة سابك) حديد الشركة السعودية للحديد والصلب ( 

صاج اسود  
ومبزر ومزيت  
وصاج مجلفن  

  ابيض

16,118,989 %41.87 %40.05 

 21.85% 22.84% 8,793,598 جسور حديدية  تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة الشركة المتحدة للحديد والصلب ذ.م.م 

 تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة ذ.م.م  واألستيلالغرير للحديد شركة 
صاج مجلفن 

 ابيض 
4,965,535 %12.90 %12.34 

 تعاقد  البحرين  مملكة شركة صلب البحرين
صاج مجلفن 
ابيض وصاج  

 اسود 
1,362,098 %3.54 %3.38 

 تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة األمارات حديد شركة 
صاج مجلفن 

  ابيض
912,188 %2.37 %2.27 

 % 79.89 83.51% 32,152,408 اإلجمالي
  م2021ديسمبر 31كما في السنة المالية المنتهية 

 سابك) حديد الشركة السعودية للحديد والصلب ( 
صاج اسود   تعاقد  العربية السعودية   المملكة

 ومبزر ومجلفن 
15,831,533 %39.64 %38.70 

 13.95% 14.29% 5,708,456 صاج مجلفن  تعاقد  العربية المتحدة   األماراتدولة  الشركة المتحدة للحديد والصلب ذ.م.م 
 11.57% 11.85% 4,733,879 صاج مجلفن  تعاقد  المملكة العربية السعودية   الشركة العالمية لطالء المعادن 

 6.52% 6.68% 2,666,116 جسور حديدية  تعاقد  البحرين   مملكة البحرينشركة صلب 
 3.43% 3.52% 1,403,806 جسور حديدية  تعاقد  المملكة العربية السعودية  شركه صلب المتحدة ( السعودية للصلب) 

 74.17% 75.98% 30,343,790 اإلجمالي

  م 2022 يونيو  30 في كماالفترة المالية المنتهية 

 تعاقد  العربية السعودية   المملكة سابك) حديد   الشركة السعودية للحديد والصلب (

اسود   جصا
ومبزر ومزيت  

وصاج مجلفن  
  ابيض

14,158,062 %34.23 %32.33 

 تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة ذ.م.م  واألستيلالغرير للحديد شركة 
صاج مجلفن 

 ابيض 
12,618,430 %30.51 %28.81 

 11.38% 12.05% 4,983,844 حديدية جسور   تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة الشركة المتحدة للحديد والصلب ذ.م.م 
شركة عبيد الحربي ومحمد سالم الصاعري وشركاهما 

 المحدودة 
 5.55% 5.87% 2,428,863 وصاجات  جسور تعاقد  المملكة العربية السعودية 

 4.16% 4.40% 1,819,901 صاج تعاقد  المملكة العربية السعودية  الحديدية شركة بناء للصناعات 
 82.23% 87.05% 36,009,100 اإلجمالي

 المصدر: الشركة

  



  
 
  

                                                                                                                                                                                                                  
37 

 

 المنتجات المستوردة من الخارج  3.6.2

وللنصف األول من م 2021و م 2020للعامين  المشترياتمن إجمالي  )%40.19(و  )%21.52(و )%45.29(نسبة  شكلت مشتريات المنتجات من خارج المملكة

م 2022وللنصف األول من العام  م  2021م  2020للعامين  قائمة أكبر الموردين الخارجيين لمنتجات الشركة  على التوالي. يوضح الجدول التالي  م  2022العام  

 : على التوالي

 موردين خارجيين قائمة أكبر  : )25(  رقم الجدول

 الدولة  الخارجيين  الموردين أكبر قائمة
  

  طبيعة
 التعامل

 ) سعودي  ريال( القيمة المستوردة المنتجات
  المشتريات إجمالي من النسبة

 (%)  الخارجية

 م 2020 ديسمبر 31في  كماالسنة المالية المنتهية 
% 48.25 8,793,598 حديدية   جسور تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة م .م .ذ والصلب للحديد المتحدة  الشركة  
% 27.25 4,965,535 ابيض  مجلفن صاج تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة م .م.ذ  واألستيل للحديد الغرير شركة  

 تعاقد  البحرين  مملكة البحرين صلب شركة
  ابيض مجلفن صاج

 اسود  وصاج
1,362,098 7.47 %  

% 5.01 912,188 مجلفن ابيض   صاج تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة األمارات  حديد شركة  
 87.97% 16,033,419 إجمالي 

 م2021ديسمبر 31في  كماالسنة المالية المنتهية 
% 64.82 5,708,456 مجلفن ابيض   صاج تعاقد  العربية المتحدة   األمارات دولة م .م .ذ والصلب للحديد المتحدة  الشركة  

% 30.28 2,666,116 حديدية    جسور تعاقد  البحرين   مملكة البحرين صلب شركة  
% 4.90 431,722 حديدية   جسور تعاقد  األردنية  المملكة المعدنية  للصناعات  الدولية التقنية الشركة  

 % 100.00 8,806,294 اإلجمالي
 م 2022 يونيو  30في  كماالفترة المالية المنتهية 

 71.69% 12,618,430   ابيض مجلفن صاج تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة م .م.ذ  واألستيل للحديد الغرير شركة
 % 28.31 4,983,844   ابيض مجلفن صاج تعاقد  المتحدة  العربية اإلمارات دولة م .م .ذ والصلب للحديد المتحدة  الشركة

 100.00% 17,602,274 اإلجمالي
 المصدر: الشركة 

 نسب توزيع التوريد الداخلي والخارجي 3.6.3

 م :2022يونيو  30وللفترة المالية المنتهية في  م2021م و 2020يوضح الجدول التالي نسب توزيع التوريد الداخلي والخارجي للشركة للعامين 
 : م 2022يونيو   30وللفترة المالية المنتهية في م  2021وم 2020و  للشركة للعامينوالخارجي نسب توزيع التوريد الداخلي  : )26( الجدول رقم 

 المورد   نوع
 المواد

 المستوردة

 م 2020 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  
 31للسنة المالية المنتهية في  

 م 2021 ديسمبر
  30المنتهية في  المالية للفترة 

  م2022يونيو 

 من إجمالي المشتريات (%)  النسبة )سعودي ريال( القيمة
  ريال( القيمة

 )سعودي

من  النسبة
إجمالي  

المشتريات  
 (%) 

  ريال( القيمة
 )سعودي

من  النسبة
إجمالي  

المشتريات  
 (%) 

 المملكة داخل  من الموردين
صاج  

 ومجلفن
22,018,397 54.71 %  32,106,475 78.48 %  26,191,051 59.81 %  

 المملكة  خارج  من الموردين
صاج  

مجلفن  
 وجسور 

18,225,342 %45.29 8,806,294 21.52 %  17,602,274 40.19 %  

 100.00% 43,793,325 100.00% 40,912,769 100.00% 40,243,739 المجموع

 المصدر: الشركة

 النقل المملوك للشركة أسطول 
 ) مركبات كما هو موضح في الجدول التالي: 9تقوم الشركة بتوزيع وتوريد منتجات من خالل أسطول مملوك لها مكون من عدد (

 : أسطول النقل المملوكة للشركة  )27( الجدول رقم 

 النوع
  سيدان سيارات

 مملوكة
 اإلجمالي شوكية رافعات مملوكة شاحنات

 9 2 3 4 العدد 

 شركةالمصدر: ال
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 للشركة خطة التوسعة  

مناطق جغرافية جديدة داخل المملوكة و تهدف الشركة من    الستهدافالعرضي من خالل فتح فروع    االنتشارتعمل الشركة حاليًا على خطة توسعة تعتمد على  

الفروع   عن طريققاعدة العمالء وتقليل التكاليف الناتجة عن الشحن من خالل وجود مستودعات مركزية في المناطق توفر المنتجات زيادة خطة التوسعة إلى 

 خطة التوسعة الحالية: دون الحاجة لزيادة التكاليف التشغيلية، حيث يوضح الجدول التالي ملخص 

 ): ملخص خطة التوسعة الحالية 28(  رقم الجدول

 المرحلة
  النطاق

 الجغرافي  
 الخطة  طبيعة

 المتوقعة التكلفة إجمالي
 )سعودي(ريال 

 التمويل  مصادر
  اإلنجاز نسبة

 الحالية (%) 
 الستكمال المتوقع التاريخ

 المرحلة

1 
المنطقة  
 الشرقية 

األول بمدينة   إنشاء الفرع
عن مركز   الدمام عبارة

لخدمة    بيع رئيسيومنفذ  
 كافة المنطقة الشرقية  

تسعة مليون وخمسمائة  
) ريال  9,500,000ألف (

سعودي تمثل نسبة  
%) من إجمالي  38.00(

 تكاليف خطة التوسعة  

%) من إجمالي تكلفة  100تمويل نسبة ( 
مصادر التمويل   خاللخطة التوسعة من 

 التالية: 
%) من صافي  100.00نسبة ( •

متحصالت الطرح التي  
ستحصل عليها الشركة والتي  

%) من  67.62تمثل نسبة (
 صافي المتحصالت 

ــــــــافي   • ـــــ في حـــال عـــدم كفـــايـــة صـــــ
ـــــالت الطرح في تمويــل  ـــــ متحصـــــ
ــتـقـوم  ــــ ـــــ ســـــ ــعــــــــة،  ــــ ـــــ الـتـوســـــ خـطــــــــة 

عتماد على الســيولة  الشــركة باال 
ـــــركـة بعـد التـأكـد   ـــــ المتوفرة بـالشـــــ
ـــــركــــة على إدارة   ـــــ الشـــــ من قــــدرة 

الـعــــــــامــــــــل   الـمــــــــال  بـكـفــــــــاءة  رأس 
ــويــــــــل ــمـ ــتـ ــيــــــــة    والـ ــغـــطـ ــتـ لـ ــكـــي  ــنـ ــبـ الـ

خطـــــــة  من  المتبقيـــــــة  التكـــــــاليف 
 التوسعة.  

كما أنه في حال وجود ارتفاع   •
في التكاليف أو بنود لم يتم  

اعتمادها مسبقًا، سيتم  
تغطيتها من صافي  

طرح المتبقية  متحصالت ال
(في حال وجود أي فائض في  

صافي متحصالت الطرح) أو  
من خالل السيولة المتوفرة  

بالشركة بعد التأكد من قدرة  
الشركة على إدارة رأس المال  

من خالل   أوالعامل بكفاءة 
 ترتيب تمويل بنكي. 

 م 30/06/2023 0%

2 
المنطقة  
 الوسطى 

إنشاء الفرع الثاني بمدينة  
 الرياض    

)  3,000,000ثالثة ماليين (
ريال سعودي تمثل نسبة  

%) من إجمالي  12.00(
 تكاليف خطة التوسعة  

 م 31/12/2023 0%

 المنطقة الغربية  3
إنشاء الفرع الثاني بمدينة  

 جدة  

)  3,000,000ثالثة ماليين (
ريال سعودي تمثل نسبة  

%) من إجمالي  12.00(
 تكاليف خطة التوسعة  

 م 31/12/2023 0%

 اإلجمالي  
مليون  خمسة عشر  
ألف   وخمسمائة

)15,500,000  ( 
 م 31/12/2023 0% 

 المصدر: الشركة

أعاله تحقيق  مع اإلشارة إلى أن خطة التوسعة الحالية سوف تعمل على زيادة الحصة السوقية كما أن الشركة تستهدف من خالل خطة التوسعة المشار إليها 

 كل من التالي: 

  في مناطق مختلفة من خالل فتح المزيد من الفروع  واالنتشارزيادة الحصة السوقية من خالل زيادة أعداد العمالء، و زيادة التواجد 

 .تخفيض تكاليف المرتبطة بالتشغيل وتكلفة النقل 

 .تحسين مستوى إدارة رأس المال العامل من خالل التركيز على تحسين الدورة النقدية 

  نوعية المنتجات للوصول إلى شرائح جديدة من العمالء.الزيادة في 
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 رؤية الشركة  
 الشريك األول لتوريد الحديد. ُمالن

 رسالة الشركة 
فريق   شركة سعودية متخصصة في توريد منتجات الحديد لشركائها في قطاع األعمال داخل المملكة وخارجها بجودة وموثوقية وأسعار تنافسية من خالل

 ضمن بيئة عمل جذابة.عمل محترف 

 استراتيجية الشركة العامة  
الشركة في السنوات القادمة على استراتيجية التوسع الجغرافي عن طريق افتتاح فروع في مناطق جديدة، والذي سيكون أحد أهم ركائز النمو    ستعتمد

بشكل كبير على المنطقة    مرتكزها حيث إن تواجد الشركة  ، وتنوي الشركة االستمرار في هذه االستراتيجية وتغطية مناطق لم يتم تغطيتُمالنلدى  
، فرصة كبيرة لدخول مناطق جديدة، باإلضافة لتقوية حضورها في المناطق التي تتواجد فيها حالياً   لديها  ُمالنشركة  ، وبالتالي فإن  والغربية  الوسطى

الجديدة   الفروع  البيعية داخل  العمليات  الحديد مما يسّهل  المطلوبة من  بالمنتجات  الفروع بمستودعات مركزية و  تزويد  الشركة على  ويقلل وتحرص 
ستسعى الشركة لتطوير أنظمة التشغيل لتواكب التطور في مجاالت التحول الرقمي مما سيكون له عائد في   كما  تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية.

المؤهلة تخفيف التكاليف العامة ويعّظم من أرباح الشركة، وبدورها ستسعى الشركة في سبيل تحقيق مستهدفات الخطة االستراتيجية بجلب الكوادر 
كما   قيق الثقة المتبادلة مع جميع األطراف ذات العالقة ضمن فريق عمل مميز قادر على تحقيق النجاحات.في تحقيق مستهدفاتها وتح   للمساهمة

في تأكيد سالمة وجودة اإلجراءات لتي التزمت بها الشركة لتحافظ على ثقة المستثمرين والعمالء  ستعزز الشركة من الحوكمة داخلها والتي ستساهم  
 كذلك. ُمالنوالمنتسبين ل 

 القوة والميزات التنافسية للشركة نواحي 
 .القدرة على توفير منتجات الحديد بأسعار تنافسية •
   .توفير المنتجات الحديدية المتخصصة •
  .تحقيق متطلبات العمالء وفق مواصفات الطلب •
 .ثقة العمالء الناتجة عن حوكمة العمليات الداخلية •

 فروع الشركة 
مدينة الرياض، يوجد لدى الشركة عدد فرع واحد ) بالدائري الشرقي بحي الفاروق ب16بالديون سنتر في مخرج ( مجمع في باإلضافة إلى مركزها الرئيسي الواقع 

 زها الرئيسي: يوجد لديها أي فروع خارج المملكة. ويبين الجدول التالي فروع الشركة داخل المملكة باإلضافة إلى مرك ) داخل المملكة وال1(
 السجالت التجارية للشركة  : )29(  رقم الجدول
 الرقم

 اسم

 الشركة 

نوع الكيان 

 القانوني 
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار النشاط  رقم السجل التجاري 

 الرئيسي   الشركة سجل

1 

شركة  

ُمالن 

لمنتجات  

 الحديد 

شركة  

مساهمة 

 مقفلة 

1010535041 

البيع بالجملة ألنابيب معدنية 

   وأدوات وأسقف صناعية

معدنية وشرائح ومسحوبات 

 المباني. وكتل معدنية

 ـه21/10/1436

(الموافق  

 م) 06/08/2015

(الموافق   ـه04/02/1445

 ) م20/08/2023

 فروع الشركة داخل المملكة 

2 

شركة  

ُمالن 

لمنتجات  

  الحديد

(فرع 

 جدة)

فرع  

شركة  

مساهمة 

 مقفلة 

4030481560 

البيع بالجملة ألنابيب معدنية 

وأدوات وأسقف صناعية   

معدنية وشرائح ومسحوبات 

 المباني. وكتل معدنية

 ـه18/01/1444

(الموافق  

 م) 16/08/2022

(الموافق   ـه18/01/1446

 م) 24/07/2024

 فروع الشركة خارج المملكة 

 ال يوجد 

 المصدر: الشركة
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 وحقوق الملكية العالمات التجارية 
الشركة في تسويق منتجاتها على   أعمالها ومركزها التنافسي، وت  تي، وال التجارية  عالمتهاتعتمد  العمالء.  تدعم  تميزًا واضحًا في السوق بين    ويوضح منحها 

 .لطرحهاقامت الشركة بتقديم طلب  التي التجارية العالمة أدناه الجدول
 العالمة التجارية للشركة   : )30(  رقم الجدول

 تاريخ نهاية الحماية  تاريخ بداية الحماية  بلد التسجيل  تاريخ التسجيل التسجيل رقم  اسم المالك  العالمة التجارية 

 

شركة ُمالن 

   لمنتجات الحديد
1442034850 

 م 05/10/2021

 ) ـه28/02/1443(الموافق 

المملكة العربية  

 السعودية  

(الموافق   م20/06/2021

 ) ـه10/11/1442

(الموافق  م 03/03/2031

 ) ـه09/11/1452

 المصدر: الشركة

 الحكومية التراخيص 
 

 :يلي كما وهي بعملياتها، القيام من لتمكينها المختصة الحكومية الجهات من الشركة عليها حصلت التي التراخيص التالي الجدول يوضح
 الحكومية التراخيص  : )31(  رقم الجدول

 تجاري نشاط رخصة

 االن��اء تار�خ  ا�جهة املرخصة النشاط  وتار�خ ال��خيص رقم ال��خيص 

 نشاط تجاري  رخصة

)  40031875771رقم (ترخيص  

  ـه28/12/1442وتاريخ 

 م) 08/2021/ 07(الموافق

ومعدات  تجارة التجزئة ألالت 

التشييد والبناء والهندسة  

المدنية النفطية والمعدات  

 الثقيلة وصيانتها 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية

 واإلسكان 

(الموافق   ـه12/1444/ 28

 م). 07/2023/ 16

 المصدر: الشركة

  التي تستأجرها الشركة العقاراتقائمة  
     تملكها الشركة والمقامة على أرض مستأجرةالتي  قائمة العقارات  : )32(  رقم الجدول

 المدينة المؤجر نوع العقار العقار م
المساحة  

 ) 2(م
 العقد  نهاية مدة العقد  تاريخ العقد

قيمة اإليجار 
السنوية (ريال  

 سعودي)

القيمة الدفترية  
  في كما للمباني

  م2022 يونيو 30
 )سعودي ريال(

1 
اإلدارة  مقر 

العامة 
 بالرياض 

 مكتب تجاري
مكتب بالد  
 يوم للعقارات 

 م 01/01/2022 130 الرياض

سنوات   5
ميالدية، قابلة  

للتجديد  
بموافقة 
 الطرفين 

 م 31/12/2026
 ال يوجد 78,000

2 
فرع الرياض 
مستودع  

 السلي 
 مستودع  

عبدلله صالح  
 سليمان اليحيى 

 م 25/06/2021 3,950 الرياض

ميالدية،  سنتان 
قابلة للتجديد  

بموافقة 
 الطرفين 

 300,000 م 24/06/2023
1 

3 
  -مكتب 

 فرع جدة 
 مكتب تجاري

عبدلله علي  
 عبدلله الراجحي 

 م 21/11/2021 81 جدة 

سنة ميالدية،   1
قابلة للتجديد  

بموافقة 
 الطرفين 

 ال يوجد 25,000 م 20/11/2022

4 
  -مستودع 
 فرع جدة 

 مستودع تجاري 

عبد العزيز  
عبدالرحمن 

عبدلله  
 الحمدان

 م 08/12/2021 2,340 جدة 

سنة ميالدية،   1
قابلة للتجديد  

بموافقة 
 الطرفين 

 ال يوجد 327,600 م 07/12/2022

 المصدر: الشركة

مع اإلشارة إلى أن ملكية المباني حاليًا تعود لمالك  ، م)07/07/2020( الموافق  هـ 16/11/1441في تاريخ  انتهت لألرض لمدة خمس سنوات إيجار راضي مستأجرة بموجب عقد أ على مباني بتطوير الشركة قامت* 
 وفق العقد المشار إليه في الجدول أعاله. كمستودع  باستئجارهااألرض وقامت الشركة 
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 المشاريع تحت التنفيذ 
 : م2022 يونيو 30  في المنتهية المالية للفترة المختصرة األولية المالية القوائم في تظهر كما التنفيذ تحت المشاريع التالي الجدول يوضح

 ): المشاريع تحت التنفيذ 3334الجدول رقم ( 

 الموقع  المشروع 
نوع  

 المشروع 

 نسبة اإلنجاز 

  في كما

 30 تاريخ

  يونيو

م 2022  

تاريخ بدء تنفيذ  

 المشروع 

من   االنتهاء تاريخ

 المشروع 

القيمة 

اإلجمالية 

(ريال   للمشروع

)سعودي  

القيمة 

المدفوعة حتى 

يونيو  30

م   2022  

التمويل مصادر  

فرع  أنشاء

 جدة 
 جدة 

تجهيزات  

 متنوعة

 للفرع 

85% 

  ـه28/05/1444

(الموافق 

 م) 01/01/2022

  ـه01/01/1444

(الموافق 

 م)* 30/07/2022

400,000 373,118 

تمويل ذاتي من السيولة  

المتوفرة بالشركة بعد التأكد  

من قدرة الشركة على إدارة  

 رأس المال العامل بكفاءة 

 المصدر: الشركة

 . م2021الشركة بدأت في النشاط التشغيلي لفرع جدة منذ شهر نوفمبر للعام ، مع اإلشارة إلى أن م 2022/07/30بشكل رسمي بتاريخ   واالفتتاحفرع جدة  أنشاءمن  باالنتهاء*قامت الشركة 

 والسعودة  الموظفون 
) موظف غير سعودي، وتندرج الشركة حاليًا تحت  19(  و) موظف سعودي  13منهم ( ين) موظف 32، بلغ عدد موظفي الشركة (م 2022يونيو   30كما في تاريخ  

 والتنمية االجتماعية. البشرية المواردوزارة  عنلبرنامج نطاقات الصادر  %) وفقاً 34.55وبنسبة سعودة قدرها (" مرتفع  أخضر" النطاق 
المنتهية   الستة أشهروكما في فترة  م  2021م و2020وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام  

 م.2022يونيو  30في 
 . م2022يونيو    30المنتهية في   الستة أشهر وكما في فترة  م 2021و م2020أعداد العاملين بالشركة خالل األعوام   :)3536(  رقم الجدول

 الفئة
 م 2022يونيو   30في  كماالفترة المالية المنتهية  م 2021ديسمبر  31كما في السنة المالية المنتهية  م 2020ديسمبر  31كما في السنة المالية المنتهية 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 % 40.63 13 % 20.00 2 % 36.36 4 السعوديون 

غير 
 السعوديين

7 63.64 % 8 80.00 % 19 59.37 % 

 % 100.00 32 % 100.00 10 % 100.00 11 اإلجمالي
  المصدر: الشركة

 . م2022يونيو    30المنتهية في  الستة أشهر وكما في فترة م 2021وم 2020اإلدارات خالل األعوام توزيع الموظفين على  : )37(  رقم الجدول

 اإلدارة 
ديسمبر   31كما في السنة المالية المنتهية 
 م 2020

ديسمبر   31كما في السنة المالية المنتهية 
 م 2021

 يونيو  30 في كماالفترة المالية المنتهية 
 م 2022

 غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون  السعوديينغير  السعوديون 
مكتب الرئيس  

 التنفيذي
1 1 1 0 1 0 

 3 0 3 0 2 0 اإلدارة المالية
 7 8 3 0 3 0 إدارة الفروع

 7 0 1 0 1 1 إدارة سالسل اإلمداد
إدارة الخدمات  

 المساندة 
2 0 1 1 4 2 

 اإلجمالي
4 7 2 8 13 19 

11 10 32 
 المصدر: الشركة

 .هذه النشرةنشر  ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ 

جال عمل الشركة، تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في م
 وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

 ) شهرًا األخيرة.12أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون له تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل اإلثنى عشر (نقطاع في أي ا الشركة بأنه لم يحدثوتقر 

 أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.كما يقر 
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 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي 4

 الطرح  وبعد قبل ملكية الشركةهيكل  
 : لطرحا وبعد يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل

 الطرح  وبعد ملكية الشركة قبلهيكل  : )38(  رقم الجدول
 الطرح بعد الملكية هيكل

  
األسهم 
  المطروحة 

 (سهم) 

 الطرح  قبل الملكية هيكل

 م االسم

 المباشرة  الملكية المباشرة  غير الملكية المباشرة  الملكية المباشرة  غير الملكية

نسبة 
  الملكية 

 (%) 

  إجمالي
  القيمة

 االسمية
(ريال  

 ) السعودي

  عدد
 األسهم
 (سهم) 

نسبة 
  الملكية 

 (%) 

  إجمالي
  القيمة

 االسمية
(ريال  

 ) السعودي

  عدد
 األسهم
 (سهم) 

نسبة 
  الملكية 

 (%) 

  إجمالي
  القيمة

 االسمية
(ريال  

 ) السعودي

  عدد
 األسهم
 (سهم) 

نسبة 
  الملكية

(%)   

  إجمالي
  القيمة

 االسمية
(ريال  

 ) السعودي

  عدد
 األسهم
 (سهم) 

 1 شركة دار التكامل القابضة  575,000 5,750,000 %25.00 - - - 0 575,000 5,750,000 %21.62 - - -

- - - %6.48 1,724,140 172,414 172,414 - - - %14.993 3,448,280 344,828 
شركة نماء كلده للتجارة  
 والمقاوالت والعقارات 

2 

4.32% 1,148,510 *114,851 5.16% 1,373,290 137,329 0 %8.74 2,010,580 *201,058 5.97 % 1,373,290 137,329 
مشعل إبراهيم سليمان  

 العضيبي 
3 

22.25 % 5,917,180 591,718 %46.72 12,428,430 1,242,843 0 %29.48 6,779,250 677,925 %54.04 12,428,430 1,242,843 

  يمتلكون آخرين مساهمين
  بالمائة% 5.00  من أقل
  البائع  المساهم غير  ومن

 مساهم)   70( وعددهم 

4 

- - - 20.02 % 5,324,140 532,414 
360,000 

- - - - - - 
(مستثمرون   الجمهور

 ) مؤهلون
5 

 المجموع  2,300,000 23,000,000 % 100.00 878,983 8,789,830 %38.22 532,414 2,660,000 26,600,000 % 100.00 706,569 7,065,690 % 26.56

 الشركةالمصدر: 

نماء كلده للتجارة والمقاوالت في شركة    )%50.00(، ونسبة  دار التكامل القابضةفي شركة    )%4.98( بنسبة  المباشرة  ناتجة عن ملكيته    مشعل إبراهيم سليمان العضيبي   /للمساهمإن الملكية غير المباشرة    *
 قبل الطرح   )%14.99(تملك نسبة    شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقاراتو    ،بعد الطرح   )%21.62(قبل الطرح ونسبة    )%25.00(تملك نسبة    دار التكامل القابضة  أن شركة مع اإلشارة إلى    ،والعقارات 

 .شركة ُمالن لمنتجات الحديدفي  الطرح بعد  )6.48%(ونسبة 

 : الطرحويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل 
 الطرح ): هيكل ملكية الشركة قبل 1( الشكل رقم 

 
 المصدر: الشركة

 

 
 

% 25.00 

% 14.99 

% 5.97 

% 54.04 

 شركة دار التكامل القابضة

للتجارة والمقاوالت والعقاراتشركة نماء كلده   

 مشعل إبراهيم سليمان العضيبي

من غير و% بالمائة 5مساهمين آخرون يمتلكون أقل من 

مساهم) 70المساهمين البائعين وعددهم (  
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 الهيكل التنظيمي  
 الهيكل التنظيمي للشركة ): 2( الشكل رقم 

 

 
  المصدر: الشركة

 
 

  

 الرئيس التنفيذي
 (عبدالعزيز عبدالرحمن الذياب)

 اإلدارة المالية
 (محمد أحمد السيد)

 الخزنة

 الحسابات

 محاسبة التكاليف

 إدارة الخدمات المساندة
 (محمد عصام الدين المكي)

 الموارد البشرية

 المشاريع والصيانة

 تقنية المعلومات

 االلتزام

 إدارة الفروع
 (سائد عبدالرحمن فريج)

 التسويق والمبيعات

 الفروع

اإللكترونيالفرع   

سالسل اإلمدادإدارة   
 ) (منصور محمد يسلم باكل

 المشتريات والتخليص

 المستودعات

 النقل

 مجلس اإلدارة

 الجمعية العامة لجنة المراجعة

 إدارة المراجعة الداخلية
 أمين سر مجلس اإلدارة (شاغر)
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 وفيما يلي نبذة عن المساهمين الكبار في الشركة 

 دار التكامل القابضةشركة  4.2.1
م)، الصادر في مدينة الرياض، ويبلغ رأس 27/12/2016(الموافق    ـه28/03/1438) وتاريخ  1010466723شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (

 ) رياالت سعودية.10) اسهم متساوية القيمة، وقيمة كل سهم منها عشرة (500,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسمائة (5,000,000مالها خمسة ماليين (
لها   التابعة  الشركات  إدارة  التجاري في  الشركات    وأويتمثل نشاطها كما في السجل  إدارة  لها    األخرىالمشاركة في  الالزم  الدعم  التي تساهم فيها وتوفير 

لها وتأجيرها للشركات  وامتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغال

 ول أدناه بيانات المساهمين في شركة دار التكامل القابضة: و يوضح الجد  ،التابعة لها أو لغيرها
 

 دار التكامل القابضة  هيكل ملكية شركة  : )39(  رقم الجدول

 عدد األسهم  االسم
 قيمة السهم 

 (ريال سعودي) 
 القيمة اإلجمالية لألسهم 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

 %6.14 307,230 10 30,723 عبد العزيز إبراهيم سليمان العضيبي   
 %5.26 263,050 10 26,305 ماجد إبراهيم سليمان العضيبي   
 %5.63 281,310 10 28,131 فيصل إبراهيم سليمان العضيبي   
 %6.12 306,150 10 30,615 مقرن إبراهيم سليمان العضيبي   

 %4.02 200,910 10 20,091 عبد الرحمن إبراهيم سليمان العضيبي   
 %5.03 251,640 10 25,164 بندر إبراهيم سليمان العضيبي   

 %4.98 249,080 10 24,908 مشعل إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.45 122,550 10 12,255 هند إبراهيم سليمان العضيبي   
 %6.05 302,400 10 30,240 منيرة عبدالعزيز سليمان الحماد   

 %5.99 299,410 10 29,941 هيله عبدالرحمن العبدهللا الخضيري  
 %5.49 274,630 10 27,463 سليمان العضيبي   إبراهيممحمد  
 %2.90 144,990 10 14,499 إبراهيم سليمان إبراهيم العضيبي   
 %2.38 118,880 10 11,888 فاطمة إبراهيم سليمان العضيبي   

 %2.43 121,260 10 12,126 عفراء إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.37 118,340 10 11,834 نورة إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.38 118,880 10 11,888 حصة إبراهيم سليمان العضيبي   
 %1.72 85,960 10 8,596 لولوة إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.41 120,710 10 12,071 هيلة إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.43 121,290 10 12,129 أسماء إبراهيم سليمان العضيبي   

 %2.42 120,760 10 12,076 منال إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.41 120,420 10 12,042 حنان إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.38 118,880 10 11,888 نوف إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.32 116,200 10 11,620 منيرة إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.38 118,880 10 11,888 مشاعل إبراهيم سليمان العضيبي   
 %2.38 118,940 10 11,894 الهنوف إبراهيم سليمان العضيبي   

 %2.44 122,080 10 12,208 خلود إبراهيم سليمان العضيبي   
 %4.98 249,240 10 24,924 سليمان العضيبي   إبراهيمخالد  

 %2.12 105,930 10 10,593 سليمان العضيبي   إبراهيمعبد هللا  
 %100 5,000,000 10 500,000 اإلجمالي

 المصدر: الشركة

 شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات   4.2.2
م)، الصادر في مدينة الرياض، ويبلغ  25/02/2015(الموافق    ـه06/05/1436) وتاريخ  1010430815شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (

 سعودي.ألف ريال ) 15,000(خمسة عشر حصة متساوية القيمة، وقيمة كل حصة منها ) 2حصتين (، مقسم إلى  ) ريال سعودي30,000(رأس مالها 
و يوضح الجدول أدناه بيانات    الشركة،بيع وشراء وتأجير وصيانة العقارات واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح  ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في  

 الشركاء في شركة نماء كلدة: 
 

 شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات هيكل ملكية  : )40(  رقم الجدول

 (حصة)  عدد الحصص االسم
 قيمة الحصة 

 (ريال سعودي) 
 القيمة اإلجمالية للحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

 %50.00 15,000 15,000 1 عبدالرحمن إبراهيم سليمان العضيبي  
 %50.00 15,000 15,000 1 مشعل إبراهيم سليمان العضيبي  

 %100 30,000 30,000 2 اإلجمالي
 المصدر: الشركة
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  اإلدارةمجلس    

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  4.3.1
 ) منهم غير مستقلين.3) منهم مستقلين و ثالثة (2) أعضاء، اثنان (5يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد خمسة (

 يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس: 
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  : )41(  رقم الجدول

 ) 1أعضاء مجلس اإلدارة  (
 م 11/07/2021مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 

 المنصب  االسم
صفة  

 العضوية
االستقاللية   

)3( 
 الجنسية 

 العمر
 (سنة)

 األسهم المملوكة بعد الطرح   األسهم المملوكة قبل الطرح  
 األسهم المملوكة 

 "مباشرة" 
األسهم المملوكة "غير  

 مباشرة" 
 األسهم المملوكة 

 "مباشرة" 
األسهم المملوكة "غير  

 مباشرة" 
 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

 العدد 
 (سهم)

 النسبة 
(%) 

سليمان   إبراهيمعبدالرحمن 
 العضيبي 

مستقل  غير تنفيذي  غير اإلدارة مجلس  رئيس  39 سعودي 
55,36

6 
%2.41 195,519  )4( 8.50% 

55,36
6 

%2.08 109,312 )4( 4.11 % 

 سليمان العضيبي  إبراهيمبندر 
رئيس مجلس   نائب

 اإلدارة 
 33 سعودي مستقل  غير تنفيذي  غير

69,34
8 

%3.02 28,939 )5( 1.26% 
69,34

8 
%2.61 28,939)5( 1.09% 

سليمان   إبراهيمعبدالعزيز 
 العضيبي 

 48 سعودي مستقل  غير تنفيذي  غير اإلدارةمجلس  عضو
84,66

7 
%3.68 35,331 )6( 1.54% 

84,66
7 

%3.18 35,331)6( 1.33% 

عبدالعزيز عبدالرحمن   مثنى 
 الرقطان

 - - - - - - - - 40 سعودي مستقل  تنفيذي  غير اإلدارةمجلس  عضو

 - - - - - - - - 47 سعودي مستقل  تنفيذي  غير اإلدارةمجلس  عضو الفهادي مرزوق مانع  فيصل

 ) 2أمين سر مجلس اإلدارة  (

 السيد  محمدأحمد  محمد
أمين سر مجلس  

 اإلدارة
 - - - - - - - - 47 مصري  - -

 الشركةالمصدر: 

م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ دورة 11/07/2021 (الموافقـ  ه12/1442/ 01) وافقت الجمعية التحولية المنعقدة في تاريخ  1(
 م). 14/07/2021(الموافقـ ه04/12/1442المجلس من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ 

م) الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد محمد السيد كأمين سر لمجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة وحتى نهاية  15/07/2021(الموافقـ  ه 05/12/1442) قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ  2(
 الدورة الحالية لمجلس اإلدارة . 

 عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في كل من:  االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة) تم 3(

 .  مجموعتها من أخرى شركة في أو الشركة أسهم  من أكثر أو  المائة في خمسة نسبته لما مالكاً  يكون أن •
 .  مجموعتها من أخرى شركة في أو الشركة في اإلدارة   مجلس أعضاء من أي مع قرابة صلة له كون نأ •
 .  مجموعتها من أخرى شركة في أو الشركة في التنفيذيين كبار من أي مع قرابة صلة له تكون أن •
  سيطرة   لحصص  مالكاً   يكون  أن  أو  الموردين،  وكبار   الحسابات  كمراجعي  مجموعتها،   من  أخرى  شركة  أو  معها  متعامل   طرف  أي  أو   الشركة  لدى  الماضيين  العامين  خالل  موظفاً   يعمل  كان  أو  يعمل  أن •

 .  الماضيين العامين خالل األطراف تلك من أي لدى
%) في شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت  50.00دار التكامل القابضة، ونسبة (  %) في شركة4.02بنسبة () إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبد الرحمن إبراهيم سليمان العضيبي ناتجة عن ملكيته المباشرة  4(

ح %) قبل الطر 14.99%) بعد الطرح، و شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات تملك نسبة (21.62%) قبل الطرح ونسبة (25.00والعقارات، مع اإلشارة إلى أن شركة دار التكامل القابضة تملك نسبة (
 ويوضح الجدول التالي آلية احتساب الملكيات غير المباشرة للمساهم/ عبدالرحمن إبراهيم سليمان العضيبي: . )بعد الطرح في شركة ُمالن لمنتجات الحديد 6.48%ونسبة (

 اسم المساهم  م

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في  

قبل الطرح   شركة ُمالن لمنتجات الحديد

 (سهم) 

نسبة الملكية المباشرة  

للمساهم/ عبد الرحمن إبراهيم  

سليمان العضيبي في  

المساهمين من فئة الشركات  

(%)* 

عدد األسهم المملوكة للمساهم/  

عبد الرحمن إبراهيم سليمان  

العضيبي بشكل غير مباشر في 

 الشركة قبل الطرح (سهم)

%4.02 575,000 شركة دار التكامل القابضة  1  23,105 

%50.00 344,828 شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت والعقارات 2  172,414 

 195,519 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / عبد الرحمن إبراهيم سليمان العضيبي 

 %8.50 إبراهيم سليمان العضيبي في الشركة قبل الطرحإجمالي نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبد الرحمن 

 ةالمصدر: الشرك

 *إن النسب مقربه ألقرب منزلتين عشريتين.  

  



  
 
  

                                                                                                                                                                                                                  
46 

 

تملك نسبة    دار التكامل القابضة  أن شركةمع اإلشارة إلى    ،في شركة دار التكامل القابضة  )%5.03( بنسبة  ملكيته المباشرة  إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ بندر إبراهيم سليمان العضيبي ناتجة عن    )5(
 ويوضح الجدول التالي آلية احتساب الملكيات غير المباشرة للمساهم/ بندر إبراهيم سليمان العضيبي:  .%) بعد الطرح21.62) قبل الطرح ونسبة (25.00%(

 اسم المساهم  م

كل مباشر في  عدد األسهم المملوكة بش

قبل الطرح   شركة ُمالن لمنتجات الحديد

 (سهم) 

نسبة الملكية المباشرة  

للمساهم/ بندر إبراهيم سليمان  

العضيبي في المساهمين من 

 فئة الشركات (%) 

عدد األسهم المملوكة للمساهم/  

بندر إبراهيم سليمان العضيبي  

بشكل غير مباشر في الشركة قبل  

 الطرح (سهم)

5.03% 575,000 دار التكامل القابضة شركة  1  28,939 

 28,939 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / بندر إبراهيم سليمان العضيبي 

 %1.26 إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم/ بندر إبراهيم سليمان العضيبي في الشركة قبل الطرح

 ةالمصدر: الشرك

 *إن النسب مقربه ألقرب منزلتين عشريتين.  

تملك نسبة   دار التكامل القابضة  أن شركةمع اإلشارة إلى   ،في شركة دار التكامل القابضة )%6.14(بنسبة ملكيته المباشرة  إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي ناتجة عن  )6(
 ويوضح الجدول التالي آلية احتساب الملكيات غير المباشرة للمساهم/ عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي:  .%) بعد الطرح21.62ونسبة () قبل الطرح 25.00%(

 اسم المساهم  م

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في  

قبل الطرح   شركة ُمالن لمنتجات الحديد

 (سهم) 

نسبة الملكية المباشرة  

عبدالعزيز إبراهيم  للمساهم/ 

سليمان العضيبي في  

المساهمين من فئة الشركات  

 (%) 

عدد األسهم المملوكة للمساهم/  

عبدالعزيز إبراهيم سليمان 

العضيبي بشكل غير مباشر في 

 الشركة قبل الطرح (سهم)

6.14% 575,000 شركة دار التكامل القابضة  1  35,331 

 35,331 مباشر من قبل المساهم / عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير 

 %1.54 إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبدالعزيز إبراهيم سليمان العضيبي في الشركة قبل الطرح

 ةالمصدر: الشرك

 *إن النسب مقربه ألقرب منزلتين عشريتين. 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   4.3.2
 تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي:

 أعضاء مجلس اإلدارة  4.3.2.1
اليومية للشركة. وبموجب الئحة حوكمة  وفقًا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال  

 الشركة الداخلية، لمجلس اإلدارة المسؤوليات اآلتية:

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:  •
 وجيهها.وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وت -
 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. -
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها. -
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. -
 اكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.المراجعة الدورية للهي  -

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:  •
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  -

م أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي  والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدا
 العالقة.

 التأكد من سالمة األنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. -
العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة   التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور -

 وطرحها بشفافية.
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. -
 تحضير والموافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة. -

    مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. يتعارض الوضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما  •
 وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. •
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وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه  •
 خاص اآلتي:

 أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.آليات تعويض  -
 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. -
 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. -
مهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة  قواعد السلوك ال -

 بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع المجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
لوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة وال -

 المصالح لآلخرين. وأصحابوالدائنين 

 رئيس مجلس اإلدارة : 4.3.2.2
 تتلخص مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة المجلس وتسهيل اإلسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية

 فه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.المجلس في أداء وظائ 

  الئحة وبموجب الحكومية، الجهات سائر أمام الشركة لتمثيل الصالحيات أوسع اإلدارة مجلس  لرئيس تكون األساسي، الشركة ونظام الشركات لنظام وفقاً  

 :يلي ما اإلدارة مجلس لرئيس األساسية المسؤوليات تشمل الشركات، حوكمة

 أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.ضمان حصول  •
 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. •
 ونظام الشركة األساسي.تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية  •
 تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة. •
 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. •
وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين، تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  •

 وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
،  إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات  •

 د إعداد جدول أعمال المجلس.والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عن
 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. •
 .إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها  •

 لمجلس.تشمل المسؤوليات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة وا 

 ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.

 ئيس التنفيذي الر  4.3.2.3
ا لهيئات مجلس  للشركة رئيس تنفيذي يمثل المساهمين في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريره

كومية، وبموجب الئحة حوكمة الشركة  اإلدارة. وفقًا لنظام الشركة األساسي، للرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الح

 : يلي ماالداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي 

 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة . •
 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها . •
 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.   •
تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب   •

 المصالح. 
 اصاته. تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختص •
 اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي ُتمنح للعاملين.  •
 إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك •

 التقارير على مجلس اإلدارة.
 بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.  مواردهاًال عن إدارة إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فض  •
 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   •
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لمخاطر المعتمد من  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى ا •
 مجلس اإلدارة. 

اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤولية الموكلة الى المستويات   •
 التنظيمية المختلفة. 

 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال لإلدارة وطريقة تنفيذها.   •
لتي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك اقتراح الصالحيات ا •

 الصالحيات. 

 أمين سر المجلس  4.3.2.4
 الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:    مسؤوال عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام اإلدارةيكون أمين سر مجلس 

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها. •
 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. •
راق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأو •

 يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
 التي أقرها المجلس. باإلجراءاتالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة  •
 المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات •
 عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. •
 .تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •
والوثائق المتعلقة   التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات •

 .بالشركة
 اء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلسفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعض

 بن سليمان العضيبي    إبراهيملعبدالرحمن بن السيرة الذاتية   : )42(  رقم الجدول

  بن سليمان العضيبي   إبراهيم عبدالرحمن بن 
 سنة  39 العمر  

 سعودي   الجنسية 
 غير مستقل  –غير تنفيذي  -رئيس مجلس اإلدارة  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية عام  األمامحاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة  •

 م.2009

 الخبرات العملية 

(شركة • تترا  التنفيذي في شركة  الرئيس  منصب  تكاليف     يشغل  مجال خفض  تعمل في  محدودة  ذات مسئولية 
 م وحتى اآلن.2018المشتريات) منذ عام 

تعمل في مجال التطوير     ذات مسئولية محدودة    شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة فذ العقارية (شركة  •
 م. 2018م وحتى عام 2016العقاري وإدارة األمالك العقارية) خالل الفترة من عام 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

(شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال االستثمار   يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة دار التكامل القابضة •
 م وحتى اآلن.2016منذ عام  والمقاوالت )العقاري 

 المصدر: الشركة

 بن سليمان العضيبي   إبراهيملبندر بن السيرة الذاتية   : )43(  رقم الجدول

  بن سليمان العضيبي   إبراهيمبندر بن 
 سنة  33 العمر  

 سعودي   الجنسية 
 غير مستقل  –غير تنفيذي   - نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب 

 المؤهالت العلمية 
في المملكة العربية  الملك فهد للبترول والمعادنحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة   •

 م.2013السعودية عام 

 الخبرات العملية 
و تشغيل العقارات) منذ   إدارةعام في شركة تلد (شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال  يشغل منصب مدير •

 .م وحتى اآلن2015عام 
 العضويات الحالية في

 مجالس إدارة أخرى 
اإلدارة في شركة دار التكامل القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في  نائب رئيس مجلس  يشغل منصب عضو   •

 وحتى اآلن.  2016منذ عام  والمقاوالت )مجال االستثمار العقاري 
 المصدر: الشركة
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 بن سليمان العضيبي    إبراهيملعبدالعزيز بن  السيرة الذاتية   : )44(  رقم الجدول

  بن سليمان العضيبي   إبراهيم عبدالعزيز بن 
 سنة  48 العمر  

 سعودي   الجنسية 
 غير مستقل  –غير تنفيذي  -عضو مجلس اإلدارة  المنصب 

 هـ.. 1416من المعهد الملكي السعودي في المملكة العربية السعودية عام   درجة الثانويةحاصل على  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

االستثمار      تعمل في مجال يشغل منصب المدير المكلف في شركة سيادة العمار (شركة ذات مسئولية محدودة •
 م وحتى اآلن.2018العقاري) منذ عام 

يشغل منصب المدير التنفيذي في شركة أبناء إبراهيم سليمان العضيبي للمقاوالت (شركة ذات مسئولية محدودة   •
 اآلن. م وحتى1990عام  منذتعمل في مجال المقاوالت) 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

مجلس اإلدارة في شركة دار التكامل القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال االستثمار   عضويشغل منصب   •
 .م وحتى اآلن2018منذ عام  والمقاوالت )العقاري 

 المصدر: الشركة

 

 لمثنى عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان  السيرة الذاتية   : )45(  رقم الجدول

 عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان مثنى  
 سنة  40 العمر  

 سعودي   الجنسية 
 مستقل   –غير تنفيذي  -عضو مجلس اإلدارة  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية ملواكي للهندسة في الواليات المتحدة األمريكية  •

 م.2004عام 

 العملية الخبرات 

المطابخ   • معدات  مجال  تعمل في  (شركة مساهمة مقفلة  الرقطان  التنفيذي   في شركة  الرئيس  منصب  يشغل 
 .م وحتى اآلن2005 المركزية) منذ عام

شغل منصب مهندس في شركة أرامكو السعودية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال النفط والغاز) خالل الفترة   •
 م.2005م وحتى عام 2000من عام 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

(شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال معدات المطابخ    يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة الرقطان •
 م وحتى اآلن. 2005المركزية) منذ عام 

 المصدر: الشركة

 لفيصل مرزوق مانع الفهادي السيرة الذاتية   : )46(  رقم الجدول

 فيصل مرزوق مانع الفهادي 
 سنة  47 العمر  

 سعودي   الجنسية 
 مستقل   –غير تنفيذي  -عضو مجلس اإلدارة  المنصب 

 م.2016   حاصل على درجة الماجستير في التسويق من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة عام • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المجموعة في شركة المراعي (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال   •
 وحتى اآلن  2018إنتاج األغذية) منذ عام 

شغل منصب مدير عام لقطاع العصائر في شركة المراعي (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال إنتاج األغذية) خالل  •
 م.2018م وحتى عام 2017عام الفترة من 

تعمل في   • المراعي (شركة مساهمة عامة  المساندة في شركة  والخدمات  البشرية  الموارد  شغل منصب مدير عام 
 م.2017م وحتى عام 2015مجال إنتاج األغذية) خالل الفترة من عام 

مجال إنتاج األغذية) خالل  شغل منصب رئيس الشؤون اإلدارية في شركة المراعي (شركة مساهمة عامة تعمل في   •
 م.2015م وحتى عام 2009الفترة من عام 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

يشغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة تأصيل الدواجن (شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال إنتاج   •
 .م وحتى اآلن2017اللحوم) منذ عام 

 المصدر: الشركة
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 السيد   محمدمحمد أحمد السيرة الذاتية  : )47(  رقم الجدول

 محمد أحمد محمد السيد  
 سنة  47 العمر  

 مصري   الجنسية 
 ومدير اإلدارة المالية  أمين سر مجلس اإلدارة المنصب 

 المؤهالت العلمية 

جامعة  من    باستخدام التطبيقات المحاسبيةاآللي  والحاسب  اآللية  حاصل علي دبلومة الدراسات العليا في المحاسبة   •

 .1999 في جمهورية مصر العربية عام اإلسكندرية

 م.1996اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية عام  المحاسبة من جامعة في حاصل على درجة البكالوريوس •

 العملية الخبرات 

المنتجات      (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال   شركة ُمالن لمنتجات الحديدفي    مدير اإلدارة الماليةيشغل منصب   •
 م وحتى اآلن.2015الحديدية) منذ عام 

خالل    )المقاوالت  تعمل في مجالشركة ذات مسئولية محدودة  (  األعمارشغل منصب المدير المالي في شركة نهضة   •
 .م 2015وحتى عام  م2011 من عامالفترة 

شركة • في  الحسابات  مدير  منصب  البترولية  شغل  للصناعات  مجال    (شركة  فوكس  في  تعمل  محدودة  مسئولية 
 م.2011م وحتى عام 2007الصناعات البترولية) خالل الفترة من عام 

 المصدر: الشركة

 اإلدارة التنفيذية  
 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية  : )48(  رقم الجدول

 تاريخ التعيين  العمر الجنسية المنصب االسم م
 األسهم المملوكة * 

 "مباشرة" 
 النسبة العدد

 - - م 11/05/2021 37 سعودي  الرئيس التنفيذي عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الذياب  1
 - -   م2015/10/01 53 أردني الفروع  إدارةمدير  سائد عبدالرحمن عقاب فريج 2
 - - م 16/05/2015 47 مصري المالية اإلدارية مدير محمد أحمد محمد السيد  3
 - - م 01/04/2018 30 سوداني  مدير إدارة الخدمات المساندة  محمد عصام الدين المكي  4
 - - م 24/07/2021 32 يمني      سالسل اإلمداد إدارةمدير    منصور محمد يسلم باكال 5
      مدير إدارة المراجعة الداخلية  ** شاغر 6

 المصدر: الشركة

 كما بتاريخ هذه النشرة . اإلدارة التنفيذيةأي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء  دال يوج* 
  م2022الربع الرابع من العام ** ستقوم الشركة بتعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية خالل 

 وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية 
 لعبدالعزيز عبدالرحمن محمد الذياب السيرة الذاتية   : )49(  رقم الجدول

 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الذياب  
 سنة  37 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 الرئيس التنفيذي  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
الملك سعود في دولة المملكة العربية السعودية    حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة •

 م.2008عام 

 الخبرات العملية 

(شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تجارة    شركة ُمالن لمنتجات الحديدمنصب الرئيس التنفيذي في      يشغل   •
 م وحتى اآلن.2021الحديد) من عام 

) خالل األعمالمساهمة تعمل في مجال حلول    القابضة (شركة  شغل منصب مدير مشروع سالمة في شركة تكامل •
 م. 2021وحتى عام  2020الفترة من عام 

في شركة صناعات الخريف (شركة ذات مسئولية محدودة (شخص واحد) تعمل    األنابيبشغل منصب مدير عام قطاع   •
الحديدية واللوحات الكهربائية) خالل الفترة من    واألنابيبفي مجال صناعه منظومة الري المحورية والمضخات التربينية  

 م.2020م وحتى عام 2008عام 
 المصدر: الشركة
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 لسائد عبدالرحمن عقاب فريج  السيرة الذاتية   : )50(  رقم الجدول

 سائد عبدالرحمن عقاب فريج  
 سنة  53 العمر  

 أردني  الجنسية 
 الفروع إدارة مدير  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
دولة الواليات المتحدة األمريكية عام حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بوردو في  •

 م.1992

 الخبرات العملية 

(شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تجارة   شركة ُمالن لمنتجات الحديدفي  مدير إدارة الفروعيشغل منصب  •
 م وحتى اآلن.2016الحديد) منذ عام 

مسئولية محدودة تعمل في مجال تجارة الحديد التجاري   في شركة عقاب فريج (شركة اإلقليميشغل منصب المدير  •
 م.2015م وحتى عام 2001والصناعي) خالل الفترة من عام 

   شركة األمين للتجارة واالستثمارات التجارية والصناعية (شركةالمبيعات والتسويق في  شغل منصب مدير •
 م.2001م وحتى عام 1996والمحركات) خالل الفترة من عام  األسطواناتمسئولية محدودة تعمل في مجال 

 مسئولية محدودة   في شركة األمين للتجارة واالستثمارات التجارية والصناعية (شركة اإلنتاجشغل منصب مدير  •
 م.1996م وحتى عام  1992والمحركات) خالل الفترة من عام  األسطواناتتعمل في مجال 

 المصدر: الشركة

 السيد   محمدلمحمد أحمد  السيرة الذاتية   : )51(  رقم الجدول

 السيد   محمد محمد أحمد 
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  ) 4.3.1( فضًال راجع القسم رقم

 المصدر: الشركة

     محمد عصام الدين المكيالسيرة الذاتية  : )52(  رقم الجدول

 محمد عصام الدين المكي  
 سنة  30 العمر  

 سوداني  الجنسية 
    إدارة الخدمات المساندةمدير  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص محاسبة مالية من جامعة الخرطوم في جمهورية   •

 م.2017السودان عام 

 الخبرات العملية 

(شركة مساهمة مقفلة تعمل في  شركة ُمالن لمنتجات الحديدفي  مدير إدارة الخدمات المساندةمنصب يشغل  •
 م وحتى اآلن.2018عام  ذمجال تجارة الحديد) من

ذات مسؤولية   (شركةة أمان الوطنية للتقنية الحديثة شغل منصب محاسب ومدير شؤون موظفين في شرك •
 .م2018وحتى عام  م2017 الفترة من عامتعمل في مجال األجهزة الذكية) خالل   محدودة

تعمل في مجال   مساهمة عامة سودانية( شركة عمالء وصراف في بنك الخرطوم شغل منصب موظف خدمة  •
 م.2017م وحتى عام 2016خالل الفترة من عام الخدمات المصرفية) 

 المصدر: الشركة

      محمد يسلم باكال منصور السيرة الذاتية  : )53(  رقم الجدول

   محمد يسلم باكال منصور 
 سنة   32 العمر  

 يمني  الجنسية 
 إدارة سالسل اإلمداد  مدير  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
الملك سعود في دولة المملكة العربية     حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة •

 م. 2014السعودية عام 

 الخبرات العملية 

(شركة مساهمة مقفلة تعمل في    شركة ُمالن لمنتجات الحديدفي  إدارة سالسل اإلمداد منصب مديريشغل  •
 م وحتى اآلن. 2021عام  ذمجال تجارة الحديد) من

  ية محدودة (شخص واحد) شغل منصب مشرف اإلنتاج والتخطيط في شركة الخريف التجارية (شركة ذات مسئول  •
 م. 2020م وحتى عام 2015تعمل في مجال اللوحات والمولدات الكهربائية) خالل الفترة من عام 

تعمل في    عامة (شركة مساهمة    شغل منصب مسؤول إدارة التكاليف في شركه الخريف لتقنيه المياه والطاقة  •
 م.  2015وحتى عام  2014) خالل الفترة من عام قطاع المرافق العامة

 المصدر: الشركة
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 لجان الشركة 
كات بما في  تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشر 

 إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس 
بالمتطلبات الوفاء  إلى  باإلضافة  تأدية مهامها بفعالية  بما يمكنها من  الشركة وظروفها  لحاجة  المراجعة نظرًا  لجنة  الشركة بتشكيل  النظامية ذات    قامت 

 كة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين: العالقة، باإلضافة إلى تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وفيما يلي وصف للجان الشر 

 لجنة المراجعة 4.5.1
)على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط م28/07/2021(الموافق    ـه18/12/1442وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ  

 لجمعية العامة غير العادية وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية.عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ا
 

 مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها 
ء مجلس اإلدارة تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضا

ألضرار التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة  أو اإلدارة  
 أو خسائر جسيمة.

 

 :ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة
 

 المراجعة أعضاء لجنة   : )54(  رقم الجدول

 المنصب االسم
 المراجعة  لجنة رئيس سليمان العضيبي  إبراهيمبندر 

 المراجعة  لجنة عضو ريان عمر عبدالرحمن المفدى  
 المراجعة  لجنة عضو مقرن إبراهيم سليمان العضيبي 

 الشركة: المصدر

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة: 
 

 العضيبي سليمان إبراهيم  بندر لالسيرة الذاتية   : )55(  رقم الجدول

 سليمان العضيبي   إبراهيمبندر 
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ) 4.3.1(فضًال راجع القسم رقم 

 المصدر: الشركة

 لريان عمر عبدالرحمن المفدى السيرة الذاتية   : )56(  رقم الجدول

 ريان عمر عبدالرحمن المفدى  
 سنة  32 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 عضو لجنة المراجعة  المنصب 

 المؤهالت العلمية 

 م.2018حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة انديانا في الواليات المتحدة األمريكية عام  •
درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام حاصل على  •

 م.2013

 م. 2021حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام  •

 م. 2022حاصل على الزمالة السعودية لتقييم المنشآت االقتصادية عام  •

 الخبرات العملية 

الفني في شركة المفدى محاسبون قانونيون ومستشارون (شركة ذات مسؤولية شغل منصب المدير  •
 م.2021م وحتى عام 2018محدودة تعمل في مجال الخدمات التأكيدية واالستشارية) خالل الفترة من عام 

عضو لجنة مراجعة ومناقشة مشاريع الزمالة في فرع تقييم المنشآت االقتصادية لدى الهيئة  يشغل منصب  •
ية للمقيمين المعتمدين (الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية ) منذ عام  السعود

 م وحتى اآلن.2021
شغل منصب عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الجهة المنظمة لمهنة المحاسبة   •

 م. 2021م وحتى عام 2018والمراجعة في المملكة العربية السعودية) خالل الفترة من عام 
 المصدر: الشركة
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 لمقرن إبراهيم سليمان العضيبي   السيرة الذاتية : )57(  رقم الجدول

 مقرن إبراهيم سليمان العضيبي  
 سنة  41 العمر  

 سعودي   الجنسية 
 لجنة المراجعة    عضو المنصب 

 .ه 1422عام في بالمملكة العربية السعودية  الرياضشهادة الثانوية العامة من مدينة حاصل على  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

في مجال إنتاج   محدودة تعملشركة ذات مسؤولية عام في شركة تغذية لأللبان ( يشغل منصب مدير •
 اآلن. م وحتى 2018عام  منذالحليب الخام) 

تعمل في مجال إنتاج بيض المائدة)    للدواجن (مؤسسة فرديةعام في مؤسسة صحة  شغل منصب مديري •
 .م وحتى اآلن2017منذ عام 

تعمل في مجال  ذات مسؤولية محدودةعام في شركة تواد لالستثمار العقاري (شركة  شغل منصب مديري •
 .اآلنم وحتى 2017عام  منذاالستثمار العقاري) 

تعمل في مجال  ذات مسؤولية محدودة  شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة سيادة العمار (شركة ي •
 .م وحتى اآلن2015منذ عام التطوير العقاري) 

 المصدر: الشركة
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 سياسة توزيع األرباح  5
 على الوجه اآلتي:  السنوية الصافية الشركة أرباح توزع ،النظام األساسي للشركة) من  47وفقًا للمادة السابعة واألربعين (

للشركة ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  نظامي  احتياطي    لتكوين  األرباح  صافي من%)  10(  يجنب .1

 %) من رأس المال المدفوع.30(

العادية    للجمعية .2 اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من    بناًء العامة  احتياطي    صافيعلى  لتكوين    أغراض   أو  لغرض  يخصص  اتفاقياألرباح 

 .معينة

  على  اإلمكان  قدر  ثابتة  أرباح  توزيع  يكفل  أو  الشركة  مصلحة  يحقق  الذي  بالقدر  وذلك  أخرى،  احتياطيات  تكوين  تقرر  أن  ديةالعا   العامة  للجمعية .3

  قائماً  يكون ما لمعاونة أو  الشركة لعاملي  اجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ األرباح صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة  وللجمعية المساهمين،

 .لهم كمكافأة الشركة في أسهم الشركة موظفي لمنح الستخدامها أو المؤسسات هذا من

%) من رأسمال الشركة المدفوع، وإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع 5عن (  تقل  المن الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة    يوزع .4

 هذه الحصة فال يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.

%) 10نسبة (  تقدم  ما) من نظام الشركات يخصص بعد  76والمادة (  ،للشركة  األساسي  النظام  من)  25المقررة في المادة (  األحكاممراعاة    مع .5

كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع لوائح الشركة المعتمدة من الجمعية العامة  

 ومتناسًبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

 ابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية. الضو استيفاءللشركة بعد  يجوز .6

  األرباح  أحقية وتكون التوزيع وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين الشأن هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقاً  األرباح في حصته المساهم يستحق

  المكان   في  المساهمين  على  توزيعها  المقرر  األرباح  وتدفع  لالستحقاق،  المحدد  اليوم  نهاية  في  المساهمين   سجالت   في  المسجلين  األسهم  لمالكي

 .التجارة  وزارة تصدرها التي للتعليمات وفًقا اإلدارة مجلس يحددها التي والمواعيد

ديسمبر  31وخالل السنة المالية المنتهية في م 2020ديسمبر  31األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنة المالية المنتهية في  التالييوضح الجدول 
 : و توزيع أرباح أخرى حتى تاريخ هذه النشرة، مع اإلشارة إلى أنه لم يتم اإلعالن أم 2022، وخالل فترة الستة أشهر من عام م 2021

 توزيع األرباح  : )58(  رقم الجدول

 البيان
  31السنة المالية المنتهية في 

 م 2020ديسمبر 
  31السنة المالية المنتهية في 

 م 2021ديسمبر 
 م 2022يونيو  30المنتهية في   الفترة المالية

 2,263,478 4,170,796 1,989,445 صافي الربح (ريال سعودي) للسنة / للفترة 

توزيعات األرباح المعلنة خالل السنة /  
 الفترة 

1,504,318* 0 0 

توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة /  
 الفترة 

510,534 ** 0 0 

(ريال لكل حصة/   ربحية الحصة / السهم
 سهم) 

397.89 *** 1.81 0.98 

نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي  
 الدخل 

 ينطبق ال  ال ينطبق  % 25.66

 المصدر: الشركة

  ) 300.86(بواقع    م31/12/2020كامل السنة المالية المنتهية في    عن  سعوديريال  )  1,504,318(على توزيع أرباح للشركاء بقيمة  م)  01/03/2021(الموافق    ـه21/03/1442*  وافق مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  
) ريال  500,000خمسمائة ألف (تم استخدامها في زيادة رأسمال الشركة من    حصة  )5,000خمسة آالف (والبالغ    م2020ريال للحصة الواحدة على أساس المتوسط المرجح لعدد الحصص كما في نهاية عام  

 .) ريال سعودي23,000,000سعودي إلى ثالثة وعشرين مليون (

 م. 2019م تخص توزيعات أرباح للعام 2020ا في العام ** تمثل توزيعات أرباح تم دفعه

    م.2020 عامكما في نهاية حصة  5,000والبالغ الحصص تم احتساب القيمة على أساس المتوسط المرجح لعدد  ***

 

وتستحق األسهم محل الطرح  ،أرباح في المستقبلوعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل السنوات السابقة، إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع 

 حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها.
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 والمشاريع المستقبلية استخدام متحصالت الطرح  6

 متحصالت الطرح  
ريال سعودي، سيخصص   )12,777,936وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وستة وثالثين (اثنى عشر مليون ماقيمته إجمالي متحصالت الطرح بلغ  

ريال سعودي لتسديد جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح والتي تشمل أتعاب كل من المستشار المالي  )  1,800,000مليون وثمانمائة ألف (  منها واحد 

وسيتم تحمل المصاريف المتعلقة  ومدير االكتتاب وغيره من المستشارين ومصاريف الطباعة والتوزيع والتسويق والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.  

ا من  كل  قبل  من  (بالطرح  بنسبة  البائع  والمساهم  (67.62لشركة  ونسبة  الطرح، وسيتم خصم %32.38)  أسهم  نسبتهم في  تمثل  والتي  التوالي  على   (%

الطرح. متحصالت  إجمالي  من  بالطرح  المتعلقة  الطرح  بلغ  وقد    المصاريف  متحصالت  ألف  صافي  وسبعين  وسبعة  وتسعمائة  ماليين  عشرة  ماقيمته 

%) من  32.38(  حصالت الطرح لصالح الشركة ونسبةمت    %) من صافي67.62ريال سعودي، وسيتم تخصيص نسبة (  )10,977,936عمائة وستة وثالثين (وتس

  ة ول الموضحالتمويل خطتها التوسع وفق الجد    صافي متحصالت الطرح لصالح المساهم البائع، وستقوم الشركة باستخدام حصتها من متحصالت الطرح

 .  أدناه

 صافي متحصالت الطرح  
سيتم توزيع  ريال سعودي،      )10,977,936وتسعمائة وستة وثالثين (عشرة ماليين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف  صافي متحصالت الطرح مبلغ وقدره    بلغ

 ريال سعودي كالتالي:  )10,977,936عشرة ماليين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وستة وثالثين (صافي متحصالت االكتتاب والبالغة 

%) من 32.38يال سعودي سيحصل عليه المساهم البائع تمثل نسبة ( ر  )3,555,034ثالثة ماليين وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف وأربعة وثالثين (  مبلغ   .1

 صافي المتحصالت .

ريال سعودي ستحصل عليه الشركة الناتج من زيادة رأس المال تمثل   )7,422,902سبعة ماليين وأربعمائة واثنان وعشرين ألف وتسعمائة واثنان (  مبلغ   .2

 استخدامه كالتالي:%) من صافي المتحصالت وسيتم 67.62نسبة (

 استخدام صافي متحصالت الطرح  
سبعة ماليين وأربعمائة واثنان وعشرين ألف وتسعمائة   ما قيمتهيبلغ      متحصالت الطرح لصالح الشركة والذي    %) من صافي67.62تم تخصيص نسبة (سي

تمويل خطتها التوسعية، حيث تستهدف الشركة تمويل    الطرح فيريال سعودي. تنوي الشركة استخدام حصتها من صافي متحصالت      )7,422,902واثنان (
 خطتها التوسعية وفق التالي:

 %) من حصة الشركة من صافي متحصالت الطرح 100.00استخدام نسبة  ( •
تقوم الشركة باالعتماد على السيولة المتوفرة بالشركة بعد التأكد من  في حال عدم كفاية صافي متحصالت الطرح في تمويل خطة التوسعة، س •

 البنكي لتغطية التكاليف المتبقية من خطة التوسعة.  بكفاءة والتمويلقدرة الشركة على إدارة رأس المال العامل 
صالت الطرح المتبقية (في حال وجود أي  في حال وجود ارتفاع في التكاليف أو بنود لم يتم اعتمادها مسبقًا، سيتم تغطيتها من صافي متح  •

 أو فائض في صافي متحصالت الطرح) أو من خالل السيولة المتوفرة بالشركة بعد التأكد من قدرة الشركة على إدارة رأس المال العامل بكفاءة 
 من خالل ترتيب تمويل بنكي. 

 لعمليات التشغيلية للشركة.سيتم استخدام أي فائض في صافي متحصالت الطرح كرأس مال عامل ل كما أنه 
 
 يوضح الجدول التالي ملخص التكاليف التقديرية لخطة التوسعية المستقبلية. 

 ): قائمة مشاريع الخطة التوسعية المستقبلية: 59(  رقم الجدول

 التكلفة التقديرية (ريال سعودي)  تفاصيل المشروع 
 * الستخدام صافي المتحصالتملخص الجدول الزمني  

 م 2023
 النصف الثاني النصف األول 

الفرع الدمام   إنشاء  بمدينة  األول 

مركز   عن  عبارة  الشرقية)   (المنطقة 

لخدمة كافة المنطقة    بيع رئيسيومنفذ  

 الشرقية 

ألف   • وخمسمائة  مليون  تسعة 

نسبة 9,500,000( تمثل  سعودي  ريال   (

إجمالي  61.29( من  خطة  %)  تكاليف 

   .التوسعة

ألف  وخمسمائة  مليون  تسعة  قيمة  إجمالي 

ريال 9,500,000(  (  ) نسبة  تمثل  من 61.29سعودي   (%

إجمالي تكاليف خطة التوسعة متعلقة بفتح الفرع األول 

 بمدينة الدمام 

سعودي تمثل    ) ريال6,000,000إجمالي قيمة ستة ماليين (

) التوسعة  38.71نسبة   خطة  تكاليف  إجمالي  من   (%

بمدينة   الثاني  الفرع  بفتح  الثاني    والفرع الرياضمتعلقة 

 بمدينة جدة  

الفرع الرياض      إنشاء  بمدينة  الثاني 

 (المنطقة الوسطى)   

) ريال سعودي 3,000,000ثالثة ماليين ( •

) نسبة  إجمالي  19.35تمثل  من   (%

 تكاليف خطة التوسعة  
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الثاني بمدينة جدة (المنطقة    إنشاء الفرع

 الغربية) 

) ريال سعودي 3,000,000ثالثة ماليين ( •

) نسبة  إجمالي  19.35تمثل  من   (%

 تكاليف خطة التوسعة  

 المصدر: الشركة

مال عامل للعمليات التشغيلية للشركة   استخدامه كرأسكما أنه وفي حال فائض من متحصالت االكتتاب بعد تمويل الخطة التوسعية، فإن الشركة تنوي 
 من صافي متحصالت الطرح.   دون قيامها بسداد أي التزامات أو قروض لجهات تمويلية  منتجاتمن خالل شراء 

 
 تفاصيل االستخدام وفق المراحل والجدول الزمني لصافي متحصالت الطرح المستخدمة في تمويل خطة التوسعة: *يوضح الجدول التالي 

 ملخص تفاصيل االستخدام لصافي متحصالت الطرح وفق المراحل والجدول الزمني :  ): 60(  رقم الجدول

 القيمة بالرياالت السعودية 
 م 2023

 اإلجمالي
 الثاني  النصف األول    النصف

 لخدمة كافة المنطقة الشرقية  رئيسي بيععن مركز ومنفذ  عبارة الدمامالفرع األول بمدينة  إنشاء
 500,000 0 500,000 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة
  طن) 7( حمولةشوكية   رافعة) طن وعدد واحد 8) دينات حمولة (2الثانية: شراء عدد ( المرحلة

 ) سيارات للمناديب 4( وعدد
700,000 0 700,000 

 7,500,000 0 7,500,000 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة
 800,000 0 800,000 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة

 9,500,000 0 9,500,000    الدمام  األول بمدينة  إلنشاء الفرعإجمالي التكلفة التقديرية  
% 61.29   للشركة التوسعة خطة   تكلفةالنسبة من إجمالي   0.00 %  61.29 %  

    الرياض بمدينة  الثاني  الفرع إنشاء
 500,000 500,000 0 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة
 200,000 200,000 0 ) طن   3( حمولة  شوكية رافعة) طن وعدد واحد 7) دينات حمولة (1الثانية: شراء عدد ( المرحلة
 1,000,000 1,000,000 0 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة
 800,000 800,000 0 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة

 3,000,000 3,000,000 0 الرياض   الثاني بمدينةإجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء الفرع  
% 0.00   للشركة التوسعة خطة   تكلفةالنسبة من إجمالي   19.35 %  19.35 %  

     جدة بمدينة  الثاني  الفرع إنشاء
 500,000 500,000 0 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة
 200,000 200,000 0 ) طن   3حمولة (  شوكية رافعة) طن وعدد واحد 7) دينات حمولة (1الثانية: شراء عدد ( المرحلة
 1,000,000 1,000,000 0 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة
 800,000 800,000 0 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة

 3,000,000 3,000,000 0 جدة  الثاني بمدينةإجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء الفرع  
% 0.00   للشركة التوسعة خطة   تكلفةالنسبة من إجمالي   19.35 %  19.35 %  

 المصدر: الشركة

 خطة التوسعةالجدول الزمني والمراحل الرئيسية لتنفيذ  6.3.1
 والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة.يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع 

 الجدول الزمني المتوقع والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة:  ): 61(  رقم الجدول
رقم  

 المرحلة
 تفاصيل المرحلة 

الفترة الزمنية  
 المتوقعة (شهر)* 

حتى تاريخ   اإلنجازنسبة 
 م 2022يونيو  30

المتوقع  التاريخ 
 الستكمال المرحلة 

 لخدمة كافة المنطقة الشرقية  رئيسي بيععن مركز ومنفذ  عبارة الدمامالفرع األول بمدينة  إنشاء

 م31/03/2023 % 0.00 3 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة 1

2 
حمولة   شوكية رافعة) طن وعدد واحد 8) دينات حمولة (2الثانية: شراء عدد ( المرحلة

 ) سيارات للمناديب  4(  وعدد طن) 7(
 م30/04/2023 % 0.00 3

 م30/06/2023 % 0.00 3 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة 3

 م30/06/2023 % 0.00 3 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة 4

   6 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 
     الرياض بمدينة  الثاني  الفرع إنشاء

 م30/09/2023 % 0.00 3 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة 1

2 
حمولة   شوكية رافعة) طن وعدد واحد 7) دينات حمولة (1الثانية: شراء عدد ( المرحلة

 ) طن   3(
 م31/10/2023 % 0.00 3

 م31/12/2023 % 0.00 3 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة 3
 م31/12/2023 % 0.00 3 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة 4

   6 الزمنية المتوقعة إجمالي الفترة 
     جدة بمدينة  الثاني  الفرع إنشاء

 م30/09/2023 % 0.00 3 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة 1
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2 
حمولة   شوكية رافعة) طن وعدد واحد 7) دينات حمولة (1الثانية: شراء عدد ( المرحلة

 ) طن   3(
 م31/10/2023 % 0.00 3

 م31/12/2023 % 0.00 3 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة 3
 م31/12/2023 % 0.00 3 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة 4

   6 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 
 المصدر: الشركة

 * سيتم تنفيذ بعض مراحل خطة التنفيذ بالتوازي وفي نفس الوقت.  

 خطة التوسعة وفق لمراحل التنفيذالجدول الزمني والمراحل الرئيسية لتنفيذ  6.3.2
 يوضح الجدول التالي ملخص التكاليف التقديرية لخطة التوسعة.

 التقديرية وفق المراحل ): ملخص التكاليف 62الجدول رقم ( 
رقم  

 المرحلة
 تفاصيل المرحلة 

التكلفة التقديرية للمرحلة 
 (ريال سعودي) 

 لخدمة كافة المنطقة الشرقية  رئيسي بيععن مركز ومنفذ  عبارة الدمامالفرع األول بمدينة  إنشاء

 500,000 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة 1

 700,000 ) سيارات للمناديب  4( وعدد طن) 7حمولة (  شوكية رافعة) طن وعدد واحد 8) دينات حمولة (2الثانية: شراء عدد ( المرحلة 2

 7,500,000 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة 3

 800,000 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة 4

 9,500,000 كافة المنطقة الشرقية من المملكة  الدمام لخدمة إجمالي التكلفة التقديرية الفرع األول بمدينة 
     الرياض بمدينة  الثاني  الفرع إنشاء

 500,000 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة 1
 200,000 ) طن   3حمولة (  شوكية رافعة) طن وعدد واحد 7) دينات حمولة (1الثانية: شراء عدد ( المرحلة 2
 1,000,000 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة 3
 800,000 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة 4

 3,000,000 إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء الفرع الثاني بمدينة الرياض 
     جدة بمدينة  الثاني  الفرع إنشاء

 500,000 للموقع التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار:  األولى المرحلة 1
 200,000 ) طن   3حمولة (  شوكية رافعة) طن وعدد واحد 7) دينات حمولة (1الثانية: شراء عدد ( المرحلة 2
 1,000,000 الثالثة: شراء بضاعة   المرحلة 3
 800,000 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيينالرابعة :  المرحلة 4

 3,000,000 بمدينة جدة إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء إنشاء الفرع الثاني 
 15,500,000 التكلفة التقديرية لخطة التوسعة   إجمالي

 ) 0( م  2022يونيو  30(يخصم منها): التكاليف المدفوعة حتى تاريخ  
 15,500,000 التكاليف التقديرية المتبقية لخطة التوسعة   صافي

 ةالمصدر: الشرك
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 اإلقرارات 7
 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

) شهرًا األخيرة من تاريخ هذه  12هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل الـ (  لم يكن •
 النشرة .

قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من لم   •
 وطرح األسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

• ) الخطر رقم  بما في ذلك االنتشار  2.1.31بخالف ما ورد في  العامة  أو غيرها مما يهدد الصحة  بتفشي األمراض المعدية  المتعلقة  ) "المخاطر 
 .) "عوامل المخاطرة" في هذه النشرة2)" في القسم (19 -فيروس كورونا (كوفيد العالمي المستمر لجائحة 

التسجيل وطرح   • تقديم طلب  لتاريخ  السابقة مباشرة  السنة  للُمصدر خالل  والتجاري  المالي  الوضع  تغير سلبي وجوهري في  أّي  يكن هناك  لم 
 . األسهم

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أليٍّ من أقربائهم أّي سهم أو مصلحة من أي نوع  ،  من هذه النشرة  )45،42س،بخالف ما ورد في الصفحات (ج،   •
 في الُمصدر.

عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك تطبيقًا  •
 يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.  النشرة الما في تاريخ هذه  ) من نظام الشركات، وك72للمادة الثانية والسبعين (

 .أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذه النشرة  •
 .  كما بتاريخ هذه النشرةالشركة ليست خاضعة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية  •
 أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة . •
 .أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها  •
 الموازية.  أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق •
باستثناء ما ورد في قسم عوامل المخاطرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار    •

 .المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الشركة
 .لها جوهريًا في أعمال الشركة أو في وضعها الماليال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجم  •
 .ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما  •
 ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من المصدر.  •
إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة ولم أنه لم يتم اإلعالن عن    •

 يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
المخاطرة" في هذه  ) "عوامل 2) "المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم (2.1.30باستثناء ماورد في الخطر رقم ( •

النشرة ، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على جميع  
جمعية العامة  التعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة، وأنه سيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في ال

 لمساهمي الشركة.
 ال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخه.  •

 أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات الممولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق الموازية. •
(الموافق    هـ01/12/1441  بتاريخ  والتعهدات المتعلقة باتفاقية التسهيالت االئتمانية الموقعة مع بنك البالد  أن الشركة ملتزمة بجميع الشروط •

 . م2023/ 06/ 22م وتنتهي بتاريخ 2022/ 07/ 06حتى تاريخ هذه النشرة والتي تم تجديدها لفترة تبدأ من  م) 22/07/2020

  ـه 23/02/1443أن الشـــــــــــــــركة ملتزمة بجميع الشـــــــــــــــروط والتعهدات المتعلقة باتفاقية التســـــــــــــــهيالت االئتمانية الموقعة مع مصـــــــــــــــرف اإلنماء بتاريخ   •

 النشرة. م)   حتى تاريخ هذه 30/09/2021(الموافق 

 م.2022أن الشركة ملتزمة بتعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية خالل الربع الرابع من العام  •
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 مصاريف الطرح  8
، والتي يتوقع لها أن  %) لكل منهم على التوالي  32.38%) ونسبة (67.62بنسبة (  التكاليف المتعلقة بالطرح  البائع جميعوالمساهم    الشركة  سيتحمل كل من

ألف (  حوالي واحدتبلغ   إجمالي متحصالت    )1,800,000مليون وثمانمائة  بالكامل من  اثنى عشر مليون البالغة    االكتتابريال سعودي، حيث سيتم خصمها 

وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب،   .ريال سعودي   )12,777,936وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وستة وثالثين (

   .وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح
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 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 9
السوق الموازية وفقًا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في  

تم الحصول على   الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، كما

 رح األسهم في السوق الموازي.جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية ط

على نموذج    الموافقةيجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن  

 وتسليمه إلى مدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول على شروط وأحكام الطرح المذكورة. اإللكتروني طلب االكتتاب

 االكتتاب   
يتم طرح   الموازيةاألولي  عادي لالكتتاب  سهم    )532,414خمسمائة واثنان وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة عشر (عدد  سوف  المستثمرين    في السوق  على 

%) من  15.65) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (360,000رح أسهم الزيادة الجديدة بإجمالي عدد ثالثمائة وستون ألف (وذلك من خالل: (أ) ط  المؤهلين

%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة)، (ب) بيع من المساهم / شركة نماء كلده للتجارة والمقاوالت 13.53إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة (

%) من إجمالي  7.50) سهم عادي من األسهم المصدرة الحالية (والتي تمثل نسبة (172,414قارات عدد مائة واثنان وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر (والع 

السوق الموازية   %) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة)،وستمثل إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب في  6.48رأس مال الشركة قبل الزيادة، ونسبة (

ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها    )   24أربعة وعشرين (  سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر    %) من رأس المال بعد الزيادة).  20.02نسبة (

ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين  )  12,777,936تة وثالثين (ماقيمته اثنى عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وس 

 المؤهلين، وهم كما يلي: 

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ   .2

ات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة  القرار 
 منه.

 يداع.حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإل .3
 الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. .4
 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .5
 صناديق االستثمار. .6
الموازية .7 السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  غير  االسترشادي   األجانب  الدليل  عليها في  المنصوص  المتطلبات  والذين يستوفون 

 الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. .9

 :لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتيةأشخاص طبيعيون يجوز  .10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات   )أ
  .في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

  تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.أن ال )ب

 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. ) ج

 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة )د

 وراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األ )ه
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

 التقدم بطلب االكتتاب  طريقة 
رون المؤهلون  ســــوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي ســــيتمكن المســــتثم

ب وفي هذه النشـرة.  من خالله االكتتاب في أسـهم الشـركة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب اسـتيفاء متطلبات االكتتاب الموضـحة في نموذج االكتتا

وأن يســتكمل كافة األقســام ذات الصــلة في نموذج االكتتاب. تحتفظ الشــركة بالحق في رفض   واألحكاموينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشــروط  

مة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذج  كليًا، في حالة عدم اســـــتيفاء أي من شـــــروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات الالز  أوأي طلب اكتتاب جزئيًا  

 طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد استكماله اتفاقًا ملزمًا قانونيًا بين الشركة والمكتتب.
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من المســـتشـــار المالي أو مدير االكتتاب من   ويمكن للمســـتثمرين الحصـــول على نســـخة إلكترونية من نشـــرة اإلصـــدار هذه ونموذج طلب االكتتاب (اإللكتروني)  

 خالل معلومات االتصال الموضحة أدناه

 

 المستشار المالي ومدير االكتتاب 

 يقين المالية (يقين كابيتال) شركة  
 شارع العليا –حي الورود    –الرياض 
 11421الرياض  884ص.ب 
   966+8004298888هاتف: 

   11 966+2054827فاكس: 

 www.yaqeen.saالموقع اإللكتروني: 

  Addingvalue@yaqeen.saالبريد اإللكتروني: 

 فترة الطرح وشروطه  
يوم   من  ابتداًء  االكتتاب  طلبات  نماذج  باستالم  االكتتاب  مدير  (الموافق  1444/ 26/04  األحدسيبدأ  يوم    م)20/11/2022هـ   هـ  28/04/1444  الثالثاءوحتى 

 وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن نموذج طلب االكتتاب يعتبر الغيًا.  .)م22/11/2022(الموافق 
 

عدد يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب  
أسهم، بينما  )  10عشرة (سعودي ا للسهم الواحد. الحد األدنى لالكتتاب هو  ريال  )  24أربعة وعشرين (   تتاب بها في سعر الطرح البالغاألسهم التي يرغب االك 

 سهم لكل مكتتب.  ) 132,990وتسعون ( وتسعمائة ألفواثنان وثالثون  مائةالحد األقصى لالكتتاب هو 
 

 الطرح مع إرفاق المستندات التالية (حسبما ينطبق الحال): يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل فترة 

 : قائمة المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحة )63( الجدول رقم 

 المطروحة  األسهم  في  لالكتتاب  المطلوبة المستندات  المستثمر   نوع

األفراد  

 السعوديين 

 فرد 

 .الهوية الوطنيةصورة بطاقة  •

صورة صك الوكالة الشرعية (عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن المستثمر). (في حال   •

 االنطباق) 

 في حال وجود ورثة. (في حال االنطباق)  اإلرثصورة صك حصر  •

لمحفظة  خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في ا •

 لديهم. 

محفظة استثمارية يتم إدارتها من  

 سوق مالية   مؤسسة خالل

 صورة بطاقة الهوية الوطنية  •

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 .لديهم

لالستثمار نيابة عن المحفظة  خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية   •

 االستثمارية للمستثمر. 

فرد غير  

سعودي  

 (مقيم) 

 فرد 

 صورة اإلقامة.  •

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 لديهم. 

محفظة استثمارية يتم إدارتها من  

 سوق مالية   مؤسسة خالل

 .اإلقامةصورة  •

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 .لديهم

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر. 

http://www.yaqeen.sa/
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 المطروحة  األسهم  في  لالكتتاب  المطلوبة المستندات  المستثمر   نوع

 الشركات 

 شركة سعودية 

 التجاري. صورة السجل  •

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم   •

 طلب االكتتاب. 

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 لديهم. 

 مؤسسة سوق مالية 

وصورة من هوية المفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق المالية  صورة من السجل التجاري   •

 (في حال كان المستثمر عبارة عن شركة مرخصة من هيئة السوق المالية). 

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 لديهم. 

  محفظة استثمارية عائدة لشركة

  خاللسعودية تم إدارتها من 

 سوق مالية   مؤسسة

 صورة السجل التجاري.  •

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم   •

 طلب االكتتاب. 

المحفظة  خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   •

 .لديهم

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر. 

 صندوق استثماري 
  

 صندوق استثماري 

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب   •

 االكتتاب. 

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.  •

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 لديهم. 

خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى   •

 لالكتتاب. المسموح بها  

 مواطن خليجي 

 شركة خليجية

التأسيس،   • وعقد  األساسي  والنظام  يعادلها)،  ما  (أو  الطلب  لمقدم  التجاري  التسجيل  شهادة  من  نسخة 

حسب الحاجة وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات (في حالة الشركات) أن غالبية رأس المال مملوك  

 الخليجي أو حكوماتهم. من قبل مواطني دول مجلس التعاون 

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم   •

 طلب االكتتاب. 

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 لديهم. 

 خليجي   فرد

 الهوية الوطنية. صورة بطاقة  •

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 لديهم. 

صندوق استثماري  

 خليجي 
 صندوق استثماري خليجي 

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب   •

 االكتتاب. 

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.  •

نسخة من أي وثائق تثبت أن غالبية مالكي وحدات الصندوق هم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي   •

 أو حكوماتهم. 

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 .لديهم

كد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى  خطاب من مدير الصندوق يؤ •

 المسموح بها لالكتتاب. 
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 المطروحة  األسهم  في  لالكتتاب  المطلوبة المستندات  المستثمر   نوع

 محفظة استثمارية لمواطن خليجي  

 نسخة من السجل التجاري (للشركات) أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لألفراد).  •

إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس   •

 االكتتاب. 

خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة   •

 .لديهم

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر. 

مستثمر أجنبي  

 مؤهل
 مستثمر أجنبي مؤهل 

 نسخة من السجل التجاري (للشركات) أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لألفراد).  •

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب   •

 االكتتاب. 

مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة  خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى   •

 .لديهم

 نسخة من إشعار قبول التسجيل للمستثمر الصادر عن هيئة السوق المالية. (في حال االنطباق) •

 المصدر: شركة يقين المالية 

االكتتاب، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليًا أو جزئيًا إذا لم  يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب 
 يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.

 اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض 

كتتاب، ويجب على كل مكتتب تحويل المبالغ المكتتب بها في حساب االكتتاب المذكور، والذي سيتم توضيحه  بنكي لالسيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب  
   .اإللكتروني في نموذج طلب االكتتاب

كتتاب والذي سيتمكن يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير اال
ابعة مساًء من  المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الساعة الر 

اإلقفال. المستندات الطرح أسهم في االكتتاب بطلب يرفق أن يجب تاريخ  يقر طلب وبإكمال التعليمات،  حسب المطلوبة المؤيدة جميع  كل   االكتتاب، 
  .اإللكتروني االكتتاب طلب في مبين ما هو حسب المطروحة في األسهم االكتتاب في برغبته يقر عليه وبناًء  وقرأها، النشرة هذه استلم بأنه مكتتب

الكتتاب،  سيتم االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج ا
عملية التخصيص وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقًا لما يقترحه المستشار المالي ومدير االكتتاب بالتشاور مع الشركة، وسيتم اإلعالن عن  

يوم   أقصاه  موعد  في  الطرح  ألسهم  خالل.  )م27/11/2022  الموافق(هـ   1444/ 05/ 03األحد  النهائي  الفائض  رد  (  وسيكون  أيام3ثالثة  تاريخ   )  من  عمل 
  .االكتتاب أو الشركةالتخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو المستشار المالي ومدير 

التي سيتم  سوف يقوم المستشار المالي ومدير االكتتاب بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة  
 .على المكتتبين التواصل مع المستشار المالي ومدير االكتتاب يتعينردها لهم، إن وجدت، ولمزيد من المعلومات 

 أحكام متفرقة  
ايا يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوص .1

أو تفويض   ناشئة عنه  التزامات  أو  أو مصالح  أو عن أي حقوق  التنازل عن طلب االكتتاب  التركات والورثة. وال يجوز  أي منها من ِقبل  ومديري 
 األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر .

 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها. .2
 قة هيئة السوق المالية عليها.سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد مواف  .3
) التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية  79مع مراعاة متطلبات المادة ( .4

 إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي:
 وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار. .أ

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. .ب



  
 
  

                                                                                                                                                                                                                  
64 

 

ه في تلك األسهم كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب اكتتاب 
 ) التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.79فترة الطرح، وذلك وفقًا للفقرة (د) من المادة (قبل انتهاء 

 التداول أو إلغاء اإلدراج األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  

 صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 9.5.1

 أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وذلك في أي من الحاالت اآلتية: األسهميجوز للهيئة تعليق تداول  )أ
 حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. ل إذا رأت ضرورة ذلك   .1
 وائحه التنفيذية أو قواعد السوق.أو ل ،إذا أخفقت الشركة إخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا في االلتزام بنظام السوق المالية .2
 إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. .3
 إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق الموازية. .4
عن معلومات كافية تتعلق بالكيان    شركةال   توفي حال أعلن  ،تحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحةعند اإلعالن عن اس  .5

، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة الشركةالمستهدف، واقتنعت الهيئة بعد إعالن  
 ليق التداول في هذه المرحلة.اتخاذ قرار بعدم تع

 تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقًا لذلك.  الشركةعند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على   .6
بعد مضي المدة المحددة في    اإلدراج  قواعدمن    واألربعون) الحادية  41لم ُتستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (  إذا .7

 واألربعون من قواعد اإلدراج. الثالثة) 43) من الفقرة (د) من المادة (1الفقرة الفرعية (
 نظام  بموجب  المحكمة  لدى   ماله  رأس  من  فأكثر%)  50(  المتراكمة  خسائره  بلغت  الذي  للُمصدر  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  افتتاح  طلب  قيد  عند .8

 .اإلفالس
 .اإلفالس نظام بموحب المحكمة لدى للُمصدر اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح طلب قيد عند .9

 .اإلفالس  نظام  بموجب  للُمصدر  اإلدارية  التصفية  إجراء  أو  التصفية،  إجراء  وافتتاح  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  بإنهاء  النهائي  المحكمة  حكم  صدور  عند .10
 .اإلفالس نظام بموجب للُمصدر  اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء بافتتاح   النهائي المحكمة حكم صدور عند .11

 : التالية لالعتبارات  أعاله المذكورة(أ)  الفقرة بموجب المفروض التداول تعليق رفع يخضع ) ب
 .للمستثمرين حمايةً  التعليق الستمرار ضرورة وجود وعدم كاٍف، بشكل التعليق إلى أدت التي األوضاع معالجة .1
 .للسوق العادي النشاط في تأثيره عدم المرجح من التعليق رفع إن .2
 .الهيئة تراها أخرى شروط بأي الُمصدر التزام .3
 صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن مزاولة نشاطاته من   عند .4

 .أعاله(أ)  الفقرة من) 8( الفرعيةقبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
  مزاولة   عن  ُموقفاً   يكن  لم  ما  اإلفالس  نظام  بموجب  اإلدارية  التصفية  إجراء  أو  التصفية  إجراء  افتتاح  رفضب  النهائي  المحكمة  حكم  صدور  عند .5

 .  أعاله (أ)  الفقرة من) 9( الفرعية الفقرة وفق التعليق كان حال في وذلك العالقة، ذات  المختصة الجهات قبل من  نشاطاته

 : ةتيفي أي من الحاالت اآل الُمصدرتعلق السوق تداول األوراق المالية  )ج
المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة    اعند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته .1

 إلى حين اإلفصاح عنها. 
متناع عن  عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض أو اال  .2

 إبداء الرأي.
الثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية للشركة  و  الثاني  ينتوف متطلبات السيولة المحددة في البابإذا لم تس .3

 لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
 تاليين لصدور القرار.بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول ال   للشركةعند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية  .4

  حالة  وفي التعليق، سبب انتفاء تلي واحدة تداول جلسة مضي بعد أعاله،) من الفقرة (ج) 3(  و) 2) و (1السوق التعليق المشار إليه في الفقرات ( ترفع ) د
 .التعليق سبب انتفاء تلي تداول جلسات خمس تتجاوز ال مدة خالل التعليق السوق ترفع المنصة،  خارج الُمصدر أسهم تداول إتاحة

ا رأت من المرجح حدوث أٍي من الحاالت الواردة  ذللسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إ  يجوز )ه
 .أعالهفي الفقرة (أ) 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. المالية السوق بنظاماالستمرار في االلتزام  المالية أوراقهُعلق تداول  الذي الُمصدرعلى  يجب )و

 أوراق إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء    الُمصدر  يتخذأشهر من دون أن    ستة)  6مدة (  المالية  األوراقاستمر تعليق تداول    إذا )ز
 .للُمصدر المالية األوراق

تقديم طلب جديد إلدراج    فعليه  ،في إعادة إدراج أسهمه  الُمصدر  رغبوإذا    الُمصدر،لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم    الُمصدرإكمال    عند )ح
 واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. اإلدراج لقواعدأسهمه وفقًا 

 .العالقة ذات  السوق وقواعد التنفيذية اللوائح على بناًء  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول بتعليق البنود هذه تخلّ  ال )ط
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 اإللغاء االختياري لإلدراج  9.5.2

من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على   سابقةفي السوق الموازية إلغاء اإلدراج إال بموافقة    المالية  أوراقها  إدراج  بعد  للشركةوز  ال يج .1
 تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية: الشركة

 األسباب المحددة لطلب اإللغاء. )أ

 نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه. ) ب

  ا تخذه توثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر    أينسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من   )ج
 .شركةال

 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. ) د

 .تقديرها حسب التعليق طلب وترفض تقبل أنوز للهيئة يج .2

 الحصول على موافقة الجمعية العامة (غير العادية) على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. الشركةيجب على  .3

جب أن يتضمن اإلفصاح على فصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويت أن    الشركة، يجب على  الشركة عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب   .4
 .الشركةاألقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات 

 تعليق التداول المؤقت بطلب من الُمصدر  9.5.3

عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير   المالية مؤقتاً  اطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقهت  أن للشركةيجوز  .أ
تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق   الشركةستطيع  ت وال    ،أو قواعد السوق  ،أو لوائحه التنفيذية  ،بموجب نظام السوق المالية

 .صدر فور تلقيها للطلبالمالية بتعليق تداول األوراق المالية لذلك الُم 

عن سبب التعليق والمدة المتوقعة    -في أقرب وقت ممكن-فصح للجمهور  تأن    الشركةصدر، يجب على  بناًء على طلب الُم   عند تعليق التداول مؤقتاً  . ب
 .الشركةوطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات  ،له

 الشركة كون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات  عندما ي  الشركةمن دون طلب من    ق التداول مؤقتاً يجوز للهيئة أن تعلّ  .ج
المالية للتعليق    اتخضع أوراقه   عندما  الشركةأو تخل بحماية المستثمرين، ويجب على    الماليةوترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق  

 تنفيذية وقواعد السوق.المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه ال 

  ، للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة . د
 .المستثمرين حماية في أو  السوق نشاط في تؤثر أن المحتمل ومن

 المالية السوق  يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) المذكورة أعاله، ما لم تر الهيئة أو   .ه
 خالف ذلك.

 وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  تسجيلإعادة  9.5.4
األوراق  إذا رغب الُمصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح   

 المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

 القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها  
 الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك:تم الحصول على جميع 

  السوق   في  الشركة  ألسهم  والطرح  التسجيلم) بالموافقة على  28/10/2021(الموافق    ـه22/03/1443قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ   )1
 .الموازية

ألسهم الشركة في السوق   والطرح التسجيلعلى  م)06/11/2021وافق (الم ـه1443/ 04/ 01موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  )2
 الموازية.  

من   )3 يوم    السعودية  تداول  شركةموافقة  اإلدراج  على  السعودية"  الموافقة 05/12/2021(الموافق    ـه01/05/1443  األحد"تداول  وهذه   م)، 
 مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

يوم   )4 الرسمي  إعالنها في موقعها  بتاريخ  الهيئة وذلك  التي طلبتها  المؤيدة  المستندات  اإلصدار هذه وكافة  نشرة  الهيئة على    اإلثنينموافقة 
 م).26/09/2022(الموافق  ـه30/02/1444

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  
%) أو أكثر من أسهم الشركة" في  5.00أسماؤهم في هذه النشرة (فضًال راجع "المساهمين الكبار الذين يملكون (يحظر على كبار المساهمين الذين تظهر  

) شهرًا من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية  12صفحة (ز) من هذه النشرة)، التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مضي فترة اثني عشر (
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 ف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.(فترة الحظر)، وبخال

 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال   10

 معلومات عن التغير المتوقع في سعر السهم   
) رياالت سعودية، وبإجمالي  10سهم،  القيمة اإلسمية لكل سهم منها عشرة () 2,300,000مليونين وثالثمائة الف (يبلغ عدد األسهم في الشركة قبل الطرح  

)  2,660,000ن ألف (مليونين وستمائة وستيسعودي، وسيبلغ عدد األسهم في الشركة بعد الطرح    ) ريال23,000,000ثالثة وعشرين مليون ( قيمة إسمية تبلغ  

ستة وعشرين مليون وستمائة ) عشرة رياالت سعودية، وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ  10سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، وبقيمة أسمية للسهم قدرها (

عد اإلنتهاء من الطرح، ستنخفض  ريال سعودي. وسيتم تخصيص كامل أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).ب)  26,600,000ألف (

 %).20.02%)، أي بنسبة انخفاض قدرها (79.98%)  إلى (100بعد اكتمال الطرح من نسبة ( شركة ُمالن لمنتجات الحديدنسبة ملكية المساهمين الحاليين في  

أساس سعر   من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين الحاليين عند أول يوم إدراج، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم إدراج على

ج وفقًا لنسب التذبذب  ريال سعودي،  مع اإلشارة إلى أنه ستتأثر القيمة السوقية ألسهم الشركة بعد اإلدرا )  24أربعة وعشرين (الطرح المحدد والذي يبلغ 

 % ارتفاعًا وهبوطًا) 30اليومية المسموح بها في السوق الموازية هي (

  

 سعر السهم على حملة األسهم  المتوقع فيتأثير التغير  
أول يوم إدراج على  من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين الحاليين بشكل إيجابي عند أول يوم إدراج، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في

عن القيمة اإلسمية للسهم المحدد بقيمة عشرة   %)  140.00( ريال سعودي بنسبة ارتفاع تبلغ   )24أربعة وعشرين ( أساس سعر الطرح المحدد والذي يبلغ

 .) رياالت سعودية10(
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب  11

 باالكتتاباإلقرارات والتعهدات الخاصة  
 بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب يقر بما يلي:

 الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب. -

 أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. -

 األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.الموافقة على النظام  -

ر عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات جوهرية غي  -

 باالكتتاب في حال تمت إضافتها في النشرة. صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب

أنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة، ويوافق على أن  -

 للشركة الحق في رفض طلبات االكتتاب المزدوجة.

 فة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كا -

 ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة. -

 سجل األسهم وترتيبات التعامل 
بالغ المدفوعة من هذه تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والم

 األسهم.

 ) السعودية (تداول شركة تداول السعوديةنبذة عن  
م. 1990م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام  2001تم تأسيس نظام تداول في عام  

إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد تتم عملية التداول من خالل نظام  
عصرًا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر    3صباحًا وحتى الساعة    10حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة  

 صباحًا. 10صباحًا وحتى الساعة  9:30يلها وإلغائها من الساعة وتعد

ًال وهي األوامر  ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أو
 في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت اإلدخال.المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، و

كل فوري  يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بش
 ).T+2ة الصفقات آليًا خالل يومي عمل حسب (لمزودي المعلومات المعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوي

راقبة السوق، وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية م
 .بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق

 تداول األسهم في السوق الموازية  
إلدراج أسهم   شركة تداول السعوديةتم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى  

 الشركة في السوق الموازية.
هم الشركة، وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أس

 في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.
وإدراج أسهمها في السوق وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في "تداول"، وتسجيل الشركة  

ويتحمل   الرسمي،  التداول  تامًا قبل  الشركة حظرًا  أسهم  التداول في  التداول    المكتتبينالموازية، ويحظر  المحظورة من  األنشطة  يتعاملون في تلك  الذين 
 مستشاريها أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.  المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو أي من

 ) "التعريفات والمصطلحات").1قتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (فضًال راجع القسم (ي
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح 12
المهمة وإجراءات الطرح" في صفحة (ط) من  إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه (فضًال راجع "التواريخ  

) عشرة أيام انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابيًا بعدم اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم 10خالل (  ومدير االكتتاب  هذه النشرة)، سيقوم المستشار المالي 
من دون خصم أي عموالت    -إن وجدت-الغ التي تم جمعها من المكتتبين  مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالمستشار المالي و بإشعار المكتتبين، وبالتنسيق مع  

 أو رسوم.
 

 أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم الطرح. تعليماتوتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو 
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 للمعاينة المتاحة المستندات  13
مساًء، أو    4صباحًا إلى الساعة    9ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  

لبهم من خالل البريد اإللكتروني  " للمستثمرين المؤهلين عند طيقين المالية (يقين كابيتال)من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي "شركة  

هـ  (الموافق 28/04/1444وحتى تاريخ    م)13/11/2022(الموافق    هـ1444/ 19/04  )، وذلك ابتداًء من تاريخIPO@yaqeen.sa: ( ومدير االكتتاب    للمستشار المالي

 ): الطرح فترة انتهاء ) أيام قبل7(على أال تقل تلك الفترة عن (  م)22/11/2022

 للشركة والتعديالت التي طرأت عليه. األساسي النظامعقد التأسيس و 

 التجاري للشركة. السجل 

  كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية(أسهم الشركة في السوق الموازية  طرحموافقة هيئة السوق المالية على(. 

  سهم الشركة في السوق الموازيةأ  الطرحعلى ) السعودية (تداول شركة تداول السعوديةموافقة . 

   أسهم الشركة في السوق الموازية.طرح غير العادية للشركة على موافقة الجمعية العامة 

  التقييم للمصدر المعد من قبل المستشار المالي تقرير 

   واإليضاحات المرفقة بها و القوائم المالية األولية الموجزة  م  2021ديسمبر   31القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في

 ا.هـواأليضاحات المرفقة بم 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 قبل من الخطية الموافقة : 

 .دراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة) على إيقين المالية (يقين كابيتال)المستشار المالي (شركة  •

 .ضمن هذه النشرة ) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداتهشركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنيةالمحاسب القانوني ( •

mailto:IPO@yaqeen.sa
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 القانونيتقرير المحاسب  14

 م2021ديسمبر  31ة للسنة المالية المنتهية في ائم المالية المراجعالقو 
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 م 2022يونيو  30المنتهية في  الستة أشهرالقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة  
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