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دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية
ُ
باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس  يحتوي هذا املستند على معلومات ق

ة وإلى الحد املعقول، ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذا املستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكن ( مجتمعينجالصفحة )اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على 

محتويات هذا املستند، وال تعطيان عدم تضمينها في املستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن  أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي

ي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو االعتماد على أّي جزء منه. ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أ

 رخص له.ند، يجب استشارة مستشار مالي مهذا املستند تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املست

 

 م(20/09/2021هـ )املوافق 13/02/1443 بتاريخ صدر هذا املستند 

 

 

 

 إنماء الروابيركة شأسهم  مستند تسجيل
 ه23/04/1432 تاريخو ق( /145) م( والقرار الوزاري رقم06/03/2011ه )املوافق 01/04/1432ق( وتاريخ /117) اري رقمز الو القرار  بموجب مقفلةسعودية  مساهمة شركة

 .بمدينة الرياض( الصادر م04/04/2011 املوافق) هـ30/04/1432 وتاريخ (1010306291) رقم التجاري  السجلو  ،(م28/03/2011)املوافق 

 ريال سعودي( 15)في السوق املوازية  الشركة سهماالسترشادي لتداول السعر 
 

صدر" )"الشركة" شركة إنماء الروابيتأسست 
ُ
ق( وتاريخ /117) اري رقمز القرار الو و  م(،16/01/2011ه )املوافق 12/02/1432بتاريخ كشركة مساهمة سعودية مقفلة، بموجب عقد التأسيس  (أو "امل

، م(28/03/2011ه )املوافق 23/04/1432 تاريخو ق( /145) والقرار الوزاري رقم م(،14/03/2011ه )املوافق 09/04/1432والجمعية التأسيسة املنعقدة بتاريخ م(، 06/03/2011ه )املوافق 01/04/1432

( سهم 200,000، مقسم إلى مائتي ألف )( ريال سعودي2,000,000) مليونيبرأس مال قدره بمدينة الرياض، و ( الصادر م04/04/2011 )املوافق هـ30/04/1432 وتاريخ (1010306291) رقم التجاري  السجلو 

من  الشركة زيادة رأس مال شركة علىساهمي الم( وافقت الجمعية العامة غير العادية مل02/09/2020هـ )املوافق 14/01/1442وبتاريخ  .( رياالت سعودية10رة )عشمنها قيمة كل سهم عادي متساوية القيمة، 

( رياالت 10عشرة )منها قيمة كل سهم  ،مدفوعة القيمة بالكامل عادي( سهم 40,000,000ن مليون )ي( ريال سعودي، مقسم إلى أربع400,000,000إلى أربعمائة مليون ) ( ريال سعودي2,000,000) مليوني

مائة وتسعة كامل رصيد حساب املساهمات اإلضافية املمنوحة لرأس املال بقيمة  تحويل( ريال سعودي عن طريق 398,000,000ن مليون )يتم الوفاء بالزيادة البالغة ثالثمائة وثمانية وتسع وقد سعودية،

 املوس ىمحمد من حساب املساهم إبراهيم سعد  ( ريال سعودي108,810,000مائة وثمانية مليون وثمانمائة وعشرة آالف )وتحويل مبلغ  ( ريال سعودي،189,190,000ن ألف )يومائة وتسعن مليون يوثمان

 .من حساب األرباح املبقاة ( ريال سعودي100,000,000مائة مليون ) تحويل مبلغ، و "أطراف ذات عالقة"
 

 جميع .سعودية رياالت( 10) عشرة منها سهم كل بالكامل، قيمة القيمة مدفوعة عادي ( سهم40,000,000) ن مليون يأربعإلى ، مقسم سعودي ريال( 400,000,000) أربعمائة مليون  الحالي يبلغ رأس مال الشركة

 كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"(  )"املساهم"( أي مساهم ، وال يعطىعادية من فئة واحدةأسهم الشركة أسهم 
ً
أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم أيا

 من تاريخ مستند التسجيل هذاحصتها من أي أرباح تعلنها الشركة  األسهم محل اإلدراج املباشرتستحق والتصويت فيها. 
ً
 راجع قسم رقم )وعن السنوات املالية التي تليها اعتبارا

ً
"سياسة توزيع األرباح"  (5. )فضال

 (.املستند هذافي 
 

 وملزيد من التفاصيل حول املساهمين )%(، 79.67)إبراهيم سعد محمد املوس ى بنسبة ملكية  أو أكثر من رأس مالها هم: )%5)ن الذين يملكو في الشركة  ، فإن املساهمين الكباراملستند وكما في تاريخ هذا
ً
فضال

 من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في 12مدة اثني عشر ) ويحظر على كبار املساهمين املذكورين أعاله التصرف في أسهمهم (.املستند هذافي  "دراجاإل الشركة قبل  هيكل ملكية( "4.1)الفرعي  قسمالراجع 
ً
( شهرا

 املسبقة.هيئة السوق املالية )"الهيئة"(  انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة السوق املوازية )"فترة الحظر"(، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد

تنطبق  والذينه أو أكثر من رأس مالها املذكورين أعال  (%5) ذين يملكون ويقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية على املساهمين الحاليين )باستثناء املساهمين الكبار في الشركة ال

 عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى فئات املستثمرين املؤهلين وهم:

 الخاص. اتصرف لحسابهت مؤسسات سوق مالية .1

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح  ابشروط تمكنهمؤسسة السوق املالية قد ُعينت كون تدارة شريطة أن إل في ممارسة أعمال ا امرخص لهمؤسسة سوق مالية  عمالء .2

 ستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.ال وا

 يداع.إل و مركز احكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أ .3

 دارة.إل في ممارسة أعمال ا امرخص لهمؤسسة سوق مالية ديرها تمباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات اململوكة من الحكومة .4

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

 ستثمار.ال صناديق ا .6

 جانب غير املقيمين في السوق املوازية.أل ستثمار اال سترشادي ال في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل استثمار ال جانب غير املقيمين املسموح لهم باأل ا .7

 جنبية املؤهلة.أل املؤسسات املالية ا .8

 يداع.إل أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز ا .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعايير ا ،يداعإل بيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اأشخاص ط .10

 ثني عشرة الا اللتقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خ اليقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و  الوراق املالية أل أن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا (أ
ً
  .املاضية شهرا

 ريال سعودي. اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م الأن  (ب

 قل في القطاع املالي.ألث سنوات على اال أن يعمل أو سبق له العمل مدة ث (ج

 أن يكون حاص (د
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل على الشهادة العامة للتعامل في ا ال

 أن يكون حا (ه
ً
 ا.من جهة معترف بها دوليً  وراق املالية معتمدةأل مجال أعمال ا على شهادة مهنية متخصصة في صال

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11
 

 

 لهذاالخاضعة  األسهم تسجيلوقد تقدمت الشركة بطلب في السوق املوازية. إدراجها بشكل مباشر أو خارجها قبل  العربية السعودية داخل اململكة في أي سوق لألسهم سواءً الشركة أسهم  يسبق إدراجلم 

السوق املالية السعودية )"تداول"(، وتم تقديم جميع املستندات املطلوبة إلى الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع املتطلبات،  شركة إلى هيئة السوق املالية السعودية )"الهيئة"( وبطلب إدراجها إلى املستند

 . هذا مستند التسجيل موافقة الهيئة على بما في ذلكالتسجيل واإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية،  وتم الحصول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية

 مستند التسجيل هذا" و"عوامل املخاطرة" الواردين في يجب دراسة قسمي "إشعار مهمعلى مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك في السوق املوازية  محل التسجيل واإلدراج املباشراألسهم في  االستثمارينطوي 

  املؤهلين بعناية من ِقَبل املستثمرين
ً
 و نتهاء من تسجيلها اال أسهم الشركة بعد في  باالستثماراملحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

ً
 مباشرا

ً
 .في السوق املوازية إدراجها إدراجا

 
 

  املستشار املالي

 

 

  



 

 ب

 



 

 أ

 مهمإشعار 

 الذين املستثمرون املؤهلون املحتملون  وسيعامل. املباشرمحل اإلدراج  واألسهم شركة إنماء الروابيمعلومات تفصيلية كاملة عن  املستند اهذ يقدم

 قرار االستثمار على أساس أن ةفي السوق املوازي وبدء تداولها أسهم الشركة من تسجيل االنتهاءبعد املباشر محل اإلدراج سهم األ في  االستثمارب يرغبون 

و أ (www.enmaalrwabi.com) الشركة على اإلنترنت موقع خالل زيارة مناإلطالع عليها والتي يمكن  ،ا املستندهذ يحتويهالى املعلومات التي إستند ي

 من اإلعالن سيتم كما .(www.cma.org.sa) أو موقع هيئة السوق املالية( www.falcom.com.sa)فالكم للخدمات املالية املستشار املالي شركة موقع 

 املؤهلين للمستثمرين وإتاحته التسجيل مستند نشر عن" تداول " السعودية املالية السوق  موقع على" املالية للخدمات فالكم شركة" املالي املستشار قبل

 قبل اإلدراج املباشر(14املستمرة )خالل فترة ال تقل عن ) لتزاماتواال املالية األوراق طرح قواعد وفق املحددة املدة خالل
ً
 أخرى. تطورات أي وعن ( يوما

 

 ويتحمل هيئة،ال عن الصادرة طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةقواعد  متطلبات حسب تقديمها تم تفاصيل على اهذ التسجيلمستند  حتوي ي

 حسب ويؤكدون  ،ا املستندهذ في الواردة املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين، مجتمعين (ج) صفحة في همأسمائ الواردة اإلدارة مجلس أعضاء

 إلى املستند هذا في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه املعقول، الحد وإلى املمكنة الدراسات جميع إجراء بعد واعتقادهم علمهم

 .مضللة فيها واردة إفادة أي جعل

 

أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق  تسجيلطلب ب يتعلق فيما ("املالي املستشار") كمستشار مالي املالية للخدمات فالكم شركةتم تعيين  وقد

 .املوازية

 

محل  األسهم وقيمة للشركة املالي الوضع يتأثر أن يمكن الخصوص وجه وعلى للتغيير، عرضة إصداره تاريخ في كماا املستند هذ في الواردة املعلومات إن

 أخرى  سياسية أو قتصاديةا عوامل أي أو والضرائب الفائدة ومعدالت التضخم بعوامل املتعلقة املستقبلية بالتطورات سلبي بشكل املباشر اإلدراج

 راجع قسم  الشركة سيطرة نطاق عن خارجة
ً
 على شكل بأي عتمادال ا أو تفسير أو اعتبار يجب وال(، املستند اهذ في" عوامل املخاطرة" (2رقم ))فضال

 أو النتائج أو باألرباح يتعلق فيما بيان أو كوعد تفسيرها أو دراجاإل  بأسهم يتعلق فيما مطبوعة أو كتابية أو شفهية اتصاالت أي على وال املستند هذا

 .املستقبلية األحداث

 

 محل اإلدراجفي األسهم  االستثمار عملية في باملشاركة مستشارها املالي أوأو أعضاء مجلس إدارتها  الشركة من توصية بمثابةا املستند هذ عتبارا يجوز  ال

 ستثماريةال ا األهداف عتبارال ا في األخذ دون  هذا املستند إعداد تمقد و  ،عامة طبيعة ذاتا املستند هذ التي يحتوي عليها املعلومات وتعتبر. املباشر

وقبل اتخاذ أي قرار  .لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر الخاصة ستثماريةال ا االحتياجات أو املالي الوضع أو الفردية

 بعد بدء تداولها املباشر األسهم محل اإلدراجفي  االستثمار بخصوص باالستثمار، على كل مستلم لهذا املستند الحصول على استشارة مهنية مستقلة

 واألوضاع لألهداف املستند اهذ في املدرجة املعلوماتفرصة االستثمار و  مالءمة مدى لتقييم وذلك ،من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة

بما في ذلك املزايا واملخاطر املتعلقة باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر، قد يكون االستثمار في األسهم  ،به الخاصة االستثمارية واالحتياجات

 لبعض املستثمرين دون غيرهم، ويجب على املستثمرين املحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار
ً
أو عدم  محل اإلدراج املباشر مناسبا

 ألولئك املستثمرين. ةالظروف الخاصللدراسة املفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على االستثمار كأساس 

 

 ومراعاة التقيد بها. دراجاإل أو بيع أسهم  بشراءاالطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق  املستند هذاواملستشار املالي من متلقي  وتطلب الشركة

 

 

 

 



 

 ب

 اليةاملعلومات امل

والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة ، م2020م و2019 ديسمبر 31املنتهية في  ةاملالي للسنةاملراجعة للشركة  تم إعداد القوائم املالية

 للمعايير الدولية للتقرير املالي  بهاواإليضاحات املرفقة  م،2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 
ً
في اململكة العربية السعودية  ( املعتمدةIFRS)وفقا

املشار  للشركة القوائم املالية وتدقيق مراجعة تمت وقد ،(SOCPA) حاسبيناملو  راجعينواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للم واملعايير

هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها املالية . الخراش ي )الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون( عبدهللا سليمان شركة قبل من إليها أعاله

 بالريال السعودي.

 

 التوقعات واإلفادات املستقبلية

 عن املستقبل في الشركة ظروف تختلف وقد. ومفصح عنها في هذا املستند محددة افتراضات أساس على املستند اهذ في الواردة التوقعات إعداد تم

 .التوقعات هذه كتمالا أو بدقة يتعلق فيما يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فإنه ال وبالتالي املستخدمة، فتراضاتال ا

 

 ذات كلماتال بعض استخدام خالل من عام بشكل عليها يستدل أن يمكن والتي ،"مستقبلية إفادات" املستند اهذ في الواردة التوقعات بعض وتمثل

 ،"املحتمل من" "،يحتمل" ،"املمكن من" "،يمكن" ،"املتوقع من" ،"يتوقع" ،"يعتقد" ،"يقدر" ،"ينوي " ،"يعتزم" ،"يخطط" مثل ستقبليةامل داللةال

 بخصوص للشركة الحالية النظر وجهة اإلفادات هذه وتعكس. املعنى في لها املشابهة أو املقاربة املفردات من وغيرها لها النافية والصيغ ،"قد" ،"سوف"

  تشكل ال لكنها مستقبلية، أحداث
ً
  أو ضمانا

ً
 الفعلي األداء على تؤثر قد التي العوامل من العديد هناك أن إذ للشركة، مستقبلي فعلي أداء ألي تأكيدا

  اإلفادات هذه تضمنته عما كبير بشكل ختالفهاا إلى وتؤدي نتائجها أو إنجازاتها أو للشركة
ً
  أو صراحة

ً
 والعوامل املخاطر أهم ستعراضا تم وقد. ضمنا

  أكثر بصورة األثر هذا مثل إلى تؤدي أن يمكن التي
ً
 واحد تحقق لو وفيما"(. املخاطرة عوامل"( 2) رقم قسم راجع) املستند اهذ في أخرى  أقسام في تفصيال

 قد للشركة ةالفعلي النتائج فإن ،املستند اهذ في الواردة التقديرات أو التوقعات من أي دقة عدم أو صحة عدم ثبت لو أو العوامل، هذه من أكثر أو

 .املستند اهذ في املوضحة تلك عن جوهري  بشكل تختلف

 

 و 
ً
 بعد وقت   أي في علمت إذا الهيئة لىإ تكميلي تسجيل مستند بتقديم الشركة ستقوم ،طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةقواعد تطلبات مل مراعاة

 أي ظهور ( 2) أو ،مستند التسجيلوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في ( 1) بأي من اآلتي: اإلدراجاكتمال  وقبل الهيئة من املستند اهذ اعتماد

 اهذ تضمنها معلومات أي تعديل أو تحديث تعتزم ال الشركة فإن الحالتين، هاتين ستثناءاوب. مستند التسجيل في تضمينها يجب كان مهمة مسائل

 األحداث فإن والتقديرات، املؤكدة غير واألمور  املخاطر لهذه ونتيجة. ذلك غير أو مستقبلية حوادث أو جديدة معلومات نتيجة ذلك كان سواءً  ،املستند

  تحدث ال وقد الشركة تتوقعه الذي النحو على تحدث ال قد املستند اهذ يتناولها التي املستقبلية والتوقعات والظروف
ً
 على يتعين وعليه،. مطلقا

 .أساس ي بشكل   املستقبلية اإلفادات على االعتماد عدم مع اإليضاحات هذه ضوء في املستقبلية اإلفادات جميع فحص املحتملين املؤهلين املستثمرين
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 دليل الشركة

 * اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية

 االستقاللية

**** 
 العمر الجنسية

 اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة األسهم

 "مباشرةغير "

 النسبة العدد النسبة العدد

  إبراهيم سعد محمد املوس ى
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 - - %79.67 31,866,990 85 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

 عبدهللا إبراهيم سعد املوس ى***
رئيس نائب 

 مجلس اإلدارة
 - - %1.48 594,400 55 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

  محمد إبراهيم سعد املوس ى 
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - %1.48 594,400 56 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

  سعد إبراهيم سعد املوس ى
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - %1.48 594,400 42 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

 فهد إبراهيم سعد املوس ى 
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - %1.48 594,400 36 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

 عبدالعزيز إبراهيم سعد املوس ى
عضو مجلس 

 اإلدارة
   %1.48 594,400 32 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 املوس ى**

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - 34 سعودي مستقل تنفيذي غير

 املوس ى** عبدالعزيز حمد محمد
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - 53 سعودي مستقل غير تنفيذي

 *** اإلدارة مجلس سر  أمين

 املوس ى محمد حمد موس ى
 سر أمين

 اإلدارة مجلس
 - - %0.00001 5 29 سعودي - -

 الشركة: املصدر

لدورة مجلس  املذكورين أعاله ورئيس مجلس اإلدارة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة( على م19/09/2019)املوافق ه 20/01/1441املنعقدة في تاريخ  العامة العادية * وافقت الجمعية

 .م(08/05/2022ه )املوافق 07/10/1443، تنتهي في تاريخ سنوات ثالثملدة و م( 09/05/2019ه )املوافق 04/09/1440 الحالية التي بدأت من تاريخ اإلدارة

 منم( 02/09/2020هـ )املوافق 14/01/1442تاريخ  فياملنعقدة جمعية العامة غير العادية وافقت ال* *
ً
والسيد/ عبدالعزيز املوس ى  عبدالعزيز عبدالعزيز محمدالسيد/  على انتخاب كال

 .م(08/05/2022ه )املوافق 07/10/1443ة التي تنتهي في تاريخ ، وذلك لدورة مجلس اإلدارة الحاليمستقلين مجلس إدارة ي عضو ك املوس ى، محمدحمد 

كنائب لرئيس مجلس  املوس ى سعد إبراهيم عبدهللاالسيد/  تعيين عضو مجلس اإلدارةم( 30/09/2020ه )املوافق 13/02/1442تاريخ مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بقرر *** 

 .م(08/05/2022ه )املوافق 07/10/1443وذلك لدورة مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ  كأمين سر ملجلس اإلدارةاملوس ى  محمد حمد اإلدارة، وتعيين السيد/ موس ى

ض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة * تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوار ***

 :في كل منللشركة 

  أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة 
ً
 مع من يملك هذه النسبة. أن يكون مالكا

  أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 
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                                                                عنوان الشركة املسجل

 شركة إنماء الروابي

 حي النموذجية املربع – طريق األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –الرياض 

 11431الرمز البريدي  1203 ص.ب.

 اململكة العربية السعودية

  4124004 11 966+ +/966 11 4033630هاتف: 

                                     4124500 11 966+فاكس: 

    info@enmaalrwabi.com :البريد اإللكتروني

 www.enmaalrwabi.comاملوقع اإللكتروني: 
 

 

 

  الشركة  ممثال 
 

 املمثل الثاني املمثل األول  البيان

 باحسينأمحمد منصور عثمان  إبراهيم سعد محمد املوس ى االسم

 تنفيذيالرئيس ال رئيس مجلس اإلدارة الصفة

 العنوان 

  – طريق األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –الرياض 

  حي النموذجية املربع

 12734الرمز البريدي  1203ص.ب.  

 اململكة العربية السعودية

  – طريق األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –الرياض 

  النموذجية املربعحي 

 12734الرمز البريدي  1203ص.ب.  

 اململكة العربية السعودية

 222تحويلة رقم:  4124004 11 966+   111تحويلة رقم :  4124004 11 966+   رقم الهاتف

 4124500 11 966+ 4124500 11 966+ رقم الفاكس

 iibrahimsaad@enmaalrwabi.com m_abahussen@enmaalrwabi.com البريد اإللكتروني

 www.enmaalrwabi.com املوقع اإللكتروني

 الشركة: املصدر

 

 

 األسهم سوق 

     السعودية تداول شركة 

 6897العليا  – طريق امللك فهد

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية

   966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني: 
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 املستشار املالي 

  شركة فالكم للخدمات املالية

 ارع العلياش –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884 ب.ص 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 
 

 

  املحاسب القانوني

 شركة سليمان عبدهللا الخراش ي )الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون(

 شارع التخصص ي –برج سحاب   7425

 11482الرياض  8306ص.ب 

 السعودية العربية اململكة

 +966 920028229 هاتف:

 +966 11 4774924 فاكس:

 general@alkharashicaa.comالبريد اإللكتروني: 

  www.alkharashicaa.com املوقع اإللكتروني:

 

 

 

 

 

 

 تنويه

املستند وفق الشكل  ااملذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذ املستشار املالي واملحاسب القانوني

. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من املستند هذا تاريخ حتى موافقته بسحب منهم أي يقم ، ولموالسياق الظاهر فيها

 أو مصلحة من أي نوع في الشركةأقاربهم ال يملكو 
ً
 .كما في تاريخ هذا املستند ن أسهما

 

 

 



 

 و

 لخصامل
قد تكون  لتييهدف هذا امللخص إلى تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذا املستند. وعليه فإن هذا امللخص ال يحتوي على كافة املعلومات ا

ومراجعة  يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذا املستند، وينبغي على املستثمرين املحتملين قراءة مهمة بالنسبة للمستثمرين املحتملين. لذلك، فإنه

عاة هذا املستند هذا املستند بالكامل، ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر من قبل املستثمرين املحتملين على مرا

( )عوامل املخاطرة( قبل اتخاذ أي 2والقسم رقم ) (أالصفحة )في « مهمإشعار »من الضروري مراعاة ما ورد في قسم  وعلى وجه الخصوص، فإنه ككل.

 .قرار استثماري في األسهم محل اإلدراج املباشر الخاضعة لهذا املستند

 ووصفها وتأسيسها الشركةاسم 

صدر" )"الشركة" شركة إنماء الروابي
ُ
 اري رقمز القرار الو  بموجب مقفلةسعودية  مساهمة شركة، (أو "امل

 تاريخو ق( /145) م( والقرار الوزاري رقم06/03/2011ه )املوافق 01/04/1432ق( وتاريخ /117)

 هـ30/04/1432 وتاريخ (1010306291) رقم التجاري  السجلو  ،م(28/03/2011ه )املوافق 23/04/1432

 ويبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون  .بمدينة الرياض( الصادر م04/04/2011 )املوافق

بالكامل،  القيمة عادي مدفوعة ( سهم40,000,000)مليون سعودي، مقسم إلى أربعين  ريال( 400,000,000)

 السجل في مذكور  هو كما املقر الرئيس للشركة عنوان ويتمثل سعودية. رياالت( 10) عشرة منها سهم كل قيمة

 .حي النموذجية املربع – طريق األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – الرياض في التجاري 

 .اململكة العربية السعودية 11431الرمز البريدي  1203 ص.ب.

  كشركة مساهمة سعودية مقفلة، بموجب عقد التأسيس بتاريخ  شركة إنماء الروابيتأسست

ه 01/04/1432ق( وتاريخ /117) اري رقمز القرار الو و م(، 16/01/2011ه )املوافق 12/02/1432

ه )املوافق 09/4/1432والجمعية التأسيسة املنعقدة بتاريخ ، م(06/03/2011)املوافق 

، م(28/03/2011ه )املوافق 23/04/1432 تاريخو ق( /145) والقرار الوزاري رقم م(،14/03/2011

( الصادر م04/04/2011 )املوافق هـ30/04/1432 وتاريخ (1010306291) رقم التجاري  السجلو 

( 200,000، مقسم إلى مائتي ألف )( ريال سعودي2,000,000) مليونيبرأس مال قدره بمدينة الرياض، و 

 .( رياالت سعودية10عشرة )منها قيمة كل سهم سهم عادي متساوية القيمة، 

  ساهمي مل م( وافقت الجمعية العامة غير العادية02/09/2020هـ )املوافق 14/01/1442وبتاريخ

مليون  ( ريال سعودي إلى أربعمائة2,000,000) من مليوني الشركة مالزيادة رأس  على شركةال

مدفوعة القيمة  عادي سهم( 40,000,000ن مليون )ي( ريال سعودي، مقسم إلى أربع400,000,000)

بالزيادة البالغة ثالثمائة  وقد تم الوفاء ،( رياالت سعودية10عشرة )منها قيمة كل سهم  ،بالكامل

كامل رصيد حساب املساهمات  تحويل ( ريال سعودي عن طريق398,000,000ن مليون )يوثمانية وتسع

( 189,190,000ن ألف )يون ومائة وتسعن ملييوثمان اإلضافية املمنوحة لرأس املال بقيمة مائة وتسعة

 ( ريال سعودي108,810,000وثمانية مليون وثمانمائة وعشرة آالف ) مائةوتحويل مبلغ  ريال سعودي،

 مائة مليون  تحويل مبلغ، و "أطراف ذات عالقة" إبراهيم سعد محمد املوس ى من حساب املساهم

 من حساب األرباح املبقاة. ( ريال سعودي100,000,000)

 ملخص أنشطة الشركة

)املوافق  هـ30/04/1432 وتاريخ (1010306291تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

 .م(21/10/2025ه )املوافق 29/04/1447والذي ينتهي بتاريخ  (م04/04/2011

اإلنشاءات العامة اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

للمباني الغير سكنية، يشمل )املدارس، املستشفيات، الفنادق، ...الخ(، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو 

املؤجرة )سكنية(، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة )غير سكنية(، أنشطة إدارة العقارات مقابل 

 .عمولة

 األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام

 .شراء وبيع العقارات األراض ي لصالح الشركة 

  إنشاء وتملك املباني بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصاالت حفالت

استئجار املباني واجتماعات وفنادق ومطاعم ومقاهي واستثمارها بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها. و 

 ر سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها، وصيانة ونظافة املباني وإدارتها.من الغي

  استيراد وتصدير مواد البناء واملواد املكملة لها واملواد التعليمية والثقافية واملكتبية وإنشاء

 املكتبات والقرطاسيات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والوسائل التعليمية.



 

 ز

  واالشتراك في املرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب وتملك إنشاء

 املختلفة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها.

  شراء وبيع واستئجار وإدارة املزارع، وإقامة املحالت الزراعية واملتاجرة باألسمدة والبذور وكافة

 املواد واألدوات واآلالت الزراعية.

 ع الرخام والبالط والبلك والكسارات ومصانع اإلسمنت والجبس وجميع مصانع إنشاء وتملك مصان

 مواد البناء واملواد املكملة لها.

 .تطوير وإدارة وصيانة العقارات 

  إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة املباني والعقارات والفنادق والشقق السكنية واملنتجعات

 السياحية واملراكز التجارية والترفيهية.

 .إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املستشفيات واملراكز املهنية واملعاهد العلمية واملدارس الخاصة 

 .)إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار املطاعم واملقاهي )كوفي شوب وانترنت 

 .مزاولة خدمات التعليم والتدريب 

  والخدمية والزراعية.االستثمار في املشروعات الصناعية والتجارية 

 .الحصول على الوكاالت التجارية ووكاالت التوزيع والتعهدات التجارية 

 من وملزيد) .وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة

  التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها حول  املعلومات
ً
التراخيص ( "3.11) القسم راجع فضال

 (.املستند هذا في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" والشهادات الحكومية

)السكنية التطوير العقاري واالستثمار فيه وإدارة وتأجير العقارات اململوكة في الحالي  يتمثل نشاط الشركة

  الشركة نشاط حول  املعلومات من وملزيد) ،غير السكنية(و 
ً
 ألعمال العامة الطبيعة( "3.3) القسم راجع فضال

 (.املستند هذا في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" الشركة

وعدد  ،املساهمون الكبار

أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل 

 اإلدراج

  يملك الذين الكبار املساهمين إن 
ً
 هم:  الشركة أسهم من أكثر ( أو%5باملائة ) خمسة منهم كال

 االسم
 قبل اإلدراج

 النسبة عدد األسهم

 %79.67 31,866,990 إبراهيم سعد محمد املوس ى  

 %79.67 31,866,990 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر

املساهمون الكبار الذين يجوز 

 ةاملعّين ملؤسسة السوق املالية

بيع  بموجب قواعد اإلدراج

 لتقديره
ً
، وعدد اأسهمهم وفقا

قبل أسهمهم، ونسبة ملكيتهم 

اإلدراج وبعد تطبيق خطة 

استيفاء متطلبات السيولة 

 لقواعد 
ً
املقدمة إلى السوق وفقا

 اإلدراج

  ةمعّين امرخص له مؤسسة سوق ماليةال يوجد 
ً
لبيع أي من أسهم املساهمين الكبار في الشركة، وذلك نظرا

قواعد اإلدراج، حيث أن عدد ن من واألربعي الواردة في املادة الحادية الستيفاء الشركة متطلبات السيولة

( %10.40( مساهم يملكون مانسبته )50الجمهور يبلغ )تعريف  ماملساهمين في الشركة والذين ينطبق عليه

سمية واحد وأربعين مليون وستمائة وتسعة اآلف وتسعمائة والتي تبلغ قيمتها اال  مال الشركة من رأس

  .ا املستند( ريال سعودي كما في تاريخ هذ41,609,950وخمسين )

صدررأس مال 
ُ
 .مدفوع بالكامل ريال سعودي (400,000,000)أربعمائة مليون  امل

صدر إجمالي عدد
ُ
 .مدفوعة القيمة بالكامل سهم عادي( 40,000,000) أربعون مليون  أسهم امل

 ( رياالت سعودية.10عشرة ) القيمة االسمية للسهم

السهم االسترشادي عند  سعر 

 دراجاإل 
 ريال سعودي للسهم الواحد.( 15)
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 األحقية في األرباح
 من تاريخ مستند التسجيل  حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة املباشر األسهم محل اإلدراجتستحق 

َ
اعتبارا

 راجع قسم رقم ) هذا
ً
 (.في هذا املستند ( "سياسة توزيع األرباح"5وعن السنوات املالية التي تليها )فضال

 حقوق التصويت

 ويعطي. تفضيلية حقوق  لحامله سهم أي يعطي وال واحدة، فئة هي أسهم عادية من الشركة أسهم جميع إن

 العامة الجمعية اجتماع حضور  الشركة في مساهم لكل ويحق واحد صوت في الحق لحامله سهم كل

 .فيه والتصويت( العادية غير أو العادية سواءً ) للمساهمين

 القيود املفروضة على األسهم

اثني  أسهمهم مدة فيهذا املستند التصرف  في (زالصفحة )في  املذكور أسمائهم املساهمين كبار يحظر على

  (12) عشر
ً
، ويجوز لهم التصرف )"فترة الحظر"( املوازية السوق من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في  شهرا

 الهيئة املسبقة.في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة 

 ُمصدرلل سبق التي األسهم

 إدراجها

داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل في أي سوق لألسهم سواًء أسهم الشركة  إدراجلم يسبق 

 في السوق املوازية. إدراجها بشكل مباشر 

 لهم يحق الذين املستثمرين فئات

 الشركة أسهم تداول 

محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية على املساهمين الحاليين )باستثناء يقتصر التداول في األسهم 

 والذين (زالصفحة )املذكورين في  أكثر من رأس مالها أو) %5الذين يملكون ) املساهمين الكبار في الشركة

 فئات املستثمرين املؤهلين وهم: تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى

 الخاص. اتصرف لحسابهمؤسسات سوق مالية ت 

  مؤسسة السوق كون تفي ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن  مؤسسة سوق مالية مرخص لهاعمالء

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح  ابشروط تمكنه ُعينتقد تم املالية 

 واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

 لسوق، وأي سوق حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو ا

 مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

  مرخص مؤسسة سوق مالية ديرها تالشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة

 في ممارسة أعمال اإلدارة. اله

 .الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 .صناديق االستثمار 

 ألجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات ا

 املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.

 .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

  في اململكة وحساب لدى مركز  أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري

 اإليداع.

  ،أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع

 :ويستوفون أي من املعايير اآلتية

  أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون

 املاضيةريال سعودي وال تقل عن عشرة صف
ً
  .قات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا

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

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

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة 
ً
 .أن يكون حاصال

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة 
ً
من جهة  أن يكون حاصال

 معترف بها دولًيا.

 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة 
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 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين

 ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة  ؛املستند اهذيقدم هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة في 
ً
ونظرا

إدراجها و نتهاء من تسجيلها بعد اال  الشركةأسهم ستثمار في ال با همبالكامل قبل اتخاذ قرار  قراءته املستند اهذويجب على مستلمي  ،للمستثمرين املؤهلين

 في السوق املوازية
ً
 مباشرا

ً
 "املصطلحاتو  تعريفاتال" (1) قسمالفي  املستند اهذالعبارات املختصرة الواردة في بعض املصطلحات و . وقد تم تعريف إدراجا

 .املستند اهذ في

  نبذة عن الشركة

  بموجبم(، 16/01/2011ه )املوافق 12/02/1432كشركة مساهمة سعودية مقفلة، بموجب عقد التأسيس بتاريخ  شركة إنماء الروابيتأسست 

ه )املوافق 09/4/1432والجمعية التأسيسة املنعقدة بتاريخ ، م(06/03/2011ه )املوافق 01/04/1432ق( وتاريخ /117) رقم اري ز القرار الو 

 (1010306291) رقم التجاري  السجل، و م(28/03/2011ه )املوافق 23/04/1432 تاريخو ق( /145) والقرار الوزاري رقم م(،14/03/2011

، مقسم إلى مائتي ( ريال سعودي2,000,000) مليونيبرأس مال قدره بمدينة الرياض، و ( الصادر م04/04/2011 )املوافق هـ30/04/1432 وتاريخ

 .( رياالت سعودية10عشرة )منها قيمة كل سهم ( سهم عادي متساوية القيمة، 200,000ألف )

  الشركة من مليوني زيادة رأس مال على شركةساهمي المل م( وافقت الجمعية العامة غير العادية02/09/2020هـ )املوافق 14/01/1442وبتاريخ 

مدفوعة  عادي ( سهم40,000,000ن مليون )ي( ريال سعودي، مقسم إلى أربع400,000,000مليون ) ( ريال سعودي إلى أربعمائة2,000,000)

( 398,000,000ن مليون )يثالثمائة وثمانية وتسعبالزيادة البالغة  وقد تم الوفاء ،( رياالت سعودية10عشرة )منها قيمة كل سهم  ،القيمة بالكامل

ن ين مليون ومائة وتسعيوثمان كامل رصيد حساب املساهمات اإلضافية املمنوحة لرأس املال بقيمة مائة وتسعة تحويل ريال سعودي عن طريق

من حساب املساهم  ( ريال سعودي108,810,000وثمانية مليون وثمانمائة وعشرة آالف ) مائةوتحويل مبلغ  ( ريال سعودي،189,190,000ألف )

 من حساب األرباح املبقاة. ( ريال سعودي100,000,000) مائة مليون  تحويل مبلغ، و "أطراف ذات عالقة" إبراهيم سعد محمد املوس ى

 القيمة عادي مدفوعة ( سهم40,000,000)سعودي، مقسم إلى أربعين مليون  ريال( 400,000,000) يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون 

طريق  – في الرياض التجاري  السجل في مذكور  هو كما املقر الرئيس للشركة عنوان ويتمثلسعودية.  رياالت( 10) عشرة منها سهم كل بالكامل، قيمة

 .السعوديةاململكة العربية  11431الرمز البريدي  1203 ص.ب. .حي النموذجية املربع – األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

 اإلدراج قبل لكية الشركةمهيكل 
 :اإلدراج الشركة قبل ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 النسبة
 القيمة االسمية

 (ريال السعودي)
 م االسم عدد األسهم

 1 إبراهيم سعد محمد املوس ى   31,866,990 318,669,900 79.67%

 2 مساهم( 60)% 5يمتلكون أقل من  مساهمون آخرون 8,133,010 81,330,100 20.33%

 جمالياإل  40,000,000 400,000,000 100%

 الشركة: املصدر

 * ال يوجد أي ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذا املستند.

 أنشطة الشركة الرئيسية 

والذي ينتهي بتاريخ  (م04/04/2011)املوافق  هـ30/04/1432 وتاريخ (1010306291تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

 .م(21/10/2025ه )املوافق 29/04/1447

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، يشمل )املدارس، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

رات اململوكة أو املؤجرة )سكنية(، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة )غير سكنية(، أنشطة املستشفيات، الفنادق، ...الخ(، إدارة وتأجير العقا

 إدارة العقارات مقابل عمولة.

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 .شراء وبيع العقارات األراض ي لصالح الشركة 

 بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصاالت حفالت واجتماعات وفنادق ومطاعم ومقاهي واستثمارها  إنشاء وتملك املباني

 بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها. واستئجار املباني من الغير سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها، وصيانة ونظافة املباني وإدارتها.

 واد املكملة لها واملواد التعليمية والثقافية واملكتبية وإنشاء املكتبات والقرطاسيات، وتجارة الجملة والتجزئة استيراد وتصدير مواد البناء وامل

 في مواد البناء والوسائل التعليمية.
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 وإدارتها. إنشاء وتملك واالشتراك في املرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب املختلفة وتشغيلها وصيانتها 

 .شراء وبيع واستئجار وإدارة املزارع، وإقامة املحالت الزراعية واملتاجرة باألسمدة والبذور وكافة املواد واألدوات واآلالت الزراعية 

 .إنشاء وتملك مصانع الرخام والبالط والبلك والكسارات ومصانع اإلسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء واملواد املكملة لها 

 وير وإدارة وصيانة العقارات.تط 

 .إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة املباني والعقارات والفنادق والشقق السكنية واملنتجعات السياحية واملراكز التجارية والترفيهية 

 .إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املستشفيات واملراكز املهنية واملعاهد العلمية واملدارس الخاصة 

  وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار املطاعم واملقاهي )كوفي شوب وانترنت(.إقامة وإدارة 

 .مزاولة خدمات التعليم والتدريب 

 .االستثمار في املشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية 

 .الحصول على الوكاالت التجارية ووكاالت التوزيع والتعهدات التجارية 

التراخيص التي تمارس الشركة  حول  املعلومات من وملزيد) بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة.وتمارس الشركة أنشطتها 

  أنشطتها بموجبها
ً
 هذا في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" التراخيص والشهادات الحكومية( "3.11) القسم راجع فضال

 (.املستند

 حول  املعلومات من وملزيد) غير السكنية(،و )السكنية  عقارات اململوكةالتطوير العقاري واالستثمار فيه وإدارة وتأجير اليتمثل نشاط الشركة الحالي في 

  الشركة نشاط
ً
 (.املستند هذا في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" الشركة ألعمال العامة الطبيعة( "3.3) القسم راجع فضال

 رسالة املصدر واستراتيجيته العامة

 رؤية الشركة .أ

 .السعودية العربية اململكة في املتكاملة العقاري  والتطوير االستثمار وخدمات لحلول  املزودين أهم كأحد الريادية مكانتها تكريس

 رسالة الشركة .ب

 واألســــــــــــاليب االســــــــــــتراتيجيات أحدث وتطبيق ،املتميزة الكفاءات أفضــــــــــــل اســــــــــــتقطابو  ،في االســــــــــــتثمار والتطوير العقاري  حقيقية مضــــــــــــافة قيمة تقديم

 .األطراف جميع وثقة رض ى استدامة يضمن بشكلو  التنافسية، واألسعار العالية بالجودة متمّيز عقاري  منتج ابتكار بهدف العلمية،

 العامة استراتيجية الشركة .ج

  وتشــــغيل، وإدارة وتطوير اســــتثمار من في القطاع العقاري في اململكة االحترافية والحلول  الخدمات من واســــع طيفتقديم العمل على 
ً
 معايير ألعلى وفقا

 التقنيات أحدثفي  واالســـــتثمار. والصـــــناعية والتجارية الســـــكنية العقارات ألصـــــحاب االســـــتثمارية العوائد أعلىلضـــــمان  متطورة؛ محلية وبرؤية الجودة

 ومصــــــداقية دقة بكل املطلوبة اإلحصــــــائية والبيانات والتقارير املعلومات بكافة واملســــــتثمرين املالك جميع لتزويد املتطورة املعلومات ونظم والبرمجيات

 ى العالقات مع العمالء وتعزيزها.واملحافظة عل تحقيق أعلى قدر من العوائد املالية، و املناسب الوقت في ووضوح

 التنافسية للشركة وامليزاتنواحي القوة 

  أعضاء مجلس اإلدارة في التطوير واالستثمار العقاري.الخبرة الكبيرة لدى 

 أراض ي، مباني سكنية، مباني تجارية، مكاتب، فنادق، مستودعات، ورش(. املختلفة العقارية املنتجات في االستثمار تنوع( 

  الشركة مشاريعفي  األداء حسناالحترافية و و  ،املرتفع والكفاءة الجودة مستوى. 

 والعمالء املجتمع ورغبات حاجات مع وتتماش ى تتالءمالتي  عقاريةال نتجاتاالستثمار في امل. 

  ستثمرينوامل العمالء وتطلعات متطلبات تلبيةلمواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في القطاع العقاري. 



 

 ك

 ملخص املعلومات املالية
)التي تتضمن أرقام  م2019ديسمبر  31للشركة للسنة املالية املنتهية في إن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة  

والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة  ،م2020ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في و  م(2018ديسمبر  31املقارنة للسنة املالية املنتهية في 

 م( واإليضاحات املرفقة بهم.2020يونيو  30تتضمن أرقام املقارنة للفترة املالية املنتهية في م )التي 2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 (سعودي ريال)قائمة الدخل 

ديسمبر 31في  السنة املالية املنتهية يونيو 30 فترة الستة أشهر املنتهية في   

م8201  

 (مراجعة)

م2019  

 (مراجعة)

م2020  

(مراجعة)  

م2020  

 (مفحوصة)

م2021  

 (مفحوصة)

 19,603,166 17,146,484 42,533,652 44,995,050 43,276,223 اإليرادات

(13,291,604) (13,225,220) (15,888,955) تكلفة اإليرادات  )5,855,268) (5,268,865) 

 14,334,301 11,291,216 29,242,048 31,769,830  27,387,268 مجمل الربح 

 12,814,714 10,226,379 24,600,630  26,154,462  24,730,117 صافي ربح العام قبل الزكاة

 12,814,714 10,226,379 23,339,298 25,327,621  23,751,990 صافي الدخل

 12,814,714 10,226,379 23,366,610  25,326,156  23,755,342 إجمالي الدخل الشامل

 .م2021يونيو 30والفترة املالية املنتهية في  م2020م و2019ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم: املصدر

 

 

 (سعودي ريال)قائمة املركز املالي 

ديسمبر 31في  السنة املالية املنتهية يونيو 30 فترة الستة أشهر املنتهية في   

م8201  

 (مراجعة)

م2019  

 (مراجعة)

م2020  

(مراجعة)  

م2021  

 (مفحوصة)

 63,099,340 55,016,011 49,569,239 67,433,886 املتداولة املوجوداتإجمالي 

 494,189,824 495,433,489 493,916,510 501,132,393 غير املتداولة املوجوداتإجمالي 

 557,289,164 550,449,500 543,485,749 568,566,279 املوجوداتإجمالي 

 14,797,845 18,139,464 27,562,342 35,433,762 املتداولة املطلوباتإجمالي 

 58,996,602 61,630,033 176,330,944 192,199,544 غير املتداولة املطلوباتإجمالي 

 73,794,447 79,769,497 203,893,286 227,633,306 املطلوباتإجمالي 

 483,494,717 470,680,003 339,592,463 340,932,973  املساهمينإجمالي حقوق 

 557,289,164 550,449,500 543,485,749 568,566,279 املساهمينوحقوق  املطلوباتإجمالي 

 .م2021يونيو 30والفترة املالية املنتهية في  م2020م و2019ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم: املصدر

 

 



 

 ل

 

 

 

 التدفقات النقدية )ريال سعودي( 

ديسمبر 31في  املنتهيةالسنة املالية  يونيو 30 فترة الستة أشهر املنتهية في   

م8201  

 (مراجعة)

م2019  

 (مراجعة)

م2020  

(مراجعة)  

م2020  

 (مفحوصة)

م2021  

 (مفحوصة)

 9,120,561 14,482,261 (80,287,679)  6,259,350  36,033,984 لعملياتا أنشطة الناتجة من النقدية التدفقات صافي

 (3,037,866) (9,665,567) (9,877,286) (1,005,455) (10,521,073) االستثمار أنشطة (في املستخدمة) النقدية التدفقات صافي

 - - 107,720,930 (26,666,666) - التمويل أنشطة املستخدمة في() النقدية التدفقات صافي

 .م2021يونيو 30والفترة املالية املنتهية في  م2020م و2019ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم: املصدر

 

 

 

  مؤشرات األداء الرئيسية
وحدة 

 املؤشر

ديسمبر 31 في السنة املالية املنتهية يونيو 30 فترة الستة أشهر املنتهية في   

م8201  

 (مراجعة)

م2019  

 (مراجعة)

م2020  

(مراجعة)  

م2020  

 (مفحوصة)

م2021  

 (مفحوصة)

(%5.47) 3.97% الينطبق % معدل النمو في اإليرادات %14.32 الينطبق   

(%7.85) 6.61% الينطبق % الدخل الشامل إجماليمعدل النمو في  %25.31 الينطبق   

%68.75 70.61% 63.28% % هامش مجمل الربح  65.85%  73.12%  

 %65.37 %59.64 54.87% 56.29% 54.88% %  هامش صافي الربح

 4.26 3.03 3.03 1.80 1.90 مرة  تداول نسبة ال

 7.55 6.90 6.90 2.67 2.50 مرة املطلوبات إجمالي /املوجودات إجمالي 

%7.73 8.28% 7.61% % وجوداتإجمالي امل اإليرادات/  3.11%  3.52%  

%1.36 1.37% 1.38% 2.85% % وجوداتإجمالي امل / الدائنيننسبة   1.35%  

%1.60 2.22% 4.76% % ساهمينحقوق امل /دائنيننسبة ال  1.59%  1.55%  

%4.24 4.66% 4.18% % وجوداتامل على العائد  1.86%  2.30%  

%4.96 7.46% 6.97% %  ساهمينامل حقوق  على العائد  2.17%  2.65%  

%33.88 % املوجوداتإجمالي  / عالقة ألطراف ذات املستحق  32.49%  11.21%  31.63%  10.53%  

 .اإلدارةمعلومات : املصدر
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 ملخص عوامل املخاطرة
  وعملياتها.املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة  

 االستراتيجية تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 

 املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة  

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 

  املخاطر 
ً
 املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 الجديدة واملعايير املحاسبية املعايير في بالتغيرات املخاطر املتعلقة 

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 

 تركز العمالءاملتعلقة بخاطر امل 

  تركز إيرادات الشركةاملتعلقة بمخاطر 

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 

 التغطية التأمينيةكفاية املخاطر املتعلقة ب 

 بالسيولة املخاطر املتعلقة 

 عدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجةاملخاطر املتعلقة ب 

 قة املخاطر
ّ
 القضائية بالدعاوى  املتعل

 التنفيذية لوائحهو  املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة خاطرامل 

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 

 بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين تعلقةاملخاطر امل 

 السعوديين غير املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير 

 كوروناجائحة فيروس بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العاملي املستمر لطر املتعلقة املخا 

 (19 - )كوفيد

 طويلة لفترة العقارات إشغال بعدم املتعلقة املخاطر 

  املخاطر املتعلقة بقدرة الشركة على تجديد عقود اإليجار املبرمة مع املستأجرين الحاليين أو إبرام عقود جديدة مع مستأجرين جدد أو

 عجزها عن إبرام هذه العقود بشروط مواتية لها

 عالقة ذات األطراف مع املخاطر املتعلقة باملعامالت 

 مخاطر ممارسة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة 

 رأسمالية بخسارة العقار ببيع املتعلقة املخاطر 

 العقارية األصول  ملكية في الطعنب املتعلقة خاطرامل 

 والتطوير البناء تكاليف بارتفاع املتعلقة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة باالستثمار في صناديق استثمارية 

 الشركة باسم تنقل لم أصول  املتعلقة بوجود املخاطر 

 املخاطر املتعلقة بشراء عقارات استثمارية بالتقسيط 

 املخاطر املتعلقة بنزع امللكية 



 

 ن

 بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية املخاطر املتعلقة  

 املخاطر املتعلقة بالعقارات االستثمارية تحت اإلنشاء 

 املخاطر املتعلقة بحداثة تكوين لجنة املراجعة 

 املخاطر املتعلقة بأنظمة السالمة واملطالبات التي قد تنشأ نتيجة اإلخالل بها 

 املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة  

 شركة.املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه ال 

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 

  منطقة الشرق األوسطاملخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في 

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات 

 الشركات حوكمة الئحة بتطبيق املرتبطة املخاطر 

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 

 وضريبة التصرفات العقارية بضريبة القيمة املضافة تعلقةاملخاطر امل 

 املخاطر املتعلقة بعدم سيولة األصول العقارية 

 العقارية األصول  قيم في التقلبات أثراملخاطر املتعلقة ب 

  املخاطر املتعلقة بالتقييم والتثمين العقاري 

  رسوم األراض ي البيضاءمخاطر 

  احتساب الزكاةاملخاطر املتعلقة بتغيير آلية 

 املنافسة بالبيئة املتعلقة خاطرامل 

  في السوق املوازية.املخاطر 
ً
 مباشرا

ً
 املتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 السهم سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر 

  بالبيانات املستقبليةاملخاطر املتعلقة 

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

 األسهمتوزيع أرباح لحاملي ب املتعلقة خاطرامل 

  اإلدراجاملخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد 

 املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 

  بعد عملية اإلدراج املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 

 الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية االنتقال للسوق الرئيسيةتمكن الشركة من استيفاء متطلبات عدم  مخاطر 

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 

  الشركة مخاطر عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على أسهم

 في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية.

 .لعدم وجود سعر محدد للطرح 
ً
 أوليا

ً
 مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 مخاطر اختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي 

 املوازية السوق  في االستمرار في الشركة رغبة مخاطر 
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 واملصطلحاتتعريفات ال 
 :هذا مستند التسجيلختصارات للعبارات املستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات واال يبين الج

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف

 
ُ
 مقفلة. سعوديةشركة مساهمة  – شركة إنماء الروابي صدرالشركة / امل

 الروابي. إنماء شركة إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا

 مجلس إدارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة

 .الشركة في للمساهمين العامة الجمعية الجمعية العامة

 .الشركة في للمساهمين العادية العامة الجمعية الجمعية العامة العادية

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

 .للشركةالنظام األساس ي  النظام األساس ي

 نظام السوق املالية
م(. وما يطرأ عليه من 31/07/2003ه )املوافق 02/06/1424وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 تعديالت.

 .السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة أو املالية السوق  هيئة

 السعودية تداول شركة 

( السعودية تداول  شركة
ً
  املؤسسة ،)شركة السوق املالية السعودية سابقا

ً
 ه29/02/1428بتاريخ  الوزراء مجلس لقرار وفقا

  وذلك ،(م19/03/2007املوافق )
ً
 لها املصرح الوحيدة والجهة سعودية، مقفلة مساهمة شركة وهي املالية، السوق  لنظام تنفيذا

 .وتداولها املالية األوراق بإدراج تقوم حيث السعودية، العربية اململكة في املالية لألوراق كسوق  بالعمل

 أو السعودية املالية السوق 

 أو األسهم سوق  أو املالية السوق 

 السوق 

 السوق املالية السعودية لتداول األسهم.

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول / التداول 

 السوق املوازية
تداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية 

ُ
وااللتزامات املستمرة" و "قواعد السوق التي ت

 اإلدراج".

قواعد طرح األوراق املالية 

 وااللتزامات املستمرة

وتاريخ  2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

هـ، 2/6/1424وتاريخ  30م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 27/12/2017هـ )املوافق  1439 /4 /9

 .م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-01رقم ئة السوق املالية واملعدلة بقرار مجلس هي

 قواعد اإلدراج 

-2017 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار عليها واملوافق( تداول ) السعودية املالية السوق  شركة عن الصادرة اإلدراج قواعد 

 ه1441/02/01 بتاريخ(1-104-2019)  رقم قراره بموجب واملعدلة ،(م2017/12/27 املوافق) هـ1439/04/09 وتاريخ 123-3

 .(24/02/2021ه )املوافق 12/07/1442( بتاريخ 2021-22-1واملعدلة بموجب قراره رقم ) ،(م2019/09/30 املوافق)

 مستند التسجيل / املستند
اإلدراج املباشر في السوق املوازية، وذلك بموجب مستند التسجيل هذا، وهو الوثيقة املطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

( التجارة وزارة  التجارة وزارة
ً
 .السعودية العربية باململكة )وزارة التجارة واالستثمار سابقا

 والتنمية املوارد البشرية وزارة

 االجتماعية
  االجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية والتنمية املوارد البشرية وزارة

ً
 .السعودية العربية باململكة( سابقا

 املوازية. السوق  في املباشر اإلدراج لغرض أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم

 .واملوافقة على تداولها قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في املباشر دراجاإل 

سعر السهم االسترشادي عند 

 اإلدراج 
 سعودي لكل سهم. ريال خمسة عشر( 15)

قبل  املساهمين الحاليين أسهم

 دراجاإل 
 ( سهم عادي.40,000,000ن مليون )يتبلغ أربعالتي و  الشركة مال رأس أسهم مجموع % من100

 .سعودية ( رياالت10سهم عادي بقيمة اسمية ) السهم

 رياالت سعودية للسهم الواحد. 10 القيمة االسمية

 .أو االعتباري  الشخص الطبيعي الشخص

 املستند. اهذ في( زصفحة )% أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في 5مساهمو الشركة الذين يملكون  املساهمون الكبار

 .(اإلدراجالشركة قبل  )هيكل ملكية املستند اهذ في( 4.1) القسم رقماملساهمون املبين أسمائهم في  املساهمون الحاليون 

 وظائف القطاع الخاص.إحالل املواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في  التوطين / السعودة

 يوم عمل
 في اململكة فيه تغلق يوم أي أو السعودية العربية اململكة في رسمية عطلة يكون  يوم أو والسبت الجمعة يومي عدا فيما عمل يوم أي

 .األخرى  الحكومية واإلجراءات السارية األنظمة بموجب العمل عن أبوابها
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 نظام العمل
طرأ عليه من وما  .م(2005/09/27 املوافق. )هـ1426/08/23 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام

 تعديالت.

 القوائم املالية

والقوائم املالية األولوية املختصرة املفحوصة  م2020م و2019ديسمبر 31القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )م، 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
ً
( IFRSواإليضاحات املرفقة بها والتي تم إعدادها وفقا

 واملحاسبين راجعينالهيئة السعودية للماملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها 

(SOCPA.) 

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي م

 شركة فالكم للخدمات املالية.  املستشار املالي

 .حكومة اململكة العربية السعودية الحكومة 

 فئات املستثمرون املؤهلون 

 املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه:

 .الخاص الحسابه تصرفت مؤسسات سوق مالية (1

 بشروط ُعينت قدمؤسسة السوق املالية  كون ت أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في اله مرخصمؤسسة سوق مالية  عمالء (2

 الحاجة ودون  العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من اتمكنه

 .منه مسبقة موافقة على الحصول  إلى

 بها تعترف أخرى  مالية سوق  وأي السوق، أو الهيئة، بها تعترف دولية هيئة أي أو حكومية، جهة أي أو اململكة، حكومة (3

 .اإليداع مركز أو الهيئة،

 أعمال ممارسة في اله مرخصمؤسسة سوق مالية  ديرهات محفظة طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة الشركات (4

 .اإلدارة

 .العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  في املؤسسة والصناديق الشركات (5

 .االستثمار صناديق (6

 الدليل في عليها املنصوص املتطلبات يستوفون  والذين املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين غير األجانب (7

 .املوازية السوق  في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي

 .املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات (8

 .اإليداع مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  آخرين اعتباريين أشخاص أي (9

 املعايير من أي ويستوفون  اإليداع، مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  طبيعيون  أشخاص (10

 :اآلتية

 عن تقل وال سعودي ريال مليون  أربعين عن قيمتها مجموع يقل ال املالية األوراق أسواق في بصفقات قام قد يكون  أن (أ

  عشرة االثني خالل سنة ربع كل في صفقات عشرة
ً
 . املاضية شهرا

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

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

  يكون  أن (د
ً
 .الهيئة قبل من املعتمدة املالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة على حاصال

  يكون  أن (ه
ً
 .دولًيا بها معترف جهة من معتمدة املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة على حاصال

 .الهيئة تحددهم آخرين أشخاص أي (11

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعنى

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .( أعاله5أو  4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار ألشخاصل أقرباء أي (6

 .( أعاله6أو  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  (8
َ
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أكثرأو  (%5) مجتمعين معا

 فترة الحظر

  (12) اثني عشر أسهمهم مدة فيفي هذا املستند التصرف  (زالصفحة )املذكورين في  املساهمين كبار يحظر على
ً
من تاريخ بدء  شهرا

، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املوازية السوق تداول أسهم الشركة في 

 املسبقة.

 حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن. املساهم أو املساهمون 

 .األسهم محل اإلدراج املباشر بعد إدراجها في السوق املوازيةكل شخص يستثمر في  املستثمر

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 عوامل املخاطرة
 لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراجهي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط 

 .املباشر في السوق املوازية
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 الدولية املحاسبية املعايير

 (IFRS) املالي التقرير إلعداد

 .الدولية املحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها املحاسبية املعايير مجموعة

 (International Financial Reporting Standards) 

ملحاسبين، والتي تضم املعايير الدولية باإلضافة إلى للمراجعين وااملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية 

املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين  القانونيين وغيرها من املعايير والتصريحات التي أقرتها 

باملسائل التي التغطيها املعايير الدولية،  ، والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية املتعلقةملحاسبينللمراجعين واالهيئة السعودية 

 مثل مسألة الزكاة

املعيار الدولي للتقرير املالي 

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 

 (IFRS for SMEsالحجم )

 السعودية العربية اململكة في املعتمدة الدولية، املحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها املحاسبية املعايير مجموعة

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة األخرى  واإلصدارات واملعايير

(For Small and medium-sized enterprises International Financial Reporting Standards) 

الكاملة من املعايير الدولية وتعتمد هذه املعايير على متطلبات إفصاح أقل، ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة 

(، ويتم تطبيق هذه املعايير من املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم والتي تعّرف لغرض تطبيق معايير املحاسبة IFRSللتقرير املالي )

ضع نها تلك املنشآت التي ال تخضع للمسائلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني. )يقصد بالشركات التي تخأب

 لة العامة مثل الشركات املالية والشركات املدرجة في السوق املالية(.ءللمسا

 السنوات املالية/  السنة املالية
 . املعنية للشركة األساس ي النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي

ً
 علما

 . ديسمبر من كل عام 31 في تنتهي للشركة املالية السنة بأن

راجعين للم السعودية الهيئة

 (SOCPA) واملحاسبين
 .السعودية العربية اململكة في حاسبيناملو  راجعينللم السعودية الهيئة

 نظام الشركات

)املوافق ه 28/01/1437( بتاريخ 3نظام الشركات في اململكة العربية السعودية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

( 79م( واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/02/05/2016)املوافق  ه25/07/1437م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 10/11/2015

 .وأي تعديل يطرأ عليها م(11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439وتاريخ 

 الئحة حوكمة الشركات

 هـ )املوافق16/05/1438بتاريخ  2017-16-8القرار رقم الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب 

 م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-01رقم م(، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية 13/02/2017

 .وأي تعديل يطرأ عليه

 نطاقات

م( القائم على قرار 10/09/2011هـ )املوافق 12/10/1432بتاريخ  4040تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب القرار رقم 

م(، وقد أطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 27/10/1994هـ )املوافق 12/05/1415بتاريخ  50مجلس الوزراء رقم 

( باململكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافز للمؤسسات 
ً
كي تقوم بتوظيف املواطنين )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقا

 السعوديين، ويقّيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر.

 الضريبة والجماركو  لزكاةا هيئة
  والدخل لزكاةالعامة لهيئة ال) السعودية العربية اململكة في الضريبة والجماركو  لزكاةا هيئة

ً
 بالقيام املعنية الهيئة وهي ،(سابقا

 .والجمارك الضرائب وتحصيل الزكاة، جباية بأعمال

 أو الفيروس أو جائحة أو الوباء

 "19 - كوفيد" كورونا فيروس

 "كوفيد 
ً
"، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها 19 -هو مرض فيروس ي ُمعدي يُعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

 م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه جائحة.2020العربية السعودية وذلك في مطلع العام اململكة 

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

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

 لدول  املضافة القيمة لضريبة املوحدة االتفاقية على املوافقة م(30/01/2017ه )املوافق 02/05/1438بتاريخ  الوزراء مجلس قرر 

 الضرائب ملنظومة تضاف جديدة كضريبة م،2018 يناير 1 من ابتداء بها العمل بدأ والتي العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس

 هذه مقدار. العربي الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  وفي اململكة، في محددة قطاعات قبل من بها العمل الواجب األخرى  والرسوم

 باإلضافة والتعليم الصحية بالرعاية املتعلقة والخدمات األساسية كاألغذية منها املنتجات من عدد استثناء تم وقد ،(5%) الضريبة

حكومة اململكة وقررت . عفاء من ضريبة القيمة املضافة لعقود التأجير السكنياإل  مثل العقاري  القطاع في االستثناءات بعض إلى

 .م2020يوليو  1% ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ 15% إلى 5زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

الصندوق أو صندوق ثروات 

 الرياض الصناعي

شمال مدينة ير أرض صناعية م، لتطو 2017استثماري عقاري تم تأسيسه في العام  الصناعي، وهو صندوق  الرياض ثروات صندوق 

 شركة سعودية مرخصة من هيئة السوق املالية السعودية. دار من قبل شركة ثروات لألوراق املاليةالرياض، ويُ 

 للملكية السعودية الهيئة

 الفكرية

 امللكية مجاالت وتنظيم حماية، وهي جهة حكومية مسؤولة عن السعودية العربية اململكة في الفكرية للملكية السعودية الهيئة

 في اململكة العربية السعودية. الفكرية

 كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. األراض ي البيضاء

 .أرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة املختصة األرض املطورة

 .في العقد بالعقد، وال يحق له إنهاء العقد قبل إنتهاء املدة اإللزامية املحددةعقد يلزم على املستأجر االستمرار  عقد ُملزم

 قبل إنتهاء مدة العقد.عقد ال يلزم على املستأجر االستمرار بالعقد، ويحق له إنهاء العقد  عقد غير ُملزم
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  عوامل املخاطرة 

  إدراجها سيتم التي األسهم في االستثمار إن
ً
  إدراجا

ً
  فيها االستثمار يكون  ال وقد عالية مخاطر على ينطوي  املوازية السوق  في مباشرا

ً
 للمستثمرين إال مالئما

 .عنه تنجم قد خسارة أّي  وتحمل االستثمار هذا ومخاطر مزايا تقييم على القادرين

  إدراجها سيتم التي األسهم في ستثمارال ا في يرغب من كل على يتعين
ً
  إدراجا

ً
 حتويهاي التي املعلومات كافة دراسة املوازية السوق  فيوسيتم تداولها  مباشرا

 ستثمارال ا قرار اتخاذ قبل أدناه املبينة املخاطرة عوامل فيها بما بعناية ستندامل اهذ
ً
 التي املخاطر جميع تشمل ال قد أدناه املوضحة املخاطر بأن ، علما

 .عملياتها على التأثير شأنها من والتي الحالي الوقت في للشركة معلومة ليست إضافية عوامل وجود املمكن من إنه بل الشركة، تواجهها أن يمكن

 بصورة جوهرية إذا ما
ً
حدثت أو  إن نشاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا

 أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو تحققت أي من املخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي تر 
ً
ى إدارة الشركة حاليا

 بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية
ً
 .يصنفها حاليا

 دارةإل  يتسنى لم أخرى  مخاطر أية حدوث أو جوهرية، بأنها الحاضر الوقت في الشركة دارةإ تعتقد التي املخاطرة عوامل أحد تحقق أو حدوث حالة وفي

 على الشركة قدرة وإضعاف السوق  في سهمأل ا سعر انخفاض إلى يؤدي قد ذلك فإن جوهرية، غير الحالي الوقت في تعتبرها التي أو تحددها، أن الشركة

 .منه جزء أو الشركة أسهم في استثماره كامل املستثمر يخسر وقد املساهمين على أرباح توزيع

 املذكورة تلك بخالف ستندامل اهذ تاريخ في كما أخرى  جوهرية مخاطر أي توجد ال فإنه واعتقادهم، علمهم حد على بأنه الشركة إدارة مجلس أعضاء ويقر

  إدراجها سيتم التي األسهم في ستثمارال با املستثمرين قرارات على تؤثر أن يمكن القسم، هذا في
ً
  إدراجا

ً
 .املوازية السوق  في مباشرا

غير املعلومة املخاطر إن املخاطر والشكوك املبينة أدناه مقدمة بترتيب اليعبر عن مدى أهميتها. كما أن املخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك 

 أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات املبينة أعاله.
ً
 حاليا

 وعملياتها.املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة  

 االستراتيجية تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر  

إن قدرة الشركة على . بنجاح الستراتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة على الشركة قدرة تعتمد

 مواصلة تنفيذ وتحسين نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب،التوسع في أعمالها في املستقبل تعتمد على قدرتها على 

 على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في املستقبل سوف تخضع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني
ً
املحدد  عالوة

 للجدول الزمني املحدد لها لى الحصول علها، وقد تحتاج الشركة إلى 
ً
تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

تحقيق الربحية املرجوة من هذه املشاريع والذي قد يعود الحصول على التراخيص الالزمة، أو عدم ووفق التكاليف املقدرة للمشروع أو في حال عدم 

أو في حال عدم قدرة الشركة على الحصول  ،خلل في دراسة الجدوى في حال وجود غير حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو ألسباب مختلفة بما فيها ت

  ، فإن ذلك سيؤثرعلى التمويل الالزم ملشاريعها
ً
وتوقعاتها  نتائج أعمالها وربحيتهاو  وضعها املالي على على الوضع التنافس ي للشركة، وبالتالي سلبا

 .املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 

 مؤقتة تال حا عدة في ئتمانإل ا مخاطر الشركة تواجه وقد. خرآل ا للطرف معين مالي بالتزام الوفاء عن طرافأل ا أحد يعجز عندما ئتمانإل ا مخاطر تنشأ

 .وغيرها الشركة، تجاه بالتزاماتها بالوفاء دائنة أخرى  أطراف وفشل ،الءالعم من مدينة أرصدة وجود منها دائمة أو

  ذلك يؤثرس أو التأخر في تحصيل الذمم املدينة، الشركة، مستحقات بسداد الدائنين التزام عدم حالة وفي
ً
 وعلى الشركة على جوهري  وبشكل سلبا

 .عملياتها ونتائج املالي وضعها

 املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة 

 حوالي  75ددة ألكثر من ( ريال سعودي، وتمثل الذمم املدينة غير املس9,418,615م مبلغ )2018ديسمبر  31الذمم املدينة للشركة كما في  إجماليبلغ 
ً
يوما

 ( ريال سعودي.5,559,688الذمم املدينة وبقيمة )صافي ( من 59.02%)

  75 من ألكثر املسددة غير املدينة الذمم وتمثل سعودي، ريال( 12,456,362) مبلغ م2019 ديسمبر 31 في كما للشركة املدينة الذمم إجمالي بلغو 
ً
 يوما

م مع أحد أكبر العمالء وهي 2019وكما تتركز الذمم املدينة للمستأجرين لعام  سعودي ريال( 11,050,349) وبقيمة املدينة الذمم من (%88.99) حوالي

 .%( من إجمالي الذمم املدينة61( ريال سعودي وتشكل نسبة )7,563,333شركة الجديعي لألثاث املكتبي حيث بلغت قيمة الذمم املدين )
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  75ريال سعودي، وتمثل الذمم املدينة غير املسددة ألكثر من  (10,323,370)مبلغ م 2020ديسمبر  31كما في لذمم املدينة للشركة كما بلغ إجمالي ا
ً
يوما

م مع أحد أكبر العمالء وهي 2020وكما تتركز الذمم املدينة للمستأجرين لعام  ريال سعودي (8,975,841)من الذمم املدينة وبقيمة  (%86.95)حوالي 

 .%( من إجمالي الذمم املدينة48( ريال سعودي وتشكل نسبة )4,944,999املدين )شركة الجديعي لألثاث املكتبي حيث بلغت قيمة الذمم 

  75( ريال سعودي، وتمثل الذمم املدينة غير املسددة ألكثر من 12,194,426م مبلغ )2021يونيو  30وبلغ إجمالي الذمم املدينة للشركة كما في 
ً
يوما

م مع أحد أكبر 2021يونيو  30( ريال سعودي وكما تتركز الذمم املدينة للمستأجرين لفترة 10,776,805%( من الذمم املدينة وبقيمة )88.37حوالي )

( من إجمالي الذمم %41.86( ريال سعودي وتشكل نسبة )5,105,000) ةالعمالء وهي شركة الجديعي لألثاث املكتبي حيث بلغت قيمة الذمم املدين

 املدينة.

 الذمم املدينة:ويوضح الجدول التالي تفاصيل أعمار 

 أعمار الذمم املدينة(: 1) رقم الجدول 

 أعمار الذمم املدينة

 (يوم)

 م2021يونيو  30كما في  م2020 ديسمبر 31كما في  م2019ديسمبر  31في  كما م2018ديسمبر  31في  كما

 القيمة

 (ريال سعودي)

 النسبة

)%( 

 القيمة

 (ريال سعودي)

 النسبة

)%( 

 القيمة

 (ريال سعودي)

 النسبة

)%( 

 القيمة

 (ريال سعودي)

 النسبة

)%( 

%40.97 3,858,927 يوم 75إلى  1من   1,406,013 11.29% 1,347,529 13.05%  1,417,621 %11.63 

%39.78 3,747,152 يوم 150إلى  يوم 76من   994,062 7.98%  1,015,362 9.84%  1,243,859 %10.20 

%9.04 851,911 يوم 366إلى  يوم 151من   6,023,407 48.63%  1,220,609 11.82%  1,471,900 %12.07 

%4.64 437,100 يوم 732يوم إلى  367من   3,482,854 27.96%  6,162,233 59.69%  7,329,014 %60.10 

%5.56 523,525 يوم وأكثر 733من   550,026 4.42%  577,637 5.60%  732,032 %6.00 

 %100 12,194,426 %100 10,323,370 %100 12,456,362 %100 9,418,615 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 وبالتالي التأثير السلبيإن التأخر في تحصيل الذمم املدينة سيكون له األثر السلبي على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، 

 .وتوقعاتها املستقبلية ومركزها املاليلشركة اعلى نتائج عمليات  والجوهري 

ملوكة للشركة( وتقوم الشركة بتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في املبالغ املستحقة من املدينين التجاريين )تتمثل في إيرادات تأجير العقارات امل

، حيث 75لجميع املبالغ التي تزيد أعمارها عن خمسة وسبعين )
ً
كما في ( مليون ريال سعودي 0.9مبلغ )الخسائر االئتمانية املتوقعة  بلغ مخصص( يوما

 30( مليون ريال سعودي كما في 3.74و) م2020كما في ( مليون ريال سعودي 3.74و)م 2019 فيكما ( مليون ريال سعودي 2.06و) م2018ديسمبر  31

اإليجار املستحق  من تسديد املستأجرين لعقاراتهاعمالء الشركة عدم تمكن ، وفي حال ولم تقم الشركة بإعدام أي ديون خالل هذه الفترةم 2021يونيو 

، الخسائر االئتمانية املتوقعةسيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة  فإن ذلك، مع الشركة التعاقدية مبالتزاماته بالوفاء مرغبته عدم أوعليهم سواًء إلفالسهم 

 ،الخسائر االئتمانية املتوقعةرفع قيمة املخصصات التي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية قيمة  على الشركة الواجبوف يكون من وفي مثل هذه الحاالت س

على أرباح الشركة ومركزها املالي ونتائج  وجوهري  ، مما سيكون له تأثير سلبيإلى القضاءقد تلجأ الشركة في بعض هذه الحاالت باإلضافة إلى ذلك فو 

 املستقبلية.عملياتها وتوقعاتها 

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

 التراخيص هذه وتشمل. عليها واملحافظة بأنشطتها يتعلق فيما املختلفة النظامية واملوافقات والتراخيص التصاريح على الحصول  الشركة على يتعين

 القيمة ضريبة في تسجيلال وشهادة الزكاة شهاداتو  السعودة شهاداتو  التجارة وزارة عن الصادرة الشركة تسجيل شهادات :الحصر ال املثال سبيل على

جميع تراخيص الشركة فإن  هذا املستندوكما في تاريخ  ،وقد التزمت الشركة بإصدار جميع التراخيص املذكورة. جتماعيةال ا التأمينات شهاداتو  املضافة

 راجع القسم الفرعي )سارية ال تزال 
ً
( "التراخيص والشهادات 3.11)لالطالع على التراخيص والشهادات الحكومية التي حصلت عليها الشركة فضال

 .(املستند هذا في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم منالحكومية" 

 أي انتهاء أو تعليق تم إذا أو عمالهاأل  مةالز ال التراخيص من أي على الحصول  أو الحالية وشهاداتها وتصاريحها رخصها تجديد من الشركة تمكن عدم إن

 والتصاريح الرخص على الحصول  على الشركة قدرة عدم حالة في أو ،للشركة مناسبة غير بشروط التراخيص تلك من أي تجديد تم إذا أو تراخيصها من

طلب قد التي ضافيةإل ا والشهادات
ُ
 تجميد أو الشركة قال غإك  بأعمالها القيام عن تناعالموا للتوقف الشركة يعرض قد ذلك فإن املستقبل، في منها ت

 أو (لخإ...تال الكفا ونقل قامةإلا ورخص التأشيرات واستخراج والشهادات التراخيص كتجديد) للشركة الرقابية الجهات تقدمها التي الخدمات جميع

 تكاليف وتكبدها الشركة عمليات تعطل عنه سينتج مما ،تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات مالية لغرامات تعرضها

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي إضافية
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 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 

 وتوظيف استقطاب إلى ةالشرك وتهدف الرئيسيين، واملوظفين تنفيذيةال إدارتها وكفاءات خبرات على نجاحلل املستقبلية هاخططو  الشركة تعتمد

 لكي اموظفيه رواتب زيادة إلى ةالشرك ستحتاج كذلك .السليم والتشغيل الفعالة اإلدارة خالل من األعمال وجودة كفاءة لضمان املؤهلين األشخاص

  ةالشرك خسرت إذا وعليه. مناسبة وخبرات مؤهالت ذات جديدة كوادر الستقطاب أو همئبقا تضمن
ً
 ولم املؤهلين املوظفين أو التنفيذيين كبار من أيا

  لذلك فسيكون  للشركة مناسبة وبتكلفة واملؤهالت الخبرة مستوى  بنفس بدائل توظيف من تتمكن
ً
  تأثيرا

ً
  سلبيا

ً
 ونتائج ةالشرك أعمال على جوهريا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 

 عنها نيابة والتصرف ممتلكاتها استخدام وإساءة والتزوير والسرقة حتيالال وا سال ختال وا كالغشقد تواجه الشركة أخطاء من املوظفين أو سوء سلوك، 

 أو نظامية، عقوبات أو الشركة، تتحملها ومسؤوليات تبعات التصرفات تلك عن يترتب قد وبالتالي. املطلوبة داريةإل ا التفويضات على الحصول  دون 

  يؤثر سوف مما مالية مسؤولية
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها نتائج أو املالي ضعهاو و  الشركة سمعة على سلبا

 املخاطر  
ً
 املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 يعتمد التمويل على الحصول  أن بالذكر، الجدير ومن املستقبل، في التوسع خطط لتمويل بنكية وتسهيالت قروض على الحصول  إلى الشركة تحتاج قد

 على حصولها بشأن ضمان أو تأكيد أي الشركة تعطي وال. وسجلها االئتماني املقدمة والضمانات النقدية وتدفقاتها املالي ومركزها الشركة مال رأس على

 بشروط تمويل أو ممولة، جهات من تحتاجه الذي التمويل على الحصول  على الشركة قدرة عدم فإن لذلك ة،الحاج استدعت إذا املناسب التمويل

 .املستقبلية وخططها التشغيلية وعملياتها الشركة أداء على وجوهري  سلبي أثر له سيكون  الشركة، مع تتناسب مقبولة تفضيلية

 الجديدة واملعايير املحاسبية املعايير في بالتغيرات املخاطر املتعلقة 

والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة الستة  م2020و م2019ديسمبر  31املنتهية في  ةاملالي للسنةتم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي ) بها املرفقة واإليضاحات م2021يونيو  30أشهر املنتهية في 
ً
 ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعاييرIFRSوفقا

 التغييرات أو التعديالت بتطبيق الحالة هذه في ملزمة ةوالشرك ،(SOCPA)راجعين واملحاسبين واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للم

 للمعيار الدولي للتقرير املالي 2018ديسمبر  31أعدت الشركة قوائمها املالية للسنة املالية املنتهية في . آلخر وقت من املعايير هذه على تطرأ التي
ً
م وفقا

 للمعايير الدولية م 2019ديسمبر  31بينما أعدت قوائمها املالية للسنة املالية املنتهية في (، IFRS for SMEsلحجم )للمنشآت الصغيرة ومتوسطة ا
ً
وفقا

 للمراجعين واملحاسبينواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية  ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعاييرIFRSللتقرير املالي )

(SOCPA،)  م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة املالية القوائم في املحاسبية املعالجات في تغيير أي هذا التطبيق عن نتجالجدير بالذكر أنه لم يو 

 باستثناء إعادة تبويب بعض األرصدة املالية ضمن املوجودات غير املتداولة في قائمة املركز املالي واملوضحة في الجدول أدناه:
 م2018 ديسمبر 31 في كما املالي املركز قائمة عناصر على( IFRS) املالي للتقرير الدولية املعايير تطبيق (: أثر2) رقم الجدول 

 البند

املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة 

 ومتوسطة الحجم

(IFRS for SMEs) 

أثر التحول وإعادة 

 التبويب

املعايير الدولية للتقرير املالي 

(IFRS) 

 املوجودات غير املتداولة

 1,244,982 (499,887,409) 501,132,391 املمتلكات واآلالت واملعدات، صافي

 499,887,409 499,887,409 - عقارات استثمارية، صافي

 2 - 2 األصول غير امللموسة

 501,132,393 - 501,132,393 إجمالي املوجودات غير املتداولة

 الشركة: املصدر

كر أعاله، ورغم أن معايير املحاسبة الدولية )
ُ
 على ما ذ

ً
جوهرية على قوائمها املالية للسنة املالية ( املطبقة من الشركة لم ينتج عنها تغييرات IFRSوبناءا

 ألن الشركة قد اعتمدت املعايير الدولية للمنشآت الصغيرة  م2021يونيو  30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2020وم 2019ديسمبر  31نتهية في امل
ً
نظرا

ى النحو املعتمد في اململكة خالل السنوات القادمة قد ينتج عنه ( علIFRSإال أن حداثة تطبيق معايير املحاسبة الدولية ) م،2018واملتوسطة في عام 

وفترة الستة أشهر  م2020م و2019لعام  (IFRSتطبيق الشركة ملعايير املحاسبة الدولية ) باإلضافة إلى أن ،تغييرات جوهرية على القوائم املالية للشركة

 أو املعايير هذه في تغييرات أي فإن في السنوات املالية الالحقة. وبالتاليال تعلمها الشركة جوهرية إلى تغييرات قد يؤدي  م2021يونيو  30املنتهية في 

  أن تؤثر املمكن من الجديدة املعايير بعض تطبيق إلزامية
ً
 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية القوائم على سلبا
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 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 

 باململكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة  السعودة يعتبر االلتزام بمتطلبات
ً
 نظاميا

ً
متطلبا

 لبرنامج نطاقات الصادر 
ً
والتنمية  البشرية املواردوزارة  عنمعينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك النسبة. ووفقا

إال أنه في حال عدم ، "رتفعالنطاق "األخضر املوُمصنفة ضمن  )%56.25) م2021يونيو  30كما في  الشركةلدى السعودة  االجتماعية، بلغت نسبة

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل، ولم  املوارد البشريةاستمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة 

والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات  املوارد البشرية وزارة تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات

مركزها الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة و 

 راجع القسم املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. )وملزيد من امل
ً

"خلفية عن الشركة  (3( "املوظفون والسعودة" من القسم )3.13الفرعي )علومات، فضال

 طبيعة أعمالها" في هذا املستند(.و 

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

تي ال تتوفر وال األخرى  الطبيعية واألحداث والزالزل  والحرائق الفيضانات مثل شركةلل العقارات اململوكة يصيب الطبيعية الكوارث من ضرر  أي يؤدي قد

 وااللتزام بمتطلباتها التعاقدية اعملياته ممارسةو  أداء على ةالشرك قدرة على بشدة يؤثر كما. وطائلة كبيرة تكاليف ةالشرك تكبد إلى ،عليهاتغطية تأمينية 

 أعمال على وجوهري  سلبي أثر لذلك فسيكون  ،ةالشرك وأصول  بمرافق وإضرارها طبيعية كوارث حدوث حالة وفي. التشغيلية انتائجه من التقليل وبالتالي

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج شركةال

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 

 م،2020ديسمبر  31لعام املالي املنتهي في وحتى ا عن جميع السنوات السابقة للزكاة والدخلقامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للهيئة العامة 

م( 05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442( وتاريخ 1110678914برقم ) م2020عن العام  والدخلوحصلت على شهادة زكاة من الهيئة العامة للزكاة 

 عنصدرت ربوط زكوية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة م 2020وخالل العام  ،(م30/04/2022 املوافق) ه29/09/1443وتنتهي في تاريخ 

 .م2020خالل العام  طالبة بالكامل( ريال سعودي وقامت الشركة بسداد هذه امل1,052,471) هاقدر طالبة إضافية م بم2018م وحتى 2016 األعوام من

عوام من األ  باستثناء) السابقة املالية السنوات جميع عن الزكوية تقديراتها ستقبل والدخل للزكاة العامة الهيئة كانت إذا ما التنبؤ الشركة تستطيع ال

 فروقات أي بدفع ستطالبها أو لها، الزكوية الربوط بإصدار املستند هذا تاريخ حتى والدخل للزكاة العامة الهيئة تقم لم والتيم( 2018م وحتى 2016

  زكوية
ً
  والدخل للزكاة العامة الهيئة قامت ما وإذا األعوام، هذه عن مستقبال

ً
  سيؤثر ذلك فإن الفروقات، هذه مثل بدفع الشركة بمطالبة فعال

ً
 سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أرباح علىوبشكل جوهري 

 تركز العمالءاملتعلقة بخاطر امل 

تتمثل في عقود إيجار  تعاقديساس أعلى  معهمتقوم العالقة التي و من فئة األفراد والشركات  عدد من العمالء الرئيسين الشركة على إيراداتتعتمد 

 )%62.77)حوالي للشركة شكلت نسبتهم  عمالء رئيسين( 5، حيث أن أكبر خمسة )( سنة15( سنوات إلى خمسة عشر )3وتتراوح مدتها من ثالثة )

يونيو  30والفترة املالية املنتهية في  م2020وم 2019و م2018ديسمبر  31كما في  إيرادات الشركة من إجمالي%( 38.71و) )%49.47و) )%61.49)و

 راجع ) على التواليم 2021
ً
 عليهو ، (( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند3من القسم ) ( "العمالء الكبار"3.3.5)القسم الفرعي فضال

 ، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جددأو إفالسهم فإنه في حال انهيار أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين

 ملياتها وأداءها املالي.على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج ع وجوهري  سيؤثر بشكل سلبي ، فإن ذلكعند انتهاء العالقات التعاقدية مع العمالء الحاليين

 تركز إيرادات الشركةاملتعلقة بمخاطر  

)وملزيد من املعلومات السكني، قطاع ال، و القطاع التجاري  وهي مقسمة لقطاعين رئيسيين وهما من إيجارات العقارات اململوكة لها تتكون إيرادات الشركة

 راجع القسم
ً
في هذا ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" 3من القسم )( "قطاعات األعمال" 3.3.1الفرعي ) حول قطاعات أعمال الشركة فضال

 (%91.80شكلت ما نسبته ) حيث إيجارات العقارات في القطاع التجاري الناتجة من في اإليرادات  قطاعاتوتتركز إيرادات الشركة من هذه الاملستند(، 

يونيو  30والفترة املالية املنتهية في م 2020 وم 2019و م2018ديسمبر  31من إجمالي إيرادات الشركة كما في %( 95.26و) (%96.11و)(  %95.45و)

 للعقارات في إيجارات فندق روابي زمزم، وفندق روابي الزهراء، وبرج أبان، وعمارة الستين، ومركز تتركز إيرادات الش بينما ،على التواليم 2021
ً
ركة وفقا

ديسمبر  31إجمالي إيرادات الشركة كما في  من%( 52.21و)( %59.43و) )%69.63و) )%68.94حيث شكلت جميعها ما نسبته ) حي الغدير، –أبان 

 راجع م 2021يونيو  30والفترة املالية املنتهية في م 2020م و2019م و2018
ً
في القسم " توزيع إيرادات الشركة( "3.3.4) الفرعيالقسم على التوالي )فضال

القطاع  ومن عام بشكل الشركةقطاعات  من اإليرادات انخفاض حال في فإنه وبالتالي. في هذا املستند(( "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" 3.3الفرعي )

 الشركة إيرادات على وجوهري  سلبي بشكل يؤثر سوف ذلك فإنأو انقطاعها أحد العقارات املذكورة أعاله  انخفاض إيرادات أو ،التجاري بشكل خاص

 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي
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 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 

 وتمنحها التنافس ي ومركزها أعمالها تدعم والتي ،التجارية تهاالموع وشعارها اسمها استخدام على أعمالها وتطوير عقاراتها تسويق في الشركة قدرة تعتمد

 
ً
  تميزا

ً
. اململكة العربية السعودية في للملكية الفكرية السعودية الهيئة لدىالتجارية  تهاالمع الشركة بتسجيل قامت وقد .العمالء بين السوق  في واضحا

( 
ً
 أي هذا املستند(. إن في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" امللكية وحقوق  التجارية العالمات( "3.10) الفرعي القسم راجع فضال

 املحاكم أمام ومطالبات قضائية دعاوى  ورفع سمعتها، على التأثير إلى للشركة سيؤدي التجارية للعالمة مشروع غير استخدام أو امللكية بحقوق  إخالل

 عالمتها حماية الشركة في فشلت إذا ما حال وفي. متابعتها في اإلدارة قبل من كبير وجهد وقت إلى وتحتاج مكلفة عملية وهي. الحقوق  هذه لحماية املختصة

  سيؤثر ذلك فإن املشابهة، العالمات تتبع أو التسجيل شهادة تجديد عند فعال بشكل التجارية
ً
  ينعكس مما قيمتها، على سلبا

ً
 وجوهريا

ً
 أعمال على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة

 التغطية التأمينيةكفاية املخاطر املتعلقة ب 

 ،على مملتكاتها ينأي وثيقة تأمكما في تاريخ هذا املستند  الشركة ال يوجد لدىقامت الشركة بالتأمين الطبي على موظفيها وأسرهم، وباستثناء ذلك، فإنه 

أو غيرها أي من تلك املخاطر  لذا فإنه في حال حدوث لتغطية التكاليف أو الخسائر الناتجة عن الحرائق والكوارث الطبيعية التي قد تحدث ملمتلكاتها

. إن عدم رةلخسائر كبي سوف تؤدي إلى تكبد الشركةفإن الشركة ستكون عرضة لتحمل تكاليف صيانة مرتفعة وبالتالي  من األمور الغير مؤمن عليها

التأمينية الكافية لحادث ما، قد تفقد الشركة رأس املال املستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات  توافر التغطية

هذه الحوادث تأثير  املستقبلية املتوقعة من تلك املمتلكات، وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق بامللكية املتضررة. وسيكون ألي من

 إلى خسائر تؤدي أضرار عنها ينتج أن يمكن التي األحداث هذه من أي وقوع بعدم ضمانات الشركة تقدم ال وبالتالي ،ى األعمال املستقبلية للشركةسلبي عل

  تعويضها من الشركة تتمكن لن مادية
ً
  أو جزئيا

ً
  لها تأمينية تغطية أي وجود عدم بسبب كليا

ً
  مما سيؤثر سلبا

ً
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وجوهريا

 ضرر  أي أو مادية أو بشرية خسائر وحدوث التأمينية التغطية وجود عدم حال وفي فإنه القانونية للتبعات . وبالنسبةووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 إلى ذلك سيؤدي فإن( الطبيعية الكوارث أو ائقكالحر ) أعاله املبينة املخاطر من أي بسبب لها املجاورة أو بالشركة الخاصة باملنشآت أو بالغير يلحق

  الشركة وبالتالي سيؤثر على جسيمة مالية أضرار
ً
  سلبا

ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها نتائج علىوجوهريا

  بالسيولة املخاطر املتعلقة 

ذمم عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاقها وتتكون املطلوبات املالية للشركة من  في السيولة مخاطر تتمثل

م 2019م و2018ديسمبر  31كما في مرة(  4.26و)مرة(  3.03مرة( و) 1.80مرة( و) 1.90) للشركة السيولة معدل بلغوقد  .دائنة ومصاريف مستحقة

وقد  ،االستحقاق مواعيد في بالتزاماتها الوفاءعلى الشركة  قدرة على ضمان يوجد الو  على التوالي،م 2021يونيو  30والفترة املالية املنتهية في م 2020و

  يؤثر مما فورية، سيولة تتطلب قد مفاجئة أو طارئة أحداث أية تقع
ً
 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على سلبا

 عدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجةاملخاطر املتعلقة ب 

قد ال تتوفر  في الشركة كبار التنفيذيينوعليه فإن ، )مساهمة مقفلة( وكانت منذ نشأتها شركة خاصة في السوق املالية لم يسبق للشركة إدراج أسهمها

لضمان  لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية

ه كبار التنفيذيين إلدارة ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصص بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذيةالتزام الشركة 

في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات ه إنباإلضافة إلى ذلك ف. والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة األعمال اليومية للشركة

لعالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات اأو في حال  خاطئة فيما يخص أعمالها

 ية.والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبل

قة املخاطر 
ّ
 القضائية بالدعاوى  املتعل

أربعمائة وسعبة وأربعين ألف وتسعمائة  قضائية مرفوعة من قبلها بصفتها مدعي تقدر بمبلغإن الشركة كما في تاريخ هذا املستند طرف في دعاوى 

 ( ريال سعودي، موضحة في الجدول التالي:447,965) وخمسة وستين
 الدعاوى القضائية(: 3) رقم الجدول 

 في تاريخ هذا املستند كما حالة القضية قيمة املطالبة نوع القضية األطراف رقم

 تم إصدار حكم وتم رفعة الى محكمة التنفيذ وبإنتظار السداد 34,125 دعوة مالية بأجرة عقار ياد هشام الهيبيإ 1

 ال زالت القضية جارية 105,000 دعوة مالية بأجرة عقار مؤسسة الواجهات التجارية 2

 تنفيذ الحكم وبإنتظار السداد تم إصدار حكم قطعي وتم إصدار قرار 78,750 دعوة مالية بأجرة عقار أمل سعيد معيض حويرزي 3

 صدر حكم قطعي وتم تنفيذ الحكم وتم السداد 230,090 دعوة مالية بأجرة عقار شركة دلتا السعودية املحدودة 4

  447,965 اإلجمالي

 الشركة: املصدر
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سواًء بصفتها مدعي أو مدعى  القضائيةإن الشركة معرضة للدعاوى و  .مرفوعة ضد الشركةقضائية وكما في تاريخ هذا املستند فإنه ال يوجد دعاوى 

لتلك ، وال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو االجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية عليه

وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل  والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة، من تعويضات وجزاءات، الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه

ات. وبالتالي املثال ال الحصر : املسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسس

 فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه الق
ً
  ضايا قد تؤثر سلبا

ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي الشركة ونتائج عملياتها ومركزها على وجوهريا

 التنفيذية لوائحهو  املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة خاطرامل 

 حال وفي املالية، السوق  هيئة من الصادرة والتعاميم واللوائح ولألنظمة املالية السوق  لنظام ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية

  األسهم على التداول  إيقاف مثل وعقوبات تكاليف، ستتحمل لها، تخضع التي واألنظمة اللوائح من أي في التقيد على الشركة مقدرة عدم
ً
 أو إلغاء مؤقتا

وتوقعاتها  وربحيتها املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر مما ؛التزامها عدم حال في الشركة أسهم إدراج

 .املستقبلية

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 

 أو الحماية أنظمة فشل أو النظام كانهيار األنظمة، هذه تعطل ملخاطر الشركة ُيعّرض مما ،اأعماله إلدارة املعلومات تقنية أنظمة على الشركة تعتمد

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

 وإذا ،انخفاض درجة أمان تلك البيانات واملعلومات واألنظمة وإدارتها أو تسرب البيانات واملعلومات السرية الخاصة بالشركة أو بعمالئها أو بموظفيها أ

أو تلف  متكرر  إخفاق أو كبير عطل حدوث أو وظائفها في أعطال أي وجود حال في أو وتطويرها املعلومات تقنية أنظمة على الحفاظ في الشركة فشلت

 ونتائجها املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثرحداث املذكورة أعاله فإن ذلك األ  من أي وقوع حال في أو ،البيانات أو فقدانها

 .والتشغيلية املالية

 بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين تعلقةاملخاطر امل 

 من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، 
ً
رسوم إضافية  والتي اشتملت على إقرارأقرت الحكومة عددا

 من 
ً
 عن كل موظف غير 400) أربعمائةم، وبواقع 01/01/2018مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
( ريال سعودي شهريا

 عام ( ريال 600) ستمائةم، تزيد إلى 2018ودي عام سع
ً
 عام ( ريال سعودي 800) ثمانمائةم ثم 2019سعودي شهريا

ً
 سيؤدي الذي األمر .م2020شهريا

 بشكل سيؤثر الذي األمر عام، بشكل الشركة تكاليف في زيادة وبالتالي السعوديين، غير موظفيها مقابل الشركة ستدفعها التي الحكومية الرسوم زيادة إلى

م، 2018( ريال سعودي عام 70,928)وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املوظفين غير السعوديين  .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي

 .م2021يونيو  30( ريال سعودي لفترة الستة أشهر املنتهية في 41,720و) م2020 عام( ريال سعودي 51,430م و)2019 ( ريال سعودي عام69,126)و

  الحكومة أقرت فقد ذلك إلى باإلضافة
ً
 أصبحت والتي( املرافقين رسوم) السعوديين غير املوظفين ومرافقي لتابعي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم أيضا

  نافذة
ً
  ،م01/07/2017 من اعتبارا

ً
  ارتفعت أنها علما

ً
  سعودي ريال( 100) ةمائ من تدريجيا

ً
 أربعمائة إلى وصلت حتى م،2017 عام في تابع لكل شهريا

  سعودي ريال( 400)
ً
 غير املوظف سيتحملها التي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم في الزيادة فإن وعليه م،2020 عام من يوليو شهر في تابع لكل شهريا

 تكلفة تكون  أخرى  دول  في للعمل توجهه إلى يؤدي أن شأنه من الذي األمر عليه، املعيشة تكلفة زيادة إلى تؤدي أن املمكن من عائلته عن السعودي

 تحمل إلى يضطرها قد الذي األمر السعوديين، غير موظفيها على املحافظة في صعوبة الشركة فستواجه األمر هذا مثل حدث ما وإذا أقل، فيها املعيشة

 السعوديين، غير بموظفيها الخاصة األجور  رفع طريق عن مباشرة غير بطريقة أو مباشر، بشكل منها جزء أو السعوديين غير املوظفين عن التكاليف تلك

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  وبالتالي الشركة، تكاليف في زيادة إلى سيؤدي الذي األمر

  بالذكر والجدير
ً
 العربية اململكة في االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة أطلقت م(04/11/2020ه )املوافق 18/03/1442 تاريخ في أنه أيضا

 والتنمية البشرية املوارد وزارة رؤية دعم تستهدفو  ،م2021 مارس 14 تاريخ في التنفيذ حيز دخلت التي التعاقدية، العالقة تحسين مبادرة السعودية،

 خدمات ثالث املبادرة تقدم حيث ،وإلغاء نظام الكفيل العمل بيئة وتطوير البشرية الكفاءات وتنمية وتمكين جاذب عمل سوق  بناء في االجتماعية

 القطاع منشآت في الوافدين العاملين جميع املبادرة خدمات وتشمل النهائي، والخروج والعودة الخروج آليات وتطوير الوظيفي، التنقل خدمة: هي رئيسة،

 الوظيفي التنقل خدمة وتتيح. الوافد والعامل العمل صاحب بين التعاقد وشروط التعاقدية العالقة طرفي حقوق  تراعي محددة ضوابط ضمن الخاص

 العقد سريان خالل االنتقال آليات املبادرة تحدد كما العمل، صاحب ملوافقة الحاجة دون  عمله عقد انتهاء عند آخر لعمل االنتقال الوافد للعامل

 العمالة من كوادرها على تحافظ أن الشركة تضمن ال التنفيذ حيز املبادرة هذه دخول  عند عليه وبناءً . املحددة والضوابط اإلشعار بفترة االلتزام شريطة

 تتمكن لم وإذا أعاله، إليها املشار اآلليات وفق آخر عمل إلى االنتقال إلى سيدفعهم الذي األمر لهم، مرضية بشروط عقودهم وتجديد السعودية غير

 التكلفة زيادة إلى سيؤدي ذلك فإن املطلوبة، والخبرات املهارات بنفس عنهم بدالء إيجاد أو السعودية غير العمالة من كوادرها على املحافظة من الشركة

  التأثير شأنه من والذي الشركة على املالية
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالية ونتائجها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا
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 السعوديين غير املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر 

 الشركة أعمال نتائج على يؤثر قد مما الشركة، في املوظفين إجمالي من (%43.75) السعوديين غير وظفينامل نسبة شكلتم 2021يونيو  30كما في تاريخ 

 والخبرات املهارات بنفس عنهم بدالء إيجاد أو السعوديين غير من كوادرها على املحافظة من تتمكن لم إذا سلبي بشكل التشغيلية ونتائجها املالي ووضعها

 مما القطاع؛ سعودة نسبة في زيادة عنها نتج والتنمية االجتماعية البشرية املوارد وزارة ونظم ولوائح سياسات في تغير أي حدوث حال في أو املطلوبة

 سلبي بشكل يؤثرو  الشركة على املالية التكلفة زيادة في يتسببألمر الذي سا. السعودية غير العمالة من كوادرها على الشركة تحافظ أن معه يصعب

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري 

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير 

 راجع القسم  اململوكة لها املبرمة مع عمالئها العقارات التجارية والسكنية إيجار عقود التي تتمثل فيو  ،مع الغير العقود من عدد الشركة أبرمت
ً
)فضال

في هذا ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" 3من القسم )( "عقود اإليجار الرئيسية" 3.3.6سم الفرعي )والق" قطاعات األعمال( "3.3.1الفرعي )

 قدرة عدم لخطر الشركة تتعرض وعليه .ال تفرض أي غرامات على العميل في حال رغبته إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته، مع العلم أن الشركة املستند(

 في بما األسباب من سبب ألي بالتزاماتها الشركة معها تتعاقد التي الجهات تخل وقد. التعاقدية بالتزاماتها بالوفاء رغبتها عدم أو معها املتعاقدة الجهات

  ذلك
ً
 السوق  ظروف ظل في حّدة أكثر الجهات هذه مع التعامل عن تنشأ التي املخاطر وتصبح ،عملياتها تعطل أو املالية مالءتها عدم أو إلفالسها نتيجة

 على معها املتعاقدة األطراف أو الشركة قدرة عدم حال وفي الشركة، تطلعات مستوى  على تكون  سوف األطراف تلك بأن التأكيد يمكن ال كما .الصعبة

  سيؤثر ذلك فإن املنازعات لتلك الشركة وخسارة قضايا، أو مستقبلية منازعات أي وقوع حال في أو العقود، تلك ببنود االلتزام
ً
  سلبا

ً
 على وجوهريا

 .وتوقعاتها املستقبلية اليةامل ونتائجها النقدية وتدفقاتها املالي مركزها

 

جائحة بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العاملي املستمر لطر املتعلقة املخا 

 (19 - )كوفيد كورونافيروس 

 
ً
املستجد والذي بدأ ( 19-كوفيد) كورونا فيروس جائحة تفش ي تبعات عن الناتجة ككل العاملي واالقتصاد اململكة اقتصاد على السلبية للتأثيرات نظرا

ة القرارات الصادرة من الجهات املختصذلك من  وماصاحب نحاء العالم،بداية من الصين ومن ثم في جميع أ م2019بالتفش ي منذ أواخر شهر ديسمبر 

 والتي ،(19-كوفيد) املستجد كورونا فيروس جائحة نتشارا من والحد للتصدي الوقائية والتدابير حترازيةاال  اإلجراءات باململكة العربية السعودية بشأن

 بالتجزئة البيع ومعارض التسوق  مراكز وإغالق اململكة ومحافظات مدن بعض في الكامل أو الجزئي التجول  بحظر: الحصر ال املثال سبيل على تقتض ي

 وسيارات والحافالت الداخلي الطيران رحالت جميع تعليقو  ذلك، وغير بعد عن بالعمل بعضها لزامإ أو القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص

 املقيمين واملعتمرين الحجاج جميع على مؤقتة قيود وفرض اململكة خارج من النبوي  املسجد وزيارة العمرة ألغراض الدخول  وتعليق ،والقطارات األجرة

 الغذائية املواد بيع محال باستثناء داخلها األنشطة وجميع التجارية املجمعات إغالقو  مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة زيارة من ملنعهم اململكة في

 . والصيدليات

 ( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسيةCOVID-19) "19 –"كوفيد  فيروس كورونا ال الحصر؛ سبيل املثالعلى تفش ي أي مرض من األمراض املعدية  إن

وجوهري  أثر سلبي ، سيترتب عليهمنطقة أخرى  ( في منطقة الشرق األوسط أو أيSARS) "سارس" ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة( MERS) "ميرس"

على الشركة عدم قدرة الشركة بسبب انخفاض في إيرادات املالي لعمالء الشركة الحاليين، وقد ينتج عن ذلك الوضع بالتالي على على اقتصاد اململكة و 

باإلضافة  .نهاء املبكر لعقود التأجير وصعوبة تجديد عقود التأجير أو التعامل مع عمالء جدد خالل تلك الفترةأو اإل عمالئهاتحصيل الذمم املدينة من 

 يؤثر  أحد موظفي الشركة بالفيروس أو غيره من األمراض املعدية في املستقبل فإن ذلك في حال إصابة إلى أنه
ً
   .على سير أعمال الشركةسلبا

 لطبيعة نشاط الشركة ون
ً
  للُمستأجرين تخفيضات منحفي تأجير العقارات فقد قامت الشركة بظرا

ً
لكل من القطاع الُفندقي وتجاري والصناعي نظرا

مقارنة مع نفس  )%5.47م بنسبة )2020ديسمبر  31املنتهي في العام خالل فترة  اإليرادات نسبة نخفاضا إلى أدى الجائحة، األمر الذيلتضررهم من 

 ألن الوضع متغير وسريع التطور، فإن التقديرات واالفتراضات واألحكام الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بالقيم الدفترية  م.2019عام الالفترة من 
ً
ونظرا

 حيث أنه الم تمثل أفضل تقدير لها في ظل الظروف الحالية. و 2020ديسمبر  31لفترة املنتهية في للألصول والخصوم كما هي معروضة في القوائم املالية 

 سيؤثر بشكل سلبياألمر الذي ال تضمن وجود تبعات لذلك في املستقبل فإن الشركة  ،جد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذا املستنديو 

 جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها املستقبلية.و 

 طويلة لفترة العقارات إشغال بعدم املتعلقة املخاطر  

ملكها الشركة عندما تصبح أي من العقارات التي ت .م2021 يونيو 30كما في  )%90.50)املعدة للتأجير  عقارات الشركةفي  شغالمتوسط اإل نسبة  بلغت

ألسباب. من انتيجة إلنتهاء عقد التأجير دون تجديده، أو إلغاء أو عدم تجديد العقد أو عدم القدرة على تأجير العقار أو غير ذلك شاغرة لفترة طويلة 

 قد تتناقص افإن الشركة قد تعاني من 
ً
 على أن تلك العقارات التي ظلت غير مستأجرة بشكل جزئي أو كلي لفترات طويلة نسبيا

ً
نخفاض في العوائد. عالوة

 سيعرضها لخسائر  ال تستطيع الشركة بيعها بالقيمة املرضية مماقيمتها التي يمكن تحصيلها من بيع العقار، وبالتالي 
ً
وبشكل جوهري  وبالتالي التأثير سلبا

 على نتائج عملياتها وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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املخاطر املتعلقة بقدرة الشركة على تجديد عقود اإليجار املبرمة مع املستأجرين الحاليين أو إبرام عقود جديدة مع  

 مستأجرين جدد أو عجزها عن إبرام هذه العقود بشروط مواتية لها

ت التي تملكها واملعدة تعتمد إيرادات الشركة على عقود اإليجار املبرمة مع مستأجريها الحاليين و/أو إعادة تأجير أية مساحات غير مؤجرة ضمن العقارا

الشركة إلى إعادة التفاوض مع مستأجريها  سنوات، وتسعى (5( وخمس )3) ثالثبين  قبل الشركةمدد عقود اإليجار املبرمة من متوسط تراوح للتأجير، ي

 لشروط ومدد إيجار جديدة. من انتهاء ( أشهر3ثالثة )قبل حوالي 
ً
  مدد عقود اإليجار املبرمة معهم، وذلك بهدف إبرام اتفاقيات إيجار جديدة وفقا

ً
ونظرا

لزم املستأجرين باستمرارهم بمدة العقدألن بعض عقود اإليجار 
ُ
أن والجدير بالذكر فإن الشركة ال تضمن استمرار عقد اإليجار لكامل املدة،  ،ال ت

في حال إنهاء عقد اإليجار بشكل مفاجئ خالل املدة فإن ذلك عليه و ، الشركة ال تفرض أي غرامات على العميل في حال رغبته إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته

 سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة.

ن يمكن للشركة أن تضمن بأن مستأجريها الحاليين سوف يقومون بتجديد عقود اإليجار املبرمة معهم عند انتهائها، كما قد ال تتمكن الشركة موال 

عقود من  تجديد عقود اإليجار املبرمة مع املستأجرين الحاليين بشروط مماثلة لعقود اإليجار الحالية أو بشروط أفضل. وفي حال عدم تجديد أي عقود

ط نسب اإليجار، فقد يتأخر املستأجرون املنتهية عقودهم في إخالء وتسليم العقارات للشركة أو للمستأجرين الجدد، مما قد يؤدي إلى تراجع متوس

 (.م2021 يونيو 30كما في  )%90.50)لإليجار )بلغ متوسط نسب اإلشغال في عقارات الشركة املعدة لإليجار اإلشغال في عقارات الشركة املعدة 

إبرام هذه إذا لم تتمكن الشركة من تجديد عقود اإليجار املبرمة مع املستأجرين الحاليين أو إبرام عقود جديدة مع مستأجرين جدد، أو لم تتمكن من 

انخفاض إيرادات الشركة مما جاذبيتها، فقد يؤدي ذلك إلى العقود بشروط مواتية لها نتيجة ألي عوامل، بما في ذلك فقدان العقارات التابعة للشركة 

 سوف يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 عالقة ذات األطراف مع املخاطر املتعلقة باملعامالت 

 لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذات عالقة موضحة في الجدول أدناه:
 املعامالت مع األطراف ذات العالقة(: 4) رقم الجدول 

 األطراف رقم
طبيعة 

 العالقة

نوع 

 التعامالت

 كما في الرصيد

 م2021يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 58,665,543 61,444,993 176,203,421 تمويلية مساهم إبراهيم سعد محمد املوس ى 1

2 
إبراهيم سعد محمد املوس ى مؤسسة 

 للمقاوالت

يملكها رئيس 

 مجلس اإلدارة
 - - - تجارية

 الشركة: املصدر

 دعن وتم نقلها باسم الشركةقبل تأسيس الشركة  قيمة العقارات التي كانت مملوكة باسمه يمثل التعامل مع املساهم إبراهيم سعد محمد املوس ى .1

، وهو رصيد غير واجب السداد أو التحصيل على املدى تاريخ هذا املستندكما في  % من إجمالي عقارات الشركة100 نسبة التأسيس وهي تشكل

 أنه قد تم رسملة جزء من الرصيد يبلغ 
ً
، لزيادة رأس مال ( ريال سعودي108,810,000وثمانية مليون وثمانمائة وعشرة آالف ) مائةالقصير، علما

، وبالتالي أصبح الرصيد أربعة وستين مليون م(02/09/2020ه )املوافق 14/01/1442الجمعية العامة غير العادية بتاريخ الشركة التي وافقت عليها 

كما أصبح الرصيد واحد وستين مليون وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف  ( ريال سعودي.64,468,107وأربعمائة وثمانية وستين ألف ومائة وسبعة )

نخفض الرصيد ليصبح ثمانية ام 2021يونيو  30وبتاريخ  ،م2020ديسمبر  31( ريال سعودي كما في 61,444,993ن )وتسعمائة وثالثة وتسعي

وال يوجد تاريخ محدد للسداد، وبالتالي فإنه ، ( ريال سعودي58,665,543وخمسين مليون و ستمائة وخمسة وستين ألف وخمسمائة وثالثة وأربعين )

بلغ في وقت مفاجئ فإن ذلك سيؤثر على سيولة الشركة، األمر الذي سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة في حال طالب املساهم بسداد امل

 ونتائجها املالية.

، )اململوكة لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ إبراهيم سعد محمد املوس ى( مؤسسة إبراهيم سعد محمد املوس ى للمقاوالتالتجاري مع يمثل التعامل  .2

إنماء  مؤسسة إبراهيم سعد محمد املوس ى للمقاوالت للقيام بأعمال التشطيبات والصيانة ملشروعات وعقارات شركةبين الشركة و برم املعقد الب

م( 02/09/2020ه )املوافق 14/01/1442وتمت املوافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ . وقد تم العقد على أسس تجارية بحتةالروابي، 

( 1,800,000م بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة ألف )2020عقد املبرم مع مؤسسة إبراهيم سعد محمد املوس ى للمقاوالت والترخيص به للعام املالي على ال

 .%(15والبالغة ) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة املضافة

 التعامالت، هذه على موافقتهم عدم حال وفي لشركةالعامة ملساهمي ا الجمعية ملوافقة تخضع العالقة ذات األطراف معالتجارية  املعامالت جميع إن

ضافة إلى أنه ، باإل عالقة ذوي  أطراف إلى املسندة األعمال تنفيذ على معهم للتعامل العالقة ذوي  غير من أخرى  أطراف عن للبحث الشركة فستضطر

 تتم التعامالت إذا لم 
ً
على أعمال الشركة ووضعها وبشكل جوهري مع األطراف ذات العالقة في املستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبا

 املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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 مخاطر ممارسة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة 

 من ) يقوم أعضاء مجلس إدارة الشركة
ً
سعد ، و محمد إبراهيم سعد املوس ى، و عبدهللا إبراهيم سعد املوس ى، و إبراهيم سعد محمد املوس ىوهم كال

بأعمال تصنف على أنها  (عبدالعزيز حمد محمد املوس ى، و عبدالعزيز محمد عبدالعزيز املوس ى، و فهد إبراهيم سعد املوس ى، و إبراهيم سعد املوس ى

 مما قد يؤدي إلى تعارض في املصالح بين أعمال عضو مجلس اإلدارة وأعمال الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرةأعمال مشابهة أو منافسة سواًء 

 راجع القسم الفرعي 
ً
 للمادة الثانية والسبعون )( "االشتراك في أعمال منافسة" في هذا املستند(4.4))فضال

ً
( من نظام الشركات فإنه ال يجوز 72، ووفقا

رة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة أن لعضو مجلس اإلدا

 على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك
ً
 تطالبه أمام الجهة القضائية املختصة بالتعويض املناسب، ما لم يكن حاصال

ً
، ووفقا

م( على 22/10/2020ه )املوافق 05/03/1442العادية ملساهمي الشركة بتاريخ املختصة. هذا وقد وافقت الجمعية العامة التي تضعها الجهة  للضوابط

 م.2021م والعام 2020يكون الترخيص للعام  الترخيص ألعضاء مجلس إدارة الشركة باالشتراك في أعمال تعد منافسة للشركة، على أن

 على قرارات الشركة، وقد ال تتسق مصالحهم في بعض األحيان مع مصالح مساهمي الشركة عند اتخاذ قرارات  
ً
الشركة. إن ألعضاء مجلس اإلدارة تأثيرا

ة وأهدافها. هم الخاصة أو بما ال يتوافق مع مصالح الشركحباإلضافة إلى أن لهم القدرة على الوصول ملعلومات داخلية للشركة قد يستخدمونها ملصال

لشركة وفي حال تأثير أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تعارض مع مصالح الشركة على قرارات الشركة بشكل سلبي أو في حال استخدامهم ملعلومات ا

 املستقبلية.بصورة مضرة ملصالح الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها 

 رأسمالية بخسارة العقار ببيع املتعلقة املخاطر 

 القيمة من أقل تكون  قد إيجاراتها في الزيادة أن أو الزمن، عبر لها السوقية القيمة في أو التأجيرية عوائدها في ارتفاعات الشركة عقارات تشهد ال قد

  العادلة اإليجارية
ً
 الشركة قدرة من يحد قد مما الوقت، مرور مع تتزايد ال قد محتمل ر  مشت ألي العقار قيمة فإن غيرها، أو األسباب ولهذه. مستقبال

  يعني مما صلي،أل ا الشراء سعر نع يقل بسعر تباع قد فإنها بيعها، من الشركة تتمكن حال في وأنه العقارات، تلك مثل بيع على
ً
 التي األموال في تناقصا

  أخرى  عقارات على باالستحواذ القيام في استخدامها للشركة يمكن
ً
  وبالتالي رأسمالية خسائر تحقيق وأ للشركة الرأسمالي العائد في وتناقصا

ً
 تناقصا

كل لالستثمار
ُ
 على عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.وجوهري سيؤثر بشكل سلبي  مما ك

 العقارية األصول  ملكية في الطعنب املتعلقة خاطرامل 

أن صكوك امللكية قد ال تمثل بالضرورة الحقوق الكاملة حيث إن املسائل املتعلقة بملكية العقارات في اململكة تثير بعض املسائل القانونية املحتملة، 

ل املرتبطة بنقل ملكية العقارات للتصرف في ملكية العقار وقد تكون قابلة للطعن؛ ولذا فإنه من املحتمل أن تنشأ نزاعات قانونية فيما يتعلق باملسائ

 قد يؤدي ذلك في  ،لصالح الشركة، وقد يترتب على هذه النزاعات القانونية في حال وجدت، إضعاف قدرة الشركة على التصرف في ملكية العقارات
ً
أيضا

امية والقانونية، كما أن مثل هذه النزاعات بعض األحيان إلى خسارة ملكية عقار من عقارات الشركة التي تم االستحواذ عليها من خالل الطرق النظ

 . ، وبالتالي على عمليات الشركة وتوقعاتها املستقبليةالقانونية لها تأثير سلبي وجوهري على قيمة العقارات

 والتطوير البناء تكاليف بارتفاع املتعلقة املخاطر 

فإنه قد تتجاوز تكاليف بناء وتطوير املشروع العقاري التوقعات املحددة لهذا املشروع، وذلك قد  أو قائم في حال قامت الشركة بتطوير مشروع جديد

. وال ةالتأخير بسبب الخالفات مع املقاولين، والزيادة في تكاليف مواد البناء واملعدات والعمال -على سبيل املثال ال الحصر  - يعود لعدد من األسباب منها

 ،ت املتخذة لتجنب خطر ارتفاع التكاليف قد تنجح في الحد من هذا الخطر. مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف البناء والتطويريوجد ضمان أن اإلجراءا

على عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج وجوهري بالتالي سيؤدي إلى التأثير في ربحية املشروع أو وقوع خسائر في املشروع، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي و 

 .اتها وتوقعاتها املستقبليةعملي

 املخاطر املتعلقة باالستثمار في صناديق استثمارية 

 راجع القسم الفرعي )استثمارية لدى الشركة استثمارات في صناديق 
ً
 عن خلفية( "3) القسم من" ( "االستثمارات في صناديق اسثمارية3.3.3)فضال

ضمان بأن الصناديق االستثمارية سوف تتمكن من تحقيق عوائد إيجابية في الوقت املناسب أو أي يوجد  والفي هذا املستند(، " أعمالها وطبيعة الشركة

، وبالتالي فإن وقت على اإلطالق، وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع الوحدات املستثمر بها في الصناديق أو ال يكون سعر بيعها يمثل القيمة العادلة لها

 من هذه االستثمارات أو تحقيق عوائد ال تتناسب مع استراتيجية الشركة لالستثمار في هذه الصناديق الشركة معرضة لعدم حصولها على عو 
ً
ائد إطالقا

على أداء الشركة ونتائج وجوهري أو خسارة جزء أو كل استثمارها في هذه الصناديق، وفي حال حدوث أي من هذه األمور فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي 

 تقبلية.عملياتها وتوقعاتها املس
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  الشركة باسم تنقل لم أصول  املتعلقة بوجود املخاطر  

شركة ثروات لألوراق املالية مدير صندوق ثروات الرياض الصناعي بعقد اتفاقية مع  م(10/07/2018ه )املوافق 26/10/1439بتاريخ  قامت الشركة

بمساحة إجمالية تبلغ  الرياض مدينة شمال تقع الصندوق  من صناعية أرض بشراء الشركة قامت حيثرطة(، عقارية على الخا )عقد بيع وحدة

جاهزة لالستالم العقارية  ه كان من املتوقع أن تكون الوحدة، والجدير بالذكر أنريال سعودي (,374,71427بلغت )وبتكلفة إجمالية  (2م.3617,411)

شركة ثروات لألوراق املالية مدير صندوق و تفاقية املبرمة بين الشركة م( بحسب اال01/09/2019ه )املوافق 02/01/1441من قبل الشركة بتاريخ 

 بأن نسبة اإلنجاز بحسب تقييم الصندوق كما في  ،ات الرياض الصناعيثرو 
ً
إال أنه وكما في تاريخ هذا املستند لم يتم اإلنتهاء من اإلفراغ للمشروع علما

 أو استثمارها من تمكنها عدم إلى يؤديس الشركة إلى األراض ي هذه ملكية نقل إجراءات في تعطلال أو تأخيرال إن(. %100م بلغت )2019ديسمبر  31

 وتوقعاتها املستقبلية. والتشغيلي ياملال وأدائها الشركة عمالأ على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر مما بها، املتاجرة

 املخاطر املتعلقة بشراء عقارات استثمارية بالتقسيط 

ات الرياض الصناعي صندوق ثرو ثروات لألوراق املالية مدير م( بعقد اتفاقية مع شركة 10/07/2018ه )املوافق 26/10/1439قامت الشركة بتاريخ 

تبلغ  بمساحة إجمالية الرياض مدينة شمال تقع الصندوق  من صناعية أرض بشراء الشركة قامت حيث(، عقارية على الخارطة )عقد بيع وحدة

( ريال سعودي 5,407,683تنص االتفاقية على سداد مبلغ )و  ،ريال سعودي تتضمن قيمة السعي( ,374,71427)( وبتكلفة إجمالية بلغت 2م17,411.36)

( ريال سعودي يتم 21,630,731وباقي الثمن البالغ ) ( ريال سعودي،675,961باإلضافة إلى سداد قيمة السعي البالغة ) كدفعة أولى عند توقيع االتفاقية

 وبنفس التاريخ. سب نسبة اإلنجاز في أعمال املخطط( أقساط مرتبطة مواعيدها بح5سداده على أقساط متتابعة موزعة على عدد خمسة )

 شركة دوق ثروات الرياض الصناعي معتم عقد اتفاقية تفويض بالخصم من الوحدات االستثمارية في صن م(10/07/2018ه )املوافق 26/10/1439

( 19,512,196ياض الصناعي والبالغة )مقابل شراء الوحدة العقارية، حيث يتم خصم قيمة استثمار الشركة في صندوق ثروات الر  املالية لألوراق ثروات

 بأن نسبة  ل سعودي.ريا
ً
م 2019ديسمبر  31اإلنجاز بحسب تقييم الصندوق كما في وكما في تاريخ هذا املستند لم يتم اإلنتهاء من اإلفراغ للمشروع علما

م إلى 2019 في عام اكمصندوق ثروات الرياض الصناعي العقارية لصالح  ابل الوحدة، كما أنه بعد وصول إجمالي املبالغ املخصومة مق(%100بلغت )

 راجع القسم الفرعي ) ات الرياض الصناعي( ريال سعودي وهو مبلغ مساو  ملبلغ اشتراك الشركة في صندوق ثرو 19,512,196مبلغ )
ً
( 3.3.3)فضال

لم يتم سداد أية دفعات نقدية بعد ذلك وتم  ،في هذا املستند(" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم "االستثمارات في صناديق اسثمارية" من

 د املبلغ املتبقي من قيمة الوحدةبأن يتم سداوق ثروات الرياض الصناعي( صنداملالية )مدير لألوراق ين شركة ثروات االتفاق على ذلك بين الشركة وب

وفي حال كانت قيمة العائد من  استثمار الشركة في الصندوق،( عند حصر قيمة العائد من 7,526,219العقارية والبالغ كما في تاريخ هذا املستند )

 من أموالها الخاصة العقارية فإن الشركة ستضطر إلى دفع املتبقي سداده مقابل الوحدةبلغ املتبقي استثمار الشركة في الصندوق أقل من قيمة امل

 .على أعمال الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبليةوجوهري وبالتالي سيؤدي إلى زيادة في التكاليف التي تتحملها الشركة وسيؤثر بشكل سلبي 

لعدم اإلنتهاء من نقل ملكية األراض ي التابعة ال يمكن التنبؤ بتاريخ حصر قيمة العائد من االستثمار  تندكما في تاريخ هذا املس والجدير بالذكر أنه

  لصندوق ثروات الرياض الصناعي إلى املستثمرين
ً
ه بشأن عدم منح تراخيص 1440محرم  29( وتاريخ 5151لصدور األمر السامي الكريم رقم )وذلك نظرا

لجميع األراض ي الواقعة على طريق امللك سلمان، إال بعد أخذ موافقة لجنة تشكل لهذا الغرض من الديوان امللكي والهيئة البناء والتخطيط العمراني 

محرم  13( وتاريخ 2255مر السامي الكريم رقم )امللكية ملدينة الرياض وهيئة تطوير بوابة الدرعية وأمانة منطقة الرياض، باإلضافة إلى صدور األ 

بدراسة إنشاء شركة مساهمة من قبل صندوق االستثمارات العامة لتطوير واستثمار األراض ي الواقعة شمال مدينة الرياض وإيقاف  ه، القاض ي1441

ه، القاض ي بتشكيل مجلس تأسيس ي للشركة املساهمة املذكورة 1441شعبان  14( وتاريخ 48097التصرف في هذه األراض ي، كما صدر األمر امللكي رقم )

ر واستثمار األراض ي الواقعة شمال مدينة الرياض بما تشتمله من أنشطة واستعماالت وفق رؤية واستراتيجية تواكب التوجهات والتطلعات أعاله لتطوي

ه، بإيقاف رخص البناء 1441شعبان  29( وتاريخ 50141الجديدة ملدينة الرياض بما يحفظ حقوق مالك تلك األراض ي، كما صدر األمر امللكي رقم )

ف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة في األراض ي الواقعة شمال مدينة الرياض. وحيث تقع أرض املشروع التابعة لصندوق ثروات الرياض والتصر 

تقوم ها، حيث سالصناعي ضمن املنطقة املحددة باألوامرالسامية املشار إليها أعاله، وبالتالي ستكون خاضعة لإلجراءات والدراسة التي سوف يتم القيام ب

 الدراسة بتحديد االستعماالت واألنشطة الخاصة بشمال الرياض وستضع آلية للتعامل مع املالك بما يحفظ حقوقهم. 

 املخاطر املتعلقة بنزع امللكية 

(، ومن إن من حق بعض الجهات الحكومية في اململكة نزع ملكية العقار للمصلحة العامة )على سبيل املثال ال الحصر؛ بناء الطرق واملرافق العامة

قيمة  الناحية النظرية يفترض أن تكون قيمة التعويض للعقار املنزوعة ملكيته مساوية للقيمة السوقية، ولكن هذا األمر غير مضمون حيث قد تقل

بشكل سلبي التعويض عن القيمة السوقية للعقار وقت نزع امللكية أو عن القيمة املدفوعة عند شرائه، وفي حال حدوث مثل هذا األمر فإن ذلك سيؤثر 

 على ربحية الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.وجوهري 
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  بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية املخاطر املتعلقة 

 املراجعة لجنة إلى دورية تقارير إصدار الداخلية، املراجعة إدارة مهام أهم ومن املستند، هذا تاريخ حتى داخلية مراجعة إدارة الشركة لدى يوجد ال

 وتطبيق فوري بشكل املخاطر أهم على للتنبيه تهدف والتي الشركة، لدى الداخلية الرقابة ونظم املخاطر وتقييمات التدقيق مهام جميع نتائج تلخص

 ستكون  الشركة فإن الداخلية، املراجعة إدارة تفعيل أو إنشاء عدم استمرار حال وفي .املخاطر بتلك الشركة تأثر لتخفيف التصحيحية اإلجراءات

 أعمال نتائج على وجوهري  سلبي أثر له سيكون  ما وهو املوازية، السوق  في الشركة إدراج بعد سيما ال ورقابية ومالية وإدارية تشغيلية ملخاطر معرضة

 .املالية الشركة

 املخاطر املتعلقة بالعقارات االستثمارية تحت اإلنشاء 

 راجع القسم الفرعي ) الصناعية ورشها إدخال تحسينات على عدد منتعمل الشركة كما في تاريخ هذا املستند على 
ً
( "العقارات االستثمارية 3.3.2)فضال

على سبيل املثال ال  -( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند(، قد تواجه الشركة تحديات وعوائق عديدة 3تحت اإلنشاء" من القسم )

لى التراخيص الالزمة، أو تعرض املشاريع ملخاطر متعلقة بوقوع الكوارث التأخر في إتمام املشاريع وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول ع –الحصر 

 راجع الخطر رقم )
ً
املشاريع، مما ال تلك ( "املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية" في هذا القسم(، أو عدم وجود إقبال على 2.1.10الطبيعية )فضال

 وسيكون له القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها  تطوير الشركة لعقاراتها االستثماريةيعطي أي ضمان أن 
ً
سيحقق نجاحا

 من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بحداثة تكوين لجنة املراجعة 

م( على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها 02/09/2020هـ )املوافق 14/01/1442غير العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ وافقت الجمعية العامة 

لية في تاريخ وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي بدأت من تاريخ الجمعية العامة غير العادية وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحا

م(. ونظرا لحداثة تكوين هذه اللجنة، فإن عدم مقدرة أعضاء هذه اللجنة على القيام باملهام املحددة لهم واتباع 08/05/2022ه )املوافق 07/10/1443

ة لجنة املراجعة بصور  ارة على أعمال الشركة من خاللمنهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها قد يؤثر على كفاءة رقابة مجلس اإلد

وإدارية الة. وهو األمر الذي قد يعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح املستمر بعد اإلدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية فعّ 

 وتوقعاتها املستقبلية.ومالية من جهة أخرى. وبالتالي، فإن ذلك سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي 

 املخاطر املتعلقة بأنظمة السالمة واملطالبات التي قد تنشأ نتيجة اإلخالل بها 

االلتزام بأنظمة السالمة في اململكة بهدف رفع مستوى السالمة في املنشآت وتقليل املخاطر، وتفرض هذه األنظمة معايير  ضرورة تخضع العقارات إلى

عدم  االلتزام بتلك األنظمة أوالغرامات الناتجة عناملالية الناتجة عن تكاليف الصارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون 

 عقاراتإضافية. وقد تنشأ بعض املخالفات ألنظمة السالمة في أحد  تكاليف ها كبيرة، كما يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحملبااللتزام 

دعاوى ت والالشركة يترتب عليها إضرار باألرواح أو االموال أو بصحة الناس أو بالنظام العام، األمر الذي سيعرض الشركة إلى الغرامات أو املطالبا

 على سمعتها ونتائج عملياتها القضائية
ً
لتزام الشركة بأنظمة السالمة سيعرضها للعقوبات والغرامات، حيث يلزم نظام ا. إن عدم وبالتالي التأثير سلبا

( وتاريخ 66رقم )م/ م( واملعدل باملرسوم امللكي21/01/1986ه )املوافق 10/05/1406( وتاريخ 10الدفاع املدني الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

م( االلتزام بمتطلبات السالمة، وأن عدم االلتزام سيعرض الشركة للعقوبات والغرامات املنصوص عليها في املادة 26/11/2003ه )املوافق 02/10/1424

و القرارات الصادرة بناًء عليه ( من نظام الدفاع املدني، والتي تنص على فرض عقوبة على املخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أ30)

، 30بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على )
ً
وجوهري على وضعها  يسلببشكل  األمر الذي سيؤثر( ألف ريال سعودي أو بهما معا

 .املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة 

، ( ريال سعودي7,526,219( ريال سعودي، و)7,526,219) الدانئة للشركة واملتمثل برصيد "دائنو شراء عقارات استثمارية بالتقسيط"الذمم بلغ رصيد 

 %(9.43( و)%3.69نسبة ) ، والذي يمثلعلى التواليم 2021والفترة املالية املنتهية في  م2020م و2019ديسمبر  31كما في  ( ريال سعودي7,526,219و)

بند دائنو على التوالي. مع اإلشارة إلى أن م 2021والفترة املالية املنتهية في  م2020م و2019ديسمبر  31كما في للشركة من مجموع االلتزامات %( 10.19و)

 راجع القسم المن قبل صندوق ثروات الرياض الصناعي  صناعيةأرض شراء شراء عقارات استثمارية بالتقسيط يمثل قيمة 
ً
( 2.1.34) خطر رقم)فضال

قد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها وفي حال تقادم الذمم الدائنة فالقسم(.  هذا " مناملخاطر املتعلقة بشراء عقارات استثمارية بالتقسيط"

أو مناسبة في املستقبل الدائنة التجارية أو سدادها في املدة املتفق عليها، األمر الذي قد ُيصعب حصول الشركة على اتفاقيات شراء بالدين بشروط 

 وبشكل جوهري على عملياتها التشغيلية ونتائجها قيام دائني الشركة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بسداد مستحقاتهم من قبل الشركة، 
ً
مما سيؤثر سلبا

 .املالية وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبلية
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 شركة.املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه ال 

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد على لشركةل املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

النفط  على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 في أسعار النفط تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى بشكلملكة امل اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها سيكون لها
ً
 على سلبا

  املالي، ةالشرك أداء
ً
 عدة على اململكة اقتصاد نمو استمرار يعتمد كما الحكومي. اإلنفاق بمعدالت وتأثرها ملكةامل اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية، البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل

 .املستقبلية ااملالية وتوقعاته اونتائجه الشركة أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل

 منطقة الشرق األوسطاملخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في  

 بدورها تؤثر التي العامليةلسياسية وا قتصاديةاال للظروف باإلضافة اململكة في السائدة والسياسية االقتصادية الظروف على للشركة املالي األداء يعتمد

. وتعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السياس ي، وال توجد ضمانات بأن تلك الظروف االقتصادية اململكة على

أي تغيير سلبي في أي من هذه الظروف  فإنوالسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على اململكة، وبالتالي 

 .عها املالي وتوقعاتها املستقبليةسلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووض ثر بشكلسيؤ 

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات  

بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة  م(02/05/2016ه )املوافق 25/07/1437بتاريخ  التنفيذ حيز دخل الذي يفرض نظام الشركات

لاللتزام بمثل هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق  والتدابير بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءاتااللتزام 

ب حيث تصل حس على جميع الشركات إلزاميةوالتي تعتبر كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده وقت طويل. 

أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية ، وبالتالي فإنه من املمكن أن تتعرض الشركة ( ريال سعودي500,000( إلى )213نظام الشركات الحالي )املادة 

كل مدير أو مسؤول أو  نظام الشركات على أن ( في211ت املادة )من غرامات مالية أو السجن أو كالهما )على سبيل املثال نص إلى مثل هذه العقوبات

سنوات وبغرامة ال تزيد على  5عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن 

 بأحكام التزامها عدم حال في (املخالفات تكرار حال في العقوبات تضاعف على الشركات نظام من( 214) املادة نصت كما ،خمسة ماليين ريال سعودي

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها األمرالشركات،  نظام وقواعد
ً
 .الذي من شأنه التأثير سلبا

  الشركات حوكمة الئحة بتطبيق املرتبطة املخاطر 

  ،م(13/02/2017ه )املوافق 16/05/1438 وتاريخ( 8-16-2017) رقم القرار بموجب جديدة الشركات حوكمة الئحة الهيئة مجلس أصدر
ً
 على بناءا

-01رقم  املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة ،م(11/11/2015ه )املوافق 28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظام

 السوق  في املدرجة للشركات استرشادية تعتبر الشركات حوكمة الئحة أن من الرغم وعلى. م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  07-2021

 استيعاب مدى على يعتمد صحيح بشكل الحوكمة تطبيق في الشركة نجاح فإن إلزامي بشكل تطبيقها حال في أنه إال املستند، هذا تاريخ في كما املوازية

 عرضة ستكون  فإنها بذلك الشركة التزام عدم حال وفي ،واإلجراءات القواعد لهذه الشركة في والعاملين التنفيذية واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس وفهم

 .عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  الذي األمر ،املالية السوق  هيئة ِقبل من الجزائية للمخالفات

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 

والهيئة العامة  املعدنية والثروة الصناعة وزارةإلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر الشركة تخضع 

بالتالي تخضع الشركة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في ، التجارة ووزارةالسوق املالية  وهيئةلألرصاد وحماية البيئة 

. وتعتبر تكاليف مستمر بشكل وتحسينها تطويرها يتم والتي واللوائح، األنظمة من العديد إصدار اململكة في والتنظيمية التشريعية البيئة وتشهداململكة. 

تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد  أي إدخال الام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حااللتز 

مات ملصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغراالشركة 

 على أعمالها ونتائج عملياتها التي تفرضها الس
ً
لطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 .ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية
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 وضريبة التصرفات العقارية بضريبة القيمة املضافة تعلقةاملخاطر امل 

 على 5% بنسبة مضافة قيمة النظام هذا ويفرض. م2018 يناير 1 بتاريخ النفاذ حيز دخل والذي املضافة القيمة ضريبة نظام بإصدار اململكة قامت

 من ابتداءً  دخل هذا القرار حيز التنفيذو  15% إلى 5% من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة اململكة حكومة قررت وقد والخدمات، املنتجات من عدد

. عليها طرأت التي والزيادة املضافة القيمة ضريبة تطبيق عن الناتجة التغييرات مع التكيف الشركة على يتعين ذلك، على وبناءً  م،2020 يوليو 1تاريخ 

 باألوامر التالية:م( 01/10/2020ه )املوافق 14/02/1442( بتاريخ 84وقد صدر األمر امللكي رقم )أ/ هذا

: إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد
ً
 نفاذ األحكام الواردة في هذا األمر من ضريبة القيمة املضافة. أوال

: رد ما يتم 
ً
 لضوابثانيا

ً
ط دفعه بعد نفاذ األحكام الواردة في هذا األمر من قيمة ضريبة القيمة املضافة على املدخالت للمطورين العقاريين املرخصين، وفقا

( االسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير املا
ً
لية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حاليا

 
ً
( قائمة تحدث بالتنسيق مع وزير اإلسكان ويعتمد وزير املالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حاليا

 بأسماء أولئك املطورين
ً
 .دوريا

 : فرض ضريبة باسم )ضريبة التصرفات العقارية( على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ األحكام الواردة في هذا األمر، وذلك
ً
( 5%بنسبة قدرها ) ثالثا

 .من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري 

 
ً
( و)ثالثا

ً
 : ألغراض تنفيذ ما ورد في البندين )أوال

ً
(، يحدد وزير املالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رابعا

( التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة املضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
ً
 حاليا

% من قيمة التوريد العقاري وقد دخل األمر امللكي حيز التنفيذ بتاريخ 5بنسبة  بفرض ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية التي تتم وذلك

 عليه فإن الشركة ستقوم بدفع هذه الضريبة لجميع التصرفات العقارية التي سوف تقوم بها مما يعني 04/10/2020ه )املوافق 17/02/1442
ً
م( وبناءا

بين ضريبة القيمة املضافة وضريبة التصرفات ق ضريبة التصرفات العقارية. إن اإلختالف ة عن تطبيي تغييرات ناتجأن الشركة يجب أن تتكيف مع أ

وبينما ضريبة التي تتم على سبيل نقل ملكيتها أو حق التصرف بها كمالك العقارية هو كون ضريبة التصرفات العقارية خاصة بالتوريدات العقارية 

فرض على جميع السلع والخدمات القيمة املضافة 
ُ
باستثناء الخدمات الصحية وخدمات التعليم للمواطنين ال تخضع لضريبة القيمة ، غير العقاريةت

 أو لغرامات ُيعرضهم سوف الشركة إدارة قبل من العقارية التصرفات ضريبة أو املضافة القيمة ضريبة نظامل خاطئ تطبيق أو انتهاك أي إن املضافة.

  سيزيد مما بسمعتهم اإلضرار إلى يؤدي أو عقوبات
ً
 ةللشرك التنافس ي الوضع من يقلل أن يمكن ما وهو التشغيلية، واملصاريف التكاليف من أيضا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  مما خدماتهم، على الطلب ومستوى 

 املخاطر املتعلقة بعدم سيولة األصول العقارية 

تواجه صعوبات تعتبر العقارات من األصول الثابتة والتي ال يمكن تسييلها بسهولة، ولذلك فقد ال تتمكن الشركة من بيع أي من عقاراتها بسعر مقبول أو 

 إذا اضطرت الشركة لبو في ذلك )وب
ً
، خصوصا

ً
يعها على جه خاص في أوقات ركود سوق العقارات(، وقد يكون سعر بيع أي من هذه العقارات منخفضا

، وقد تؤدي بعض ظروف السوق إلى العقارت لكة أن شهد تقلبات وتغيرات كبيرة في قيمموجه السرعة. عالوة على ذلك، فقد سبق للقطاع العقاري في امل

وجوهري بشكل سلبي  انخفاض قيمة العقارات اململوكة للشركة، ومن شأن عدم قدرة الشركة على بيع أو نقل ملكية عقاراتها بأسعار مقبولة، التأثير

 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 العقارية األصول  قيم في التقلبات أثر املخاطر املتعلقة ب 

 بماو . التشييد وجودة واملوقع، واملنافسة، األمالك، وإدارة الحكومية، واألنظمة االقتصادية، االعتبارات: منها العوامل من بالعديد العقارات قيمة تتأثر

( ريال 492,977,611م )2021يونيو  30كما في  اقيمته والتي تبلغ بها مرتبطة واستثمارات عقارية ممتلكات عن عبارة هي الشركة موجودات أغلب أن

  سيؤثر سلبي بشكل لألصول  العقارية القيم في تغير أي فإن ؛من إجمالي موجودات الشركة %(88.46سعودي وتمثل نسبة )
ً
  سلبا

ً
 أعمال على وجوهريا

 .ا وتوقعاتها املستقبليةوربحيته املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة

 املخاطر املتعلقة بالتقييم والتثمين العقاري  

 مرور مع للتغير املعرضة العقار لسوق  واإلقليمية املحلية الخصائص وبسبب عقار لكل املنفردة الطبيعة بسبب العقارية األصول  بقيمة التكهن يصعب

أقل مما هي بقيمة  معرضة ألن يتم تقييمها عقارات الشركةفإن ، وبالتالي املستخدمة والتثمين التقييم طرق  بعوامل متعددة تتضمن واملتأثرة الوقت

 أو بسبب أن التقييم العقاري تم بناؤه على افتراضات ربما تكون  ،مسجله به في القوائم املالية للشركة
ً
سواًء بسسب انخفاض قيمتها السوقية فعال

 وتوقعاتها املستقبلية. املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر مماخاطئة، 
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  رسوم األراض ي البيضاءمخاطر  

 بفرض رسوم على األراض ي البيضاء وبتاريخ 23/11/2015ه )املوافق 11/02/1437أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 
ً
)املوافق ه 01/09/1442م( قرارا

 %(2.5وتبلغ نسبة الرسوم على األراض ي البيضاء ) ( صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراض ي البيضاءم13/04/2021

لى أن تشمل املعايير موقع األرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات ، عالئحة معايير تقدير قيمة األرضوتحدد من قيمة األرض 

 وهي كما يلي:ووفق الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراض ي تم وضع ضوابط لتطبيق رسوم األراض ي البيضاء  .العامة فيها ووصول املرافق العامة إليه

 يكون تطبيق الرسم على األراض ي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق املراحل اآلتية: -1

  :راض ي غير املطورة بمساحة عشرة آالف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارةاأل املرحلة األولى. 

  :التي تبلغ مساحتها عشرة ملالك واحد التي تبلغ مساحتها عشرة آالف متر مربع فأكثر، ومجموع األراض ي املطورة األرض املطورة املرحلة الثانية

 .)وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان( آالف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة

  :التي تبلغ مساحتها عشرة ملالك واحد التي تبلغ مساحتها خمسة آالف متر مربع فأكثر، ومجموع األراض ي املطورة األرض املطورة املرحلة الثالثة

 .، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارةةواحدمدينة آالف متر مربع فأكثر في 

يق التوازن املطلوب بين العرض والطلب، يجوز إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من املدن، أو لم تكف األراض ي ضمن مرحلة معينة لتحق -2

تجاوز تلك املرحلة واالنتقال إلى مرحلة أخرى على أال يخل ذلك بتطبيق الرسم  -اإلسكان( الشؤون البلدية والقروية و بقرار من الوزير)وزير  –

 .على املراحل التي تسبقها

في  غير مطورة ألراض ي بيضاءفي املستقبل حال تملكت الشركة خ هذا املستند إال أنه في ومن الرغم أن الشركة ال تملك أراض ي بيضاء كما في تاري وعليه،

، وفي حال دخلت املراحل الالحقة حيز التطبيق سياق نشاطها، فإنها ستكون عرضة لتطبيق الرسوم عليها إذا لم تتمكن الشركة من تطويرها بشكل فوري

 عرضة لتطبيق الرسوم عليهافإن عقارات الشركة املطورة والتي تصنف ضمن 
ً
  يشكل الرسوم . إن فرضالفئات مذكورة أعاله ستكون أيضا

ً
 لتطوير حافزا

  ؤديي أن املمكن من ولكن املسـتغلة، غير األراض ي
ً
 البيضاء األراض ي مالك لتسارع نتيجة العقاري  القطاع سـوق  في املنافسـة ياتمسـتو  في زيادة إلى أيضـا

باإلضافة إلى انخفاض قيمة اإليجارات املقدمة من  للشركة اململوكة اتلعقار ا أسعار انخفاض إلى يؤدي قد والذي املعروض يزيد مما أراضيهم تطوير في

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أداء على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثروبالتالي  الشركة

 احتساب الزكاة املخاطر املتعلقة بتغيير آلية  

 السعودية الشركات ُيلزم الذي( م05/12/2016املوافق ) ه05/03/1438 بتاريخ ه6768/16/1438 رقم التعميم والدخل للزكاة العامة الهيئة أصدرت

 على وغيرهم والخليجيين الســـــعوديين املواطنين بين الفعلية وامللكية املســـــاهمين جنســـــية أســـــاس على والزكاة الدخل بحســـــاب املالية الســـــوق  في املدرجة

 أو الزكاة لدفع عام بوجه خاضــــعة املالية الســــوق  في املدرجة الشــــركات كانت التعميم، هذا إصــــدار وقبل. العام نهاية في" تيتداوال نظام" في الوارد النحو

  مؤســســيها ملكية أســاس على الضــريبة
ً
 تطبيق املقرر  من وكان. الزكاة وعاء تحديد في املدرجة األســهم أثر باالعتبار األخذ يتم ولم األســاســ ي، لنظامها وفقا

 رقم خطــــابهــــا والــــدخــــل للزـكـــاة العــــامــــة الهيئــــة أصــــــــــــــــــدرت ولكن .لــــذلــــك الالحقــــة والســــــــــــــنوات م2016 ديســــــــــــــمبر 31 في املنتهيــــة الســــــــــــــنــــة في التعميم هــــذا

 م2017 ديسـمبر 31 في املنتهية املالية للسـنة التعميم تنفيذ تأجيل يقتضـ ي الذي( م17/01/2017املوافق ) ه19/04/1438 بتاريخ ه12097/16/1438

  أن وإلى. تليها التي والســــــــــــــنوات
ُ
 التعميم هذا تنفيذ فإن التعميم، هذا تنفيذ وإجراءات بآليات يتعلق فيما والدخل توجيهاتها للزكاة العامة الهيئة صــــــــــــــدرت

 الخليجيين غير املقيمين جميع على الدخل ضــــــــــــــريبة تفرض التي القواعد وكذلك النظر، قيد يزال ال بها الوفاء يجب التي النهائية املتطلبات ذلك في بما

 عن النظر بغض مقيمين الغير باملســــــاهمين الخاصــــــة األرباح توزيعات على االســــــتقطاع ضــــــريبة تطبق والتي املدرجة الســــــعودية الشــــــركات في املســــــاهمين

 من مملوكة مقفلة مســاهمة شــركة أنها حيث به االلتزام لضــمان الكافية الخطوات واتخاذ التعميم لهذا املالي األثر بتقييم الشــركة تقم ولم. جنســياتهم

  تطبيقه حال التعميم لهذا املالي األثر كان حال وفي ،ســـــــــعوديين مســـــــــاهمين
ً
ــافية تكاليف الشـــــــــركة تكبدت حال في أو كبيرا  الالزمة الخطوات التخاذ إضـــــــ

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على ذلك فسيؤثر به االلتزام لضمان

 املنافسة بالبيئة املتعلقة خاطرامل 

، وقد تلجأ خرى في السوق أل ال مع الشركات ايوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على املنافسة بشكل فعّ  الو  قوية، تنافسية بيئة في الشركة تعمل

 قادرة الشركة ستكون  بأن ضمان يوجد وبالتالي فإنه ال تغيير سياسة التسعير والتأجير لديها لتحتفظ بحصتها في السوق،الشركة في كثير من األحيان إلى 

  التأثير وبالتالي السوق  في الشركة حصة خفضإلى  يؤديقد  مما الشركات، تلك منافسة باستمرار على
ً
 .املالية ونتائجها الشركة أرباح على سلبا
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 في السوق املوازية.املخاطر  
ً
 مباشرا

ً
 املتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 السهم سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر 

  الشركة ألسهم السوقي السعر يكون  ال قد
ً
 ،ألسهما سوق  ظروف: الحصر دون  منها العوامل من العديد بسبب كبير بشكل يتأثر وقد  بعد اإلدراج،مستقرا

 واملحللين الخبراء تقديرات أو رؤية في التغير للسوق، جدد منافسين دخول  املستقبلية، الشركة خطط تنفيذ على القدرة عدم الشركة، أداء ضعف

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة النإع وأي املالية، ألوراقا لسوق 

 بالبيانات املستقبليةاملخاطر املتعلقة  

  توقعها يمكن ال للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج إن
ً
 التطور  على الشركة وقدرة انجازات أن إذ. املستند هذا في املوجودة عن تختلف وقد فعليا

 التعرف املساهم على يجب التي املخاطر إحدى تعتبر والنتائج البيانات دقة عدم إن. تحديدها أو توقعها يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من هي

 .االستثماري  قراره على تؤثر ال حتى عليها

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

  التأثير إلى ذلك يؤدي أن املحتمل فمن املستقبل، في جديدة أسهم إصدار الشركة قررت حال في 
ً
 ملكّية نسبة تدني أو السوق  في السهم سعر على سلبا

 .الحين ذلك في الجديدة األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في املساهمين

 األسهمتوزيع أرباح لحاملي ب املتعلقة خاطر امل 

 واحتياطاتها الرأسمالية واالحتياجات الجيد املالي مركزها على واملحافظة الشركة ربحية بينها من العوامل من عدد على املستقبل في السهم أرباح تعتمد

 املستقبل في السهم ربحية انخفاض إلى الشركة مال رأس زيادة تؤدي قد. العامة االقتصادية واألوضاع للشركة املتوفرة االئتمانية والقوة للتوزيع القابلة

  األسهم من أكبر عدد على توزع سوف الشركة أرباح أن خلفية على
ً
، توزع سوف األسهم على أرباح أية بأن الشركة تضمن ال. مالها رأس لزيادة نتيجة

ً
 فعليا

 ) .للشركة األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة أي في سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما
ً

 القسم راجع فضال

 (.املستند هذا في" األرباح توزيع سياسة( "5)

 اإلدراجاملخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد  

 أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة قد  ،اإلدراجبعد االنتهاء من عملية 
ً
يتمكن املساهمون الحاليون معا

واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس املال أو تخفيضه، وإصدار  عمليات االندماج -بما في ذلك دون حصر  -املساهمين 

مصالح أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحاليين مع 

األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر  فإن ذلك قد يضع مساهمي، مساهمي األقلية

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 سلبا

 املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 

 ولم يسبق وج
ً
بعد ومستمرة لتداول أسهم الشركة  فعالةود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق ال يوجد حاليا

وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول  ،السهم سعر علىذلك  سيؤثر مما محدود طلب أو عرض وجود املباشر اإلدراج على يترتب وقد ،الشركة أسهم إدراج

 سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.فقد تتأثر أسهم الشركة 

 بعد عملية اإلدراج املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق  

 األسهم سعر على سلبية بصورة هذه، البيع عملية حدوث احتمالية أو اإلدراج، عملية اكتمال بعد املالية السوق  في األسهم من كبير عدد بيع يؤثر قد

 التصرف لهم ويحق الشركة أسهم من أكثر أو 5% يملكون  الذين الكبار املساهمين السيما) منهم أي أو الحاليين املساهمين بيع يؤدي وقد. السوق  في

  التأثير إلى األسهم من كبير لعدد( الحظر فترة انتهاء بعد بأسهمهم
ً
 .السوق  في سعرها انخفاض وبالتالي الشركة، أسهم على سلبا

 الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية االنتقال للسوق الرئيسيةتمكن الشركة من استيفاء متطلبات عدم  مخاطر 

املســتقبل باالنتقال إلى الســوق الرئيســية، وعليه، يجب عليها اســتيفاء جميع املتطلبات النظامية الصــادرة عن هيئة الســوق املالية ترغب الشــركة في  قد

وبالتالي  اإلدراج، واملتعلقة بانتقال الشــــــركات املدرجة في الســــــوق املوازية إلى الســــــوق الرئيســــــية، قواعد على ودية )تداول( بناءً وعن الســــــوق املالية الســــــع

ــها الجهات الرقابية على الشـــــرك ة أو فإنه في حال عدم تمكن الشـــــركة من اســـــتيفاء تلك املتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضـــــافية مســـــتقبلية قد تفرضـــ

هي ســـوق يقتصـــر فيها التداول  التســـجيل مســـتندفإن الشـــركة لن تتمكن من االنتقال إلى الســـوق الرئيســـية. وبما أن الســـوق املوازية حتى تاريخ  الســـوق ،

 على سيولة
ً
الشركة سهم  على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبا

 وقيمتها السوقية.
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 املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 

 املخصصة لألسهم مسبق تحديد وجود عدم حيث من األولي العام الطرح خالل من اإلدراج عن املوازية السوق  في الشركة ألسهم املباشر اإلدراج يختلف

 الذين الكبار املساهمين باستثناء) للبيع يملكونها التي األسهم عرض املباشر اإلدراج بعد لهم يحق الشركة في الحاليين املساهمين جميع أن حيث للبيع،

عدم وجود عدد محدد من األسهم  على يترتب وقد .(الحظر فترة انتهاء بعد بأسهمهم التصرف لهم يحق والذين الشركة أسهم من أكثر أو 5% يملكون 

 سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول  نشط سوق  هناك يكن لم وإذا ،السهم سعر على ذلك سيؤثر مما محدود طلب أو عرض مخصصة للبيع وجود

 .وكبير سلبي بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر

مخاطر عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت  

 الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية.على أسهم 

 أسهم على تمت التي والشراء البيع لصفقات التاريخية األسعار بين اإلطالق على عالقة توجد ال أنه كما ،الشركة أسهم لتداول  مالي سوق  وجود يسبق لم

 ومستمرة فعالة سوق  وجود بشأن تأكيدات أي يوجد وال ،املوازية السوق  في الشركة ألسهم تداول  يوم أول  في االفتتاح سعر وبين السابق في الشركة

 لم وإذا ،السهم سعر على ذلك سيؤثر مما محدود طلب أو عرض وجود املباشر اإلدراج على يترتب وقد الشركة، أسهم إدراج بعد الشركة أسهم لتداول 

 .وكبير سلبي بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول  نشط سوق  هناك يكن

 لعدم وجود سعر  
ً
 أوليا

ً
مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 محدد للطرح.

 محدد سعر وجود عدم حيث من األولي العام الطرح خالل من اإلدراج مع مقارنة كبير بشكل املوازية السوق  في الشركة ألسهم املباشر اإلدراج يختلف

  املعلومات من للمزيد) املستند هذا في موضحة االسترشادي السعر تحديد آلية وتكون  اإلدراج عند محدد سعر يوجد ال أنه حيث للطرح،
ً
 راجع فضال

 العرض على بناءً  االفتتاحي السعر تحديد ويتم"سعر السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم" في هذا املستند(،  (8.2قسم )ال

  محدد السعر يكون  وال السهم على والطلب
ً
األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سعر سهم الشركة ال سيما أن نسبة التذبذب  .مسبقا

(، وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر  %20املسموح بها في السوق املوازية هي )اليومية 
ً
 وهبوطا

ً
ارتفاعا

 .يساوي سعر الشراء أو يزيد عنه في املستقبل

 مخاطر اختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي 

 لعدد طرح وجود عدم حيث من األولي، العام الطرح خالل من اإلدراج مع مقارنة كبير بشكل املوازية السوق  في الشركة ألسهم املباشر اإلدراج يختلف

 آلية وجود وعدم السهم، سعر لتحديد األوامر سجل بناء عملية وجود وعدم للتغطية، متعهد وجود وعدم اإلدراج قبل للبيع الشركة أسهم من معين

 لهم يحق والذين الشركة أسهم من أكثر أو 5% يملكون  الذين الكبار املساهمين باستثناء) الشركة في الحاليين املساهمين أن حيث سعري، استقرار

 أي يوجد وال املوازية، السوق  في إدراجها بعد الشركة أسهم وشراء بيع من سيتمكنوا املؤهلين واملستثمرين (الحظر فترة انتهاء بعد بأسهمهم التصرف

 يوجد وال اإلدراج، عند محدد سعر عند األسهم ببيع ضمان اليوجد كما املوازية، السوق  في إدراجها بعد الشركة أسهم على طلب وجود بشأن تأكيدات

 سيولة تتأثر وقد بالبيع، رغبته حال في أسهمه من جزء او كل بيع من مساهم أي يتمكن ال قدف وعليه، السوق، في اإلدراج عند السعر باستقرار ضمان

 .اإلدراج بعد وكبير سلبي بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر

 املوازية السوق  في االستمرار  في الشركة رغبة مخاطر  

 إلى باالنتقال الخاصة للشروط مستوفية الشركة تكون  قد الصلة ذات القواعد بموجب النظامية الفترة مض ي وبعد املوازية، السوق  في اإلدراج بعد

 مستند تاريخ حتى املوازية السوق  أن وبما. الرئيسية للسوق  االنتقال وعدم املوازية السوق  في مدرجة كشركة االستمرار في ترغب ولكنها الرئيسية، السوق 

 وبالتالي الرئيسية السوق  في منه أقل سيكون  والسيولة اليومي التداول  حجم فإن فقط، املؤهلين املستثمرين على التداول  فيها يقتصر سوق  هي التسجيل

  التأثير
ً
 .السوقية وقيمته الشركة سهم سيولة على سلبا
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها  

  نبذة عن الشركة 

صدر" )"الشركة"شركة إنماء الروابي 
ُ
ه )املوافق 01/04/1432ق( وتاريخ /117) اري رقمز القرار الو  بموجب مقفلةسعودية  مساهمة شركة، (أو "امل

 وتاريخ (1010306291) رقم التجاري  السجلو  ،م(28/03/2011ه )املوافق 23/04/1432 تاريخو ق( /145) م( والقرار الوزاري رقم06/03/2011

سعودي، مقسم  ريال( 400,000,000) ويبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون  .بمدينة الرياض( الصادر م04/04/2011 )املوافق هـ30/04/1432

املقر الرئيس  عنوان ويتمثل سعودية. رياالت( 10) عشرة منها سهم كل بالكامل، قيمة القيمة عادي مدفوعة ( سهم40,000,000)إلى أربعين مليون 

الرمز البريدي  1203 ص.ب. .حي النموذجية املربع – طريق األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – في الرياض التجاري  السجل في مذكور  هو كما للشركة

 .اململكة العربية السعودية 11431

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 

 م(، 16/01/2011ه )املوافق 12/02/1432كشركة مساهمة سعودية مقفلة، بموجب عقد التأسيس بتاريخ  الروابي إنماء شركة تأسست

ه 09/4/1432والجمعية التأسيسة املنعقدة بتاريخ م(، 06/03/2011ه )املوافق 01/04/1432ق( وتاريخ /117) اري رقمز القرار الو و 

 رقم التجاري  والسجل ،م(28/03/2011ه )املوافق 23/04/1432 تاريخو ق( /145) والقرار الوزاري رقم م(،14/03/2011)املوافق 

 ريال( 2,000,000) مليوني قدره مال وبرأس الرياض، بمدينة الصادر( م04/04/2011 املوافق) هـ30/04/1432 وتاريخ( 1010306291)

 .سعودية رياالت( 10) عشرة منها سهم كل قيمة القيمة، متساوية عادي سهم( 200,000) ألف مائتي إلى مقسم سعودي،

 الشركة من  زيادة رأس مال على الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقت( م02/09/2020 املوافق) هـ14/01/1442 وبتاريخ

 عادي ( سهم40,000,000ن مليون )ي( ريال سعودي، مقسم إلى أربع400,000,000مليون ) ( ريال سعودي إلى أربعمائة2,000,000) مليوني

ن مليون يوتسعبالزيادة البالغة ثالثمائة وثمانية  وقد تم الوفاء ،( رياالت سعودية10عشرة )منها قيمة كل سهم  ،مدفوعة القيمة بالكامل

ن يوثمان كامل رصيد حساب املساهمات اإلضافية املمنوحة لرأس املال بقيمة مائة وتسعة تحويل ( ريال سعودي عن طريق398,000,000)

( ريال 108,810,000وثمانية مليون وثمانمائة وعشرة آالف ) مائةوتحويل مبلغ  ( ريال سعودي،189,190,000ن ألف )يمليون ومائة وتسع

 ( ريال سعودي100,000,000) مائة مليون  تحويل مبلغ، و "أطراف ذات عالقة" من حساب املساهم إبراهيم سعد محمد املوس ى سعودي

 من حساب األرباح املبقاة.

 مةالقي عادي مدفوعة ( سهم40,000,000)سعودي، مقسم إلى أربعين مليون  ريال( 400,000,000) يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون 

 .سعودية رياالت( 10) عشرة منها سهم كل بالكامل، قيمة

 الطبيعة العامة ألعمال الشركة  

والذي ينتهي بتاريخ  (م04/04/2011)املوافق  هـ30/04/1432 وتاريخ (1010306291تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

 .م(21/10/2025ه )املوافق 29/04/1447

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، يشمل )املدارس، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

ير سكنية(، أنشطة املستشفيات، الفنادق، ...الخ(، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة )سكنية(، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة )غ

 إدارة العقارات مقابل عمولة.

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 .شراء وبيع العقارات األراض ي لصالح الشركة 

  مطاعم ومقاهي واستثمارها إنشاء وتملك املباني بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصاالت حفالت واجتماعات وفنادق و

 بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها. واستئجار املباني من الغير سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها، وصيانة ونظافة املباني وإدارتها.

 سيات، وتجارة الجملة والتجزئة استيراد وتصدير مواد البناء واملواد املكملة لها واملواد التعليمية والثقافية واملكتبية وإنشاء املكتبات والقرطا

 في مواد البناء والوسائل التعليمية.

 .إنشاء وتملك واالشتراك في املرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب املختلفة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها 

  واملتاجرة باألسمدة والبذور وكافة املواد واألدوات واآلالت الزراعية.شراء وبيع واستئجار وإدارة املزارع، وإقامة املحالت الزراعية 

 .إنشاء وتملك مصانع الرخام والبالط والبلك والكسارات ومصانع اإلسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء واملواد املكملة لها 

 .تطوير وإدارة وصيانة العقارات 

  والعقارات والفنادق والشقق السكنية واملنتجعات السياحية واملراكز التجارية والترفيهية.إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة املباني 

 .إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املستشفيات واملراكز املهنية واملعاهد العلمية واملدارس الخاصة 
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 ت(.إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار املطاعم واملقاهي )كوفي شوب وانترن 

 .مزاولة خدمات التعليم والتدريب 

 .االستثمار في املشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية 

 .الحصول على الوكاالت التجارية ووكاالت التوزيع والتعهدات التجارية 

التراخيص التي تمارس الشركة  حول  املعلومات من وملزيد) .وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة

  أنشطتها بموجبها
ً
 في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" التراخيص والشهادات الحكومية( "3.11)الفرعي  القسم راجع فضال

 (.املستند هذا

 ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذا املستند.

 األعمالقطاعات  

 ال يوجد عند الشركة أي عقار جديد تحت التطوير ، ةلثاف ثاطر أ)وذلك من خالل االستعانة ب العقاري  التطوير في الحالي الشركة نشاط يتمثل
ً
وحاليا

قيمتها الدفترية كما في  ويبلغ إجمالي (السكنية وغير السكنية) اململوكة العقارات وتأجير وإدارة فيه واالستثمار (وبالتالي ال يوجد أي عالقة تعاقدية

وفي ما  وتتكون قطاعات عمل الشركة من القطاع السكني والقطاع التجاري.، ريال سعودي (492,977,611م )2021يونيو  30في القوائم املالية املنتهية 

 يلي توضيح لقطاعات عمل الشركة:

 القطاع السكني 

 :للشركة، قامت الشركة بتطويرها وإنشاء عقارات سكنية عليها وتأجيرها، وهي موضحة في الجدول أدناهألراض ي اململوكة ويتمثل في مجموعة من ا
 العقارات السكنية(: 5) رقم الجدول 

 املوقع نوع العقار #
 مساحة

 2م األرض
 املستأجر تاريخ الصك رقم الصك

قيمة اإليجار 

 السنوية

 )ريال سعودي(

مدة 

 العقد

تاريخ 

انتهاء 

 العقد

نسبة 

 اإلشغال

1 
 أرض

 فلل املحمدية
 %100 سنوي  سنوي  590,000 11عدد  ه13/07/1432 310120021784 4,400 الرياض

2 

 أرض

عمائر طريق 

 الخرج

 4عدد 

 *عمائر

 ه23/07/1432 310110016196 22,177.15 الرياض

 42عدد 

شقة، املؤجر 

، والغير 31

 11مؤجر 

 %74 سنوي  سنوي  742,700

3 

 أرض

عمارة طريق 

 *الخرج

 ه26/07/1432 810103023257 3,687.50 الرياض

، 17عدد 

 16املؤجر 

والغير مؤجر 

1 

 %94 سنوي  سنوي  375,500

4 
 أرض

 *الشركة مبنى
 %100 سنوي  سنوي  165,000 شقق 4 عدد ه24/08/1432 310120022899 1,700 الرياض

 الشركة: املصدر

 ( "القطاع التجاري" في هذا املستند. 3.3.1.2* األراض ي املشار إليها في الجدول أعاله تحتوي على عقارات تجارية وورش وهي موضحة في القسم التالي رقم )
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 القطاع التجاري  

 في الجدول أدناه:هي موضحة و قامت الشركة بتطويرها وإنشاء عقارات تجارية عليها وتأجيرها، اململوكة للشركة،  األراض يويتمثل في مجموعة من 
 العقارات التجارية(: 6) رقم الجدول 

 املوقع نوع العقار #
مساحة 

 2ماألرض 
 املستأجر تاريخ الصك رقم الصك

قيمة اإليجار 

 السنوية 

 )ريال سعودي(

مدة 

 العقد
 * تاريخ انتهاء العقد

نسبة 

 اإلشغال

1 

 أرض

فندق روابي 

 زمزم

مكة 

 املكرمة
 ه06/08/1421 32/14 650

 األندلس شركة

 الفنادق إلدارة

 والقصور 

 ** السكنية

38,500,000 

 إجمالي مدة العقد
 %100 ه30/03/1446 سنوات 5

2 

 أرض

فندق روابي 

 الزهراء

املدينة 

 املنورة
 ه07/06/1432 340107006706 725

 محمد أحمد

 ** زهدي رياض

24,761,904 

 إجمالي مدة العقد
 %100 ه14/01/1444 سنوات 4

3 
 أرض

 برج أبان
 ه11/07/1434 910122024085 6,000 الرياض

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

** 

16,200,000 

إجمالي مدة 

 العقود

ثالث عقود 

 3كل عقد 

 سنوات

 عقد مبنى اإلدارة

 م15/03/2023

 عقد املعرض الشمالي

 م28/09/2023

 عقد املعرض الجنوبي

 م15/06/2023

سيتم إخالء العقار 

بتاريخ 

 م22/06/2022

100% 

4 

 ضأر 

ورش طريق 

 الخرج

 ورش 5عدد 

 %100 سنوي  سنوي  482,174 *** ورش ه27/05/1432 410125007730 9,116.30 الرياض

5 

 أرض

ورش طريق 

 الخرج

 12عدد 

 ورشة

 ه19/07/1432 710119017650 15,711.35 الرياض

ورش،  9املؤجر 

 3والغير مؤجر 

 *** ورش

 %80 سنوي  سنوي  752,200

6 

 أرض

ورش طريق 

 الخرج

 ورش 10عدد 

 %100 سنوي  سنوي  598,353 *** ورش ه18/07/1432 310108025982 9,953.07 الرياض

7 

 أرض

ورش طريق 

 الخرج

 ورشة 2عدد 

 %100 سنوي  سنوي  135,000 *** ورش ه27/07/1432 710122016679 2,408.14 الرياض

8 

 أرض

ورشة طريق 

 الخرج

 ورش 4عدد 

 %100 سنوي  سنوي  195,000 ***ورش ه19/07/1432 710110016168 4,400 الرياض

9 

 أرض

ورشة طريق 

 الخرج

 ورش 5عدد 

 %100 سنوي  سنوي  360,000 *** ورش ه26/07/1432 310107023036 5,961.34 الرياض

10 

 أرض

ورش طريق 

 الخرج

 ورشة 2عدد 

 ه23/07/1432 310110016197 3,355.40 الرياض

مستأجر ورشة 

شركة  واحدة

 للزجاج القصر

 %100 سنوي  سنوي  190,000

11 

 أرض

ورشة طريق 

 الخرج

 ه19/07/1432 210108026071 1,375 الرياض
مؤسسة سفينة 

 نوح
 %100 سنوي  سنوي  70,000
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12 

 أرض

 ورش

 ومعارض

 طريق الخرج

ورش  6عدد 

 معرض 30و

**** 

 ه23/07/1432 310110016196 22,177.15 الرياض

للورش،  6عدد 

املعارض مؤجر 

معرض، وغير  19

 معرض 11مؤجر 

*** 

 سنوي  سنوي  1,626,404

الورش 

100% 

املعارض 

85% 

13 

 أرض 

مركز املوس ى 

 للمكاتب

 ه05/07/1434 310106030097 2,700 الرياض

 الوحدات عدد

، املؤجر عدد 44

، والغير مؤجر 42

 *** 2عدد 

 %95.45 سنوي  سنوي  3,283,249

14 

 أرض

عمارة 

 -الستين 

 التحلية

 ه22/08/1432 210120022822 5,200 الرياض
 الجديعي شركة

 ** املكتبي لألثاث

22,000,000 

 إجمالي مدة العقد
 %100 ه14/06/1443 سنوات 5

15 

 أرض

عمارة طريق 

 9عدد  الخرج

 **** معارض

 ه26/07/1432 810103023257 3,687.50 الرياض

معرض  9عدد 

، والغير 6املؤجر 

 *** 3مؤجر 

 %66.67 سنوي  سنوي  480,199

16 

 أرض

صناعية 

 العبيدان

 16عدد 

 ورشة

 ه28/06/1432 310120021315 15,612 الرياض

، ةورش 16عدد 

، 15املؤجر عدد 

والغير مؤجر 

 *** 1عدد 

 %93.75 سنوي  سنوي  1,150,000

17 
 أرض

 الدماممول 
 ه25/11/1432 530107014110 6,000 الدمام

أسواق شركة 

 عبدهللا العثيم

** 

2,000,000 

( 10للسنوات )

 األولى

 2,400,000و

للسنوات الخمس 

 التي تليها

 سنة 15

 3أول 

سنوات 

 ملزمة

 %100 م29/07/2033

18 

 أرض

أحواش 

ودكاكين 

طريق 

 (1) العمارية

 ه24/08/1432 310120022900 2,925 الرياض

املؤجر حوش 

واحد من أصل 

أربعة لعبدهللا 

 راشد املري 

 %25 أشهر 6 أشهر 6 25,000

19 

 أرض

أحواش 

ودكاكين 

طريق 

 (2العمارية )

 %0 - - - غير مؤجرة ه24/08/1432 310120022901 2,963 الرياض

20 

 أرض

أحواش 

ودكاكين 

طريق 

 (3العمارية )

 ه24/08/1432 310120022902 2,962 الرياض

 2مؤجر عدد 

، 3دكان من أصل 

حوش  1وعدد 

 *** 9من أصل 

 %25 أشهر 6 أشهر 6 40,000

21 

 أرض

مركز أبان 

حي الغدير 

(1) 

 ه28/05/1432 310108024686 4,445 الرياض
مجمع تجاري 

 مكاتب ومعارض

وحدة  54عدد 

، 51املؤجر 

 3والغير مؤجر 

*** 

 %100 سنوي  سنوي  10,337,483

22 

 أرض

مركز أبان 

حي الغدير 

(2) 

 ه28/05/1432 310108024687 8,602.50 الرياض

23 

 أرض

أسواق 

 العمرو 

 ه19/07/1432 210112024571 3,650 الرياض

أسواق شركة 

 عبدهللا العثيم

** 

 %100 م23/01/2022 سنوات 5 800,000

24 

 أرض

 مبنى الشركة

**** 

 ه24/08/1432 310120022899 1,700 الرياض

 5 عدد

 مستأجرين

 تجارية مكاتب

 %100 سنوي  سنوي  572,000
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25 

 أرض

مستودعات 

 الزايدي

مكة 

 املكرمة
 %100 سنوي  سنوي  170,000 *** مستودعات ه10/08/1416 620/244/5 2,075

26 
 حي أرض

 حطين
 ه24/07/1432 310110016213 28,269 الرياض

املدارس شركة 

 ** تقدمةامل

114,700,000 

 العقد مدة إجمالي
 %100 م31/01/2044 25

27 

مول املدينة 

 أرضاملنورة )

مجمع روابي 

 (األنصار

***** 

املدينة 

 املنورة
 ه17/10/1438 840104022043 6,959

أسواق شركة 

 عبدهللا العثيم

** 

2,000,000 

 سنة 15

 3 أول 

 سنوات

 ملزمة

 %100 م19/07/2035

28 

أرض مجمع 

 مستودعات

صناعية )

 (الشمال

******  

 - - - - غير مؤجرة - - 17,411.36 الرياض

 - - - - غير مؤجرة ه09/03/1436 711607001162 42,317 الرياض أرض خام 29

 - - - - غير مؤجرة ه29/06/1438 611601000370 54,772 الرياض أرض خام 30

 - - - - غير مؤجرة ه08/10/1440 711603002180 87,100 الرياض أرض خام 31

32 
أرض بحي 

 النموذجية
 - - - - غير مؤجرة ه 16/07/1442 799026000371 948 الرياض

 الشركة: املصدر

 * ال يتم تجديد العقود بشكل تلقائي وإنما بعقد جديد بين الشركة واملستأجر.

 راجع القسم الفرعي ) * ملزيد من املعلومات*
ً
( "خلفية عن الشركة 3( "عقود اإليجار الرئيسية" من القسم )3.3.6حول العقود املبرمة مع املستأجرين املشار إليهم في الجدول أعاله فضال

 وطبيعة أعمالها" في هذا املستند.

 *** األراض ي املشار إليها أعاله تتكون من عدة وحدات وعدة مستأجرين.

 " في هذا املستند. لسكني( "القطاع ا3.3.1.1رقم ) سكنية وهي موضحة في القسم السابقض ي املشار إليها في الجدول أعاله تحتوي على عقارات * األرا***

 م.2020ديسمبر  31القوائم املالية املنتهية في إيرادات عقد التأجير في وانعكست م، 2020يونيو  30* تم االنتهاء من املشروع وتسليمه للمستأجر بعد الفترة املالية املنتهية في ****

املستند لم يتم االنتهاء من إفراغ صك  عبارة عن عقد بيع على الخارطة مبرم مع صندوق ثروات الرياض الصناعي )املدار من قبل شركة ثروات لألوراق املالية(، وكما في تاريخ هذا ******

 راجع الخطر رقم )
ً
 ( "عوامل املخاطرة" في هذا املستند(.2اطر املتعلقة بشراء عقارات استثمارية بالتقسيط" في القسم )( "املخ2.1.34األرض )فضال
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 العقارات االستثمارية تحت اإلنشاء 

  وهي موضحة في الجدول أدناه: ،تتمثل العقارات االستثمارية تحت اإلنشاء في إدخال تحسينات على الورش الصناعية

 العقارات االستثمارية تحت اإلنشاء(: 7) رقم الجدول  

# 
عدد 

 الورش
 طبيعة التحسينات

الوقت املتوقع 

 لإلنتهاء

كما  نسبة اإلنجاز

 م2021 يونيو 30في 
 التكلفة

طريق 

 التمويل

1 
47 

 ورشة

البلوك استخدام سقف بال إلى الورش حوائط رفع بناء أعمال 

 أعمال شتراطاتا حسب ودهانها وتلييسها ورشة( 42) عدد

 الجديدة املدني الدفاع

نهاية الربع الثاني  

 م2021من عام 
 ذاتي 1,434,774 %92

2 
16 

 ورشة

البلوك استخدام حوائط الورش إلى السقف ب رفع بناء أعمال 

 أعمال شتراطاتا حسب ودهانها وتلييسها ورشة( 14) عدد

 الجديدة املدني الدفاع

نهاية الربع الثاني  

 م2021من عام 
 ذاتي 293,818 %75

 املصدر: الشركة

 

 االستثمارات في صناديق استثمارية 

 :لدى الشركة استثمارات في صناديق استثمارية، موضحة في الجدول أدناه
 االستثمارات في صناديق استثمارية(: 8) رقم الجدول 

 عند التأسيس قيمة االستثمار بلد التأسيس الكيان االستثمار #

 *صندوق ثروات الرياض الصناعي 1
 صندوق استثماري 

 عقاري 

اململكة العربية 

 السعودية

19,512,196 

 ريال سعودي

 **صندوق جرافيتي رانش 2
 صندوق استثماري 

 خاص بالتحول التكنولوجي

الواليات املتحدة 

 األمريكية

 دوالر أمريكي 1,500,000

 ريال سعودي 5,634,000ما يعادل 

 الشركة: املصدر

( ريال سعودي 58,537بلغت )خسائر ( ريال سعودي، مما نتج عنه 4,234,146م بمبلغ )2021 يونيو 30* تم تقييم االستثمار في صندوق ثروات الرياض الصناعي بالقيمة العادلة كما في 

 .رباح أو الخسائرم ضمن قائمة األ 2021 يونيو 30إعادة تقييم استثمارات كما في كخسائر تم قيدها 

% من االستثمار أي بقيمة 100م، وتم إثباته كمخصص هبوط استثمار بما يعادل 2021 يونيو 30** لم يتم تقييم االستثمار في صندوق جرافيتي رانش بالقيمة العادلة كما في 

 ( ريال سعودي.5,634,000( دوالر أمريكي ما يعادل )1,500,000)

 توزيع إيرادات الشركة 

و يوني 30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2020وم 2019وم 2018ديسمبر  31كما في  القطاعاتحسب يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة 

 :م2021و م2020
 حسب القطاعات لشركةاتفاصبل إيرادات (: 9) رقم الجدول 

 القطاع

 م2021يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020 ديسمبر 31 م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

القطاع 

 التجاري 
39,725,614 91.80% 42,946,223 95.45% 40,878,321 %96.11 16,289,160 95.00% 18,674,177 95.26% 

القطاع 

 السكني
3,550,609 8.20% 2,048,827 4.55% 1,655,331 %3.89 857,324 5.00% 928,989 4.74% 

 %100 19,603,166 %100 17,146,484 %100 42,533,652 %100 44,995,050 %100 43,276,223 اإلجمالي

 شركةال: املصدر

  



 

26 

يونيو  30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب العقارات 

 :م2021و م2020
 حسب العقارات الشركة (: تفاصبل إيرادات10) رقم الجدول 

 املوقع العقار

 م2021يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020 ديسمبر 31 م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

 النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

 اإليرادات
 )ريال السعودي(

النسبة 
)%( 

فندق روابي 

 *زمزم 

مكة 

 املكرمة
10,000,000 23.11% 9,623,352 21.39% 3,601,874 8.47% 350,000 2.04% - - 

فندق روابي 

 *الزهراء 

املدينة 

 املنورة
5,927,289 13.70% 6,190,476 13.76% 3,309,568 7.78% 309,524 1.81% - - 

 %13.77 2,700,000 %15.75 2,700,000 %12.70 5,400,000 %11.42 5,139,965 %12.48 5,400,000 الرياض برج أبان

ورش طريق 

 الخرج

 الرياض
3,771,258 8.71% 3,174,319 7.05% 3,358,467 7.90% 1,533,742 8.94% 1,520,630 7.76% 

مركز املوس ى 

 للمكاتب

 الرياض
2,734,164 6.32% 3,333,314 7.41% 3,557,642 8.36% 1,783,708 10.40% 1,639,874 8.37% 

عمارة 

 الستين

 الرياض
4,266,667 9.86% 4,910,413 10.91% 3,994,577 9.39% 1,695,185 9.89% 2,364,218 12.06% 

عمائر طريق 

 الخرج

 الرياض
2,342,002 5.41% 2,370,049 5.27% 2,679,640 6.30% 1,249,791 7.29% 1,230,287 6.28% 

صناعية 

 العبيدان

 الرياض
1,248,147 2.88% 1,200,178 2.67% 1,278,636 3.01% 527,540 3.08% 575,005 2.93% 

 %5.10 1,000,000 %5.83 1,000,000 %7.40 2,994,444 %2.23 1,005,569 %1.93 833,320 الدمام مول الدمام

أحواش 

ودكاكين 

 العمارية

 الرياض

394,486 0.91% 212,500 0.47% 85,000 0.20% 85,000 0.50% 86,441 0.44% 

 –مركز أبان 

 الغدير حي

 الرياض
4,236,950 9.79% 5,465,443 12.15% 8,973,320 21.10% 4,728,744 27.58% 5,170,033 26.37% 

أسواق 

 العمرو 

 الرياض
733,333 1.69% 797,772 1.77% 800,000 1.88% 400,000 2.33% 400,000 2.04% 

مبنى الشركة 

 الجديد

 الرياض
698,007 1.61% 720,033 1.60% 629,467 1.48% 262,500 1.53% 286,000 1.46% 

فلل 

 املحمدية

 الرياض
510,600 1.18% 590,000 1.31% 620,588 1.46% 290,750 1.70% 295,000 1.50% 

مستودعات 

 الزايدي

مكة 

 املكرمة
180,000 0.42% 170,000 0.38% 208,762 0.49% 130,000 0.76% 85,678 0.44% 

أرض حي 

 حطين
 %1.28 250,000 %0.58 100,000 %0.24 100,000 %0.20 91,667 - - الرياض

مول املدينة 

 أرضاملنورة )

 روابي مجمع

 *(* األنصار

املدينة 

 املنورة
- - - - 941,667 2.21% - - 1,000,000 5.10% 

عمارة رقم 

( بطريق 5)

الخرج حي 

 الدفاع

 %5.10 1,000,000 - - - - - - - - الرياض

 %100 19,603,166 %100 17,146,484 %100 42,533,652 %100 44,995,050 %100 43,276,223 اإلجمالي

 شركةال: املصدر

 لتأثير انتشار فيروس كورونا على 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في عن في الجدول أعاله من قيمة اإليجار  ااملشار إليهاملستأجرين للعقارات قامت الشركة بإعفاء العمالء * 
ً
م وذلك نظرا

 أعمالهم، وسيتم النظر وإصدار قرار في تحصيل إيجار الفترات الالحقة من عدمه ضمن اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

 م.2020م وبدأت إيرادات املشروع خالل النصف الثاني من العام 2020يونيو  30املنتهية في تم االنتهاء من املشروع وتسليمه للمستأجر بعد الفترة املالية  **
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 العمالء الكبار 

 م2020يونيو  30في وفترة الستة أشهر املنتهية  م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في  أكبر خمسة عمالء للشركةبالجدول التالي قائمة يوضح 

 :م2021و
 أكبر خمسة عمالء للشركة(: 11الجدول رقم )

 اسم العميل
طبيعة 

 العالقة

 م2021يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 اإليرادات

 )ريال سعودي(

نسبة من 

 اإليرادات

 اإليرادات

 )ريال سعودي(

نسبة من 

 اإليرادات

 اإليرادات

 )ريال سعودي(

نسبة من 

 اإليرادات

 اإليرادات

 )ريال سعودي(

نسبة من 

 اإليرادات

 اإليرادات

 )ريال سعودي(

نسبة من 

 اإليرادات

 األندلس شركة

 الفنادق إلدارة

 والقصور 

 ** السكنية

طرف 

 مستقل
10,000,000 23.11% 9,623,352 21.39% 3,601,874 8.47% 350,000 2.04% - - 

محمد  أحمد

 رياض

  **زهدي

طرف 

 مستقل
5,927,289 13.70% 6,190,476 13.76% 3,309,568 7.78% 309,524 1.81% - - 

 املدن هيئة

 الصناعية

 ومناطق

  التقنية

طرف 

 مستقل
5,400,000 12.48% 5,139,965 11.42% 5,400,000 12.70% 2,700,000 15.75% 2,700,000 13.77% 

 شركة

 الجديعي

 املكتبي لألثاث

طرف 

 مستقل
4,266,667 9.86% 4,910,413 10.91% 3,994,577 9.39% 1,695,185 9.89% 2,364,218 12.06% 

أسواق عبدهللا 

 العثيم

طرف 

 مستقل
1,566,653 3.62%  1,803,341 4.01% 4,736,111 11.13% 1,400,000 8.16% 2,525,000 12.88% 

%62.77 27,160,609 اإلجمالي  27,667,547 61.49% 21,042,130 49.47% 6,454,709 37.64% 7,589,218 38.71% 

 شركةال: املصدر

 راجع القسم الفرعي ) حول العقود املبرمة مع * ملزيد من املعلومات
ً
( "خلفية عن الشركة وطبيعة 3( "عقود اإليجار الرئيسية" من القسم )3.3.6العمالء الكبار املذكورين في الجدول أعاله فضال

 املستند.أعمالها" في هذا 

 لتأثير انتشار فيروس كورونا على أعمالهم، وسيتم النظر 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في عن قامت الشركة بإعفاء العمالء املشار إليهم في الجدول أعاله من قيمة اإليجار ** 
ً
م وذلك نظرا

 مجلس إدارة الشركة. وإصدار قرار في تحصيل إيجار الفترات الالحقة من عدمه ضمن اجتماعات
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 عقود اإليجار الرئيسية 

مع الغير بصفتها )مؤجر(، وتتمثل عقود اإليجار الرئيسية لدى الشركة في عقود اإليجار املبرمة مع أكبر تتمثل طبيعة نشاط الشركة بإبرام عقود اإليجار 

 باإلضافة إلى عقود أخرى بناًء على مدة وحجم العقد. .هذا املستند ( "العمالء الكبار" في3.3.5القسم الفرعي السابق )خمسة عمالء، واملوضحين في 

 ول أدناه ملخص هذه العقود:اوضح الجدتو 
 ملخص عقد فندق روابي زمزم(: 12) رقم الجدول 

 زمزم روابي فندق

 مكة املكرمة املوقع

 العقد أطراف
 شركة إنماء الروابي املؤجر

 شركة األندلس إلدارة الفنادق والقصور السكنية املستأجر

 ه(30/03/1441ه )تجديد للعقد املنتهي بتاريخ 30/03/1446ه وتنتهي في تاريخ 01/04/1441( سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 5خمس ) مدة العقد

 العقد قيمة
الهجرية، تسدد كل سنة على ثالث دفعات، وتكون قيمة اإليجار ألول ( سنوات 5( ريال سعودي عن كامل مدة العقد الخمس )38,500,000)

 ( ريال سعودي.8,000,000( ريال سعودي، وللسنة الرابعة والخامسة )7,500,000ثالث سنوات )

 التجديد آلية
 قبل فترة ال تقل عن أربعة )

ً
، وفي حالة رغبة املستأجر بالتجديد يجب إبالغ املؤجر خطيا

ً
( شهور قبل نهاية العقد، 4ال يجدد العقد تلقائيا

 .ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفين

 على املستأجر طيلة مدة العقد. عقد ُملزمال نوع االلتزام

 الشركة: املصدر

 عقد فندق روابي الزهراءملخص (: 13) رقم الجدول 

 الزهراء روابي فندق

 املدينة املنورة املوقع

 العقد أطراف
 شركة إنماء الروابي املؤجر

 زهدي رياض محمد أحمد املستأجر

 ه(14/01/1440ه )تجديد للعقد املنتهي بتاريخ 14/01/1444وتنتهي في تاريخ  ه15/01/1440أ من تاريخ ( سنوات هجرية تبد4) أربع مدة العقد

 العقد قيمة
( ريال سعودي، 6,190,476) رية، وتكون قيمة اإليجار لكل سنة( سنوات الهج4كامل مدة العقد األربع )عن ( ريال سعودي 26,000,000)

 تسدد على دفعتين.

،  التجديد آلية
ً
 ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفينال يجدد العقد تلقائيا

 على املستأجر. عقد غير ُملزمال نوع االلتزام

 الشركة: املصدر

 أبان برجد و ملخص عق(: 14) رقم الجدول 

 أبان برج

 الرياض املوقع

 العقد أطراف

 شركة إنماء الروابي املؤجر

 املستأجر
 التقنية ومناطق الصناعية املدن هيئة

 عبارة عن ثالثة عقود )عقد مبنى اإلدارة، وعقد املعرض الشمالي، وعقد املعرض الجنوبي(

 *مدة العقد

 م(.15/03/2020)تجديد للعقد املنتهي بتاريخ  م15/03/2023م وتنتهي في 16/03/2020( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 3مبنى اإلدارة: ثالث )

)مع فترة سماح شهرين من تاريخ استالم  م23/01/2021م وتنتهي في 24/11/2015( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 5)املعرض الشمالي: خمس 

 م.28/09/2023 العقد في انتهاءتاريخ ليكون  م،04/03/2020في ملحق العقد املوقع بتاريخ  املوقع( تم تعديل تاريخ انتهاء العقد

)تجديد للعقد املنتهي بتاريخ  م15/06/2023م وتنتهي في 15/06/2020( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 3املعرض الجنوبي: ثالث )

 م(.15/06/2020

 العقد قيمة

 ( سنوات ميالدية، موضحة كما يلي:3( ريال سعودي القيمة اإليجارية للعقود عن كامل مدة العقود ثالث )16,200,000)

 بداية كل سنة إيجارية.3,400,000) مبنى اإلدارة:
ً
 ( ريال سعودي عن كل سنة إيجارية، تدفع مقدما

 بداية كل سنة إيجارية.1,000,000املعرض الشمالي: )
ً
 ( ريال سعودي عن كل سنة إيجارية، تدفع مقدما

 بداية كل سنة إيجا1,000,000املعرض الجنوبي: )
ً
 رية.( ريال سعودي عن كل سنة إيجارية، تدفع مقدما

، العقود تجدد ال التجديد آلية
ً
 الطرفين بين جديدة بعقود التجديد ويكون  تلقائيا

 على املستأجر طيلة مدة العقد. عقد ُملزمال نوع االلتزام

 الشركة: املصدر

للمستأجر في حال رغبته إنهاء اإلتفاقية إشعار املؤجر قبل سنة ، وكما هو كذكور في العقد يحق م22/06/2022*قام العميل بإرسال خطاب للشركة بأنه سيقوم بإخالء املبنى بتاريخ 

 من التاريخ املحدد إلخالء العقار.
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 ملخص عقد عمارة الستين(: 15) رقم الجدول 

 عمارة الستين

 الرياض املوقع

 العقد أطراف
 شركة إنماء الروابي املؤجر

 املكتبي لألثاث الجديعي شركة املستأجر

 ه14/06/1443ه وتنتهي في تاريخ 15/06/1438( سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 5) خمس مدة العقد

 العقد قيمة

( سنوات الهجرية، تسدد قيمة اإليجار السنوية على دفعتين، وتكون قيمة 5( ريال سعودي، عن كامل مدة العقد الخمس )22,000,000)

 ملا 
ً
 يلي:اإليجار السنوية وفقا

 ( ريال سعودي.4,000,000السنة األولى مبلغ ) 

 ( ريال سعودي.4,200,000السنة الثانية مبلغ ) 

 ( ريال سعودي.4,400,000السنة الثالثة مبلغ ) 

 ( ريال سعودي.4,600,000السنة الرابعة مبلغ ) 

 ( ريال سعودي.4,800,000السنة الخامسة مبلغ ) 

، التجديد آلية
ً
 ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفين ال يجدد العقد تلقائيا

 على املستأجر طيلة مدة العقد. عقد ُملزمال نوع االلتزام

 الشركة: املصدر

 ملخص عقد مول الدمام(: 16) رقم الجدول 

 مول الدمام

 الدمام املوقع

 العقد أطراف
 شركة إنماء الروابي املؤجر

 العثيم عبدهللا أسواقشركة  املستأجر

 مدة العقد
( سنوات ميالدية ملزمة على 3م. تكون أول ثالث )29/07/2033 وتنتهي في تاريخ م30/07/2018تبدأ من تاريخ  ،( سنة ميالدية15عشر ) خمسة

 املستأجر أما باقي املدة فاختيارية.

 العقد قيمة
( ريال سعودي عن كل سنة إيجارية من 2,400,000)( األولى، و10السنوات العشر )من كل سنة إيجارية ( ريال سعودي، عن 2,000,000)

 يمة اإليجار السنوية على دفعتين.تسدد ق ( األولى.10( التي تلي السنوات العشر )5السنوات الخمس )

، ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفين التجديد آلية
ً
 ال يجدد العقد تلقائيا

ستأجر ال نوع االلتزام
ُ
دة اختيارية للُمستأجر.في عقد ُملزم على امل

ُ
 الثالث سنوات األولى وباقي امل

 الشركة: املصدر

 ملخص عقد أسواق العمرو (: 17) رقم الجدول 

 العمرو  أسواق

 الرياض املوقع

 العقد أطراف
 شركة إنماء الروابي املؤجر

 العثيم عبدهللا أسواقشركة  املستأجر

 م(.23/01/2017م )تجديد للعقد املنتهي بتاريخ 23/01/2022م وتنتهي في 24/01/2017( سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ 5خمس ) مدة العقد

 .دفعة واحدةإيجارية، تسدد قيمة اإليجار السنوية على ( ريال سعودي، عن كل سنة 800,000) العقد قيمة

، ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفينال يجدد  التجديد آلية
ً
 العقد تلقائيا

 على املستأجر. عقد غير ُملزمال نوع االلتزام

 الشركة: املصدر
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 مجمع روابي األنصارملخص عقد (: 18) رقم الجدول 

 األنصار روابي مجمع

 املدينة املنورة املوقع

 العقد أطراف
 شركة إنماء الروابي املؤجر

 العثيم عبدهللا أسواقشركة  املستأجر

 مدة العقد
( سنوات ميالدية ملزمة على 3. تكون أول ثالث )م19/07/2035م وتنتهي في تاريخ 20/07/2020تبدأ من تاريخ ( سنة ميالدية، 15خمسة عشر )

 ستأجر أما باقي املدة فاختيارية.امل

 سعودي، عن كل سنة إيجارية، تسدد قيمة اإليجار السنوية على دفعتين.( ريال 2,000,000) العقد قيمة

، ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفين التجديد آلية
ً
 ال يجدد العقد تلقائيا

ستأجر  نوع االلتزام
ُ
دة اختيارية للُمستأجر.في عقد ُملزم على امل

ُ
 الثالث سنوات األولى وباقي امل

 الشركة: املصدر

 حطين حي أرضملخص عقد (: 19) رقم الجدول 

 حطين حي أرض

 الرياض املوقع

 العقد أطراف
 شركة إنماء الروابي املؤجر

 املدارس املتقدمةشركة  املستأجر

 .م31/01/2044م وتنتهي في تاريخ 01/02/2019تبدأ من تاريخ ميالدية، ( سنة 25) وعشرونخمسة  مدة العقد

 العقد قيمة

 لكل تين، تسدد قيمة اإليجار السنوية على دفع( سنة امليالدية25والعشرين ) ( ريال سعودي، عن كامل مدة العقد الخمس114,700,000)

 ملا يلي:، ويكون توزيع القيمة اإليجارية اإلجمالية سنة( 25) والعشرين الخمسة من سنة
ً
 وفقا

 ( ريال سعودي.100,000)مبلغ ب م31/01/2020م وحتى تاريخ 01/02/2019التي تبدأ من تاريخ بداية العقد في  السنة األولى والثانية 

 ( ريال 12,000,000بقيمة إيجارية إجمالية ) م31/01/2024م وحتى تاريخ 01/02/2021التي تبدأ من تاريخ  السنوات الثالث التالية

 .لكل سنةريال سعودي ( 4,000,000سعودي، )

  ( ريال 22,500,000م بقيمة إجمالية إيجارية )31/01/2029م وحتى تاريخ 01/02/2024التي تبدأ من تاريخ  الثانيةالسنوات الخمس

 ( ريال سعودي لكل سنة.4,500,000سعودي، )

  ( ريال 25,000,000م بقيمة إجمالية إيجارية )31/01/2034م وحتى تاريخ 01/02/2029التي تبدأ من تاريخ  الخمس الثالثةالسنوات

 ( ريال سعودي لكل سنة.5,000,000سعودي، )

  ( ريال 55,000,000م بقيمة إجمالية إيجارية )31/01/2044م وحتى تاريخ 01/02/2034التي تبدأ من تاريخ السنوات العشر األخيرة

 ( ريال سعودي لكل سنة. 5,500,000سعودي، )

 التجديد آلية
 قبل فترة ال تقل عن أربعة وعشرين )

ً
، وفي حالة رغبة املستأجر بالتجديد يجب إبالغ املؤجر خطيا

ً
 من نهاية 24ال يجدد العقد تلقائيا

ً
( شهرا

 .ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفينمدة العقد، 

 على املستأجر طيلة مدة العقد. عقد ُملزمال نوع االلتزام

 الشركة: املصدر
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 الشركة رؤية 

 .السعودية العربية اململكة في املتكاملة العقاري  والتطوير االستثمار وخدمات لحلول  املزودين أهم كأحد الريادية مكانتها تكريس

 رسالة الشركة 

 واألســــــــــــاليب االســــــــــــتراتيجيات أحدث وتطبيق ،املتميزة الكفاءات أفضــــــــــــل اســــــــــــتقطابو  ،في االســــــــــــتثمار والتطوير العقاري  حقيقية مضــــــــــــافة قيمة تقديم

 .األطراف جميع وثقة رض ى استدامة يضمن بشكلو  التنافسية، واألسعار العالية بالجودة متمّيز عقاري  منتج ابتكار بهدف العلمية،

  العامةاستراتيجية الشركة  

  وتشــــغيل، وإدارة وتطوير اســــتثمار من في القطاع العقاري في اململكة االحترافية والحلول  الخدمات من واســــع طيفتقديم العمل على 
ً
 معايير ألعلى وفقا

 التقنيات أحدثفي  واالســـــتثمار. والصـــــناعية والتجارية الســـــكنية العقارات ألصـــــحاب االســـــتثمارية العوائد أعلىلضـــــمان  متطورة؛ محلية وبرؤية الجودة

 ومصــــــداقية دقة بكل املطلوبة اإلحصــــــائية والبيانات والتقارير املعلومات بكافة واملســــــتثمرين املالك جميع لتزويد املتطورة املعلومات ونظم والبرمجيات

 ، وتحقيق أعلى قدر من العوائد املالية واملحافظة على العالقات مع العمالء وتعزيزها. املناسب الوقت في ووضوح

 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة 

  واالستثمار العقاري.الخبرة الكبيرة لدى أعضاء مجلس اإلدارة في التطوير 

 أراض ي، مباني سكنية، مباني تجارية، مكاتب، فنادق، مستودعات، ورش(. املختلفة العقارية املنتجات في االستثمار تنوع( 

  الشركة مشاريعفي  األداء حسناالحترافية و و  ،املرتفع والكفاءة الجودة مستوى. 

 والعمالء املجتمع ورغبات حاجات مع وتتماش ى تتالءمالتي  عقاريةال نتجاتاالستثمار في امل. 

 ستثمرينوامل العمالء وتطلعات متطلبات تلبيةمواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في القطاع العقاري ل. 

 التابعة الشركات 

 .املستند هذا تاريخ في كما تابعة شركة أي الشركة لدى يوجد ال

 فروع الشركة 

 .املستند هذا تاريخ في كما فروع الشركة لدى يوجد ال

 وحقوق امللكية العالمات التجارية 

  وتمنحها التنافســــــ ي، ومركزها أعمالها تدعم والتي التجارية، عالمتها على خدماتها تســــــويق في الشــــــركة تعتمد
ً
  تميزا

ً
 قامت العمالء، بين الســــــوق  في واضــــــحا

 للجدول أدناه: .السعودية العربية اململكة في الفكرية للملكية السعودية الهيئة لدى التجارية عالمتها بتسجيل الشركة
ً
 وفقا

 العالمة التجارية للشركة (:20الجدول رقم )

 تاريخ نهاية الحماية تاريخ بداية الحماية بلد التسجيل تاريخ التسجيل رقم التسجيل اسم املالك العالمة التجارية

 

شركة إنماء 

 الروابي
1441024618 

 ه07/09/1441

)املوافق 

 م(30/04/2020

اململكة 

العربية 

 السعودية

 ه11/09/1441

)املوافق 

 م(04/05/2020

ه 10/09/1451

)املوافق 

 م(14/01/2030

 املصدر: الشركة
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 الحكومية والشهادات التراخيص 
 

 كما وهي ،لتمكينها من القيام بعملياتها املختصة الحكومية الجهات الشركة من عليها حصلت التي الحكومية والشهادات التراخيص التالي الجدول  يوضح

 :يلي
 الحكومية والشهادات (: التراخيص21) رقم الجدول 

 الترخيص/الشهادة #
صاحب 

 الترخيص/الشهادة
 صدرةالجهة امل رقم الترخيص

تاريخ 

 اإلصدار/التجديد
 تاريخ االنتهاء

 وزارة التجارة 1010306291 شركة إنماء الروابي السجل التجاري  1

ه 30/04/1432

)املوافق 

 م(04/04/2011

ه 29/04/1447

)املوافق 

 (م21/10/2025

2 

ترخيص مزاولة 

نشاط تجاري 

 )رخصة بلدية(

 40031855405 شركة إنماء الروابي

 البلدية الشؤون وزارة

أمانة  – والقروية

 منطقة الرياض

ه 09/07/1435

)املوافق 

 م(08/05/2014

 ه09/07/1443

)املوافق 

 (م10/02/2022

3 

شهادة عضوية 

وسيط عقاري معتمد 

 )إيجار(

 EJAR_14436 شركة إنماء الروابي

 –وزارة اإلسكان 

الشبكة اإللكترونية 

لخدمات اإليجار 

 "إيجار"

ه 15/07/1441

)املوافق 

 م(10/03/2020

ه 29/04/1447

)املوافق 

 (م21/10/2025

4 
 في عضوية شهادة

 التجارية الغرفة
 غرفة الرياض 253327 الروابي إنماء شركة

ه 25/06/1432

)املوافق 

 م(28/05/2011

 ه29/04/1447

)املوافق 

 (م21/10/2025

 20002104015332 الروابي إنماء شركة شهادة سعودة 5
وزارة املوارد البشرية 

 والتنمية االجتماعية

 ه13/09/1442

)املوافق 

 (م25/04/2021

ه 14/04/1443

)املوافق 

 (م19/11/2021

6 

 في اشتراك شهادة

 التأمينات

 االجتماعية

 38451171 الروابي إنماء شركة
 العامة املؤسسة

 االجتماعية للتأمينات

ه 17/09/1442

)املوافق 

 م(29/04/2021

 هـ21/02/1443

)املوافق 

 (م28/09/2021

 1110678914 الروابي إنماء شركة والدخل الزكاة شهادة 7
الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل

ه 23/08/1442

)املوافق 

 م(05/04/2021

ه 29/09/1443

)املوافق 

 م(30/04/2022

8 
شهادة التزام بنظام 

 حماية األجور 
 20012108019112 شركة إنماء الروابي

وزارة املوارد البشرية 

 والتنمية االجتماعية

ه 22/01/1443

)املوافق 

 م(30/08/2021

ه 23/03/1443

املوافق 

 م(29/10/2021)

 الشركة: املصدر

 العقارات اململوكة من الشركة 

 راجع املدرة للدخل سكنية وتجارية ) العقارات من عدد الشركة تمتلك
ً
 عن خلفية( "3) القسم من" ( "قطاعات األعمال3.3.1القسم الفرعي )فضال

القوائم ( مليون ريال سعودي كما في 1,000,000والتي تبلغ قيمة ) عقارات أخرى غير مدرة للدخل في هذا املستند(، باإلضافة إلى" أعمالها وطبيعة الشركة

 :أدناه الجدول  في موضحة ،وهي عبارة عن أراض ي خام ومبنى سكن ملوظفي الشركة م2021يونيو  30املنتهية في للفترة املراجعة املالية 
 الشركة غير املدرة للدخلملوكة من امل العقارات(: 22) رقم الجدول 

 تاريخ الصك رقم الصك 2م األرض مساحة املوقع نوع العقار #

1 
 أرض

 )مبنى سكن املوظفين(
 ه12/08/1432 310115023404 480 الرياض

 ةالشرك: املصدر
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 والسعودة املوظفون  

 درها، وبنسبة سعودة قينسعودي غير ينموظف( 7)و ينسعودي ينموظف( 9) منهم موظف( 16) الشركة موظفي عدد بلغ ،م2021أغسطس  26 في كما

  الشركة وتندرج ،(%56.25) حوالي
ً
 .للسعودة نطاقات برنامج من "رتفعامل األخضر" النطاق تحت حاليا

والفترة املنتهية في  م2020و م،2019و م،2018 األعوام خالل الشركة إدارات على وتوزيعهم املوظفين أعدادو  السعودة نسبة التالية الجداول  وتوضح

 م.2021يونيو  30
 أعداد العاملين بالشركة (: 23) رقم الجدول 

 الفئة
 م2021يونيو  30 م2020 م2019 م2018

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %56.25 9 %54.55 6 %45.45 5 %40 4 السعوديون 

 %43.75 7 %45.45 5 %54.55 6 %60 6 غير السعوديين

 %100 16 %100 11 %100 11 %100 10 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 توزيع املوظفين على اإلدارات (: 24) رقم الجدول 

 اإلدارة
 م2021يونيو  30 م2020 م2019 2018

 غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون  السعوديينغير  السعوديون 

 1 1 1 1 1 1 1 1 البشرية املوارد إدارة

 1 1 1 0 1 0 1 0 والصيانة املشاريع إدارة

 1 1 1 1 1 1 1 1 املالية اإلدارة

 1 1 1 1 1 1 0 1 األعمال تطوير إدارة

 2 2 1 1 1 1 1 0 املشتريات إدارة

 1 1 0 1 1 0 1 0 املستثمرين عالقات إدارة

 - 2 0 1 0 1 1 1 التنفيذي الرئيس مكتب

 7 9 5 6 6 5 6 4 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 هذا املستند.نشر  ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ

بشكل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف على املستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق 

 الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

 في الوضع املالي خالل ) الشركة نقطاع في أعمالاأي  بأنه لم يحدثيقر أعضاء مجلس اإلدارة و 
ً
 ملحوظا

ً
 12يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا

ً
( شهرا

 .من تاريخ هذا املستند األخيرة

 

 كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
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 هيكل امللكية والهيكل التنظيمي 

 دراجاإل  قبل الشركة ملكيةهيكل  

 دراج:اإل الشركة قبل  ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 
 قبل اإلدراج  الشركة لكيةهيكل م(: 25) رقم الجدول 

 النسبة
 القيمة االسمية

 (ريال السعودي)
 م االسم عدد األسهم

 1 إبراهيم سعد محمد املوس ى   31,866,990 318,669,900 79.67%

 2 مساهم( 60% )5يمتلكون أقل من  مساهمون آخرون 8,133,010 81,330,100 20.33%

 جمالياإل  40,000,000 400,000,000 100%

 الشركة: املصدر

 

 

 الهيكل التنظيمي  

 

 الهيكل التنظيمي للشركة (: 1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة

 مجلس اإلدارة

إدارة عالقات 
 املستثمرين

إدارة املشاريع  اإلدارة املالية
 والصيانة

 الرئيس التنفيذي

 لجنة املراجعة

 أمين سر
مجلس اإلدارة   

إدارة املوارد 
 البشرية

إدارة تطوير 
 األعمال

 إدارة املشتريات

مكتب الرئيس 

 التنفيذي

 الجمعية العامة
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  وأمين سر املجلس مجلس اإلدارةأعضاء  

 : وأمين سر املجلس رةيوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدا
 وأمين سر املجلس مجلس اإلدارةأعضاء (: 26) رقم الجدول 

 * اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية

االستقاللية 

**** 
 العمر الجنسية

 اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة األسهم

 "غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

  إبراهيم سعد محمد املوس ى
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 - - %79.67 31,866,990 85 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

  ***عبدهللا إبراهيم سعد املوس ى
رئيس نائب 

 مجلس اإلدارة
 - - %1.48 594,400 55 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

  محمد إبراهيم سعد املوس ى
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - %1.48 594,400 56 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

  سعد إبراهيم سعد املوس ى
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - %1.48 594,400 42 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

 فهد إبراهيم سعد املوس ى 
مجلس عضو 

 اإلدارة
 - - %1.48 594,400 36 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

 عبدالعزيز إبراهيم سعد املوس ى
عضو مجلس 

 اإلدارة
   %1.48 594,400 32 سعودي مستقل غير تنفيذي غير

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 املوس ى**

عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - 34 سعودي مستقل تنفيذي غير

 املوس ى**عبدالعزيز حمد محمد 
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - - - 53 سعودي مستقل غير تنفيذي

 *** اإلدارة مجلس سر  أمين

 املوس ى محمد حمد موس ى
 سر أمين

 اإلدارة مجلس
 - - %0.00001 5 29 سعودي - -

 الشركة: املصدر

لدورة مجلس  املذكورين أعاله ورئيس مجلس اإلدارة م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة19/09/2019ه )املوافق 20/01/1441* وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة في تاريخ 

 .م(08/05/2022ه )املوافق 07/10/1443، تنتهي في تاريخ وملدة ثالث سنواتم( 09/05/2019ه )املوافق 04/09/1440 الحالية التي بدأت من تاريخ اإلدارة

 من السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز املوس ى02/09/2020هـ )املوافق 14/01/1442العامة غير العادية املنعقدة في تاريخ ** وافقت الجمعية 
ً
والسيد/ عبدالعزيز  م( على انتخاب كال

 م(.08/05/2022)املوافق ه 07/10/1443املوس ى، كعضوي مجلس إدارة مستقلين، وذلك لدورة مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ  محمدحمد 

كنائب لرئيس مجلس  املوس ى سعد إبراهيم عبدهللاالسيد/  تعيين عضو مجلس اإلدارةم( 30/09/2020ه )املوافق 13/02/1442تاريخ قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد ب*** 

 م(.08/05/2022ه )املوافق 07/10/1443مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ وذلك لدورة  كأمين سر ملجلس اإلدارةاملوس ى  محمد حمد اإلدارة، وتعيين السيد/ موس ى

ض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة * تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوار ***

 :للشركة في كل من

  أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة 
ً
 مع من يملك هذه النسبة. أن يكون مالكا

  أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 
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 مجلس اإلدارة وأمين سر املجلسملخص السيرة الذاتية ألعضاء فيما يلي 
 براهيم سعد محمد املوس ى (: السيرة الذاتية إل 27) رقم الجدول 

 إبراهيم سعد محمد املوس ى 

 سنة 85 العمر 

 سعودي الجنسية

 رئيس مجلس اإلدارة  املنصب

 يوجد ال  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  م وحتى اآلن.2011يشغل منصب ناظر في وقف إبراهيم سعد محمد املوس ى )تعمل في األعمال الخيرية( من عام 

  تعمل في مجال املقاوالت( من عام مؤسسة فردية ) للمقاوالت املوس ى محمد سعد إبراهيميشغل منصب املدير العام ملؤسسة

 م وحتى اآلن.1964

 70  العقاري بجميع أنواعهواالستثمار سنة في أعمال البناء والتطوير. 

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 
 ال يوجد 

 املصدر: الشركة

 عبدهللا إبراهيم سعد املوس ى(: السيرة الذاتية ل28) رقم الجدول 

 عبدهللا إبراهيم سعد املوس ى

 سنة 55 العمر 

 سعودي الجنسية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة املنصب

  م.1988عام  السعوديةالعربية  اململكة في ثانوية اليرموكمن  )علمي( الثانوية العامة على حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية
 إدارة وتأجير  مجال في تعملمؤسسة فردية ) للعقارات املوس ى إبراهيم عبدهللا مكتب ملؤسسة العام يشغل منصب املدير

 .اآلن وحتى م1984 عام من( العقارات

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 
 ال يوجد 

 الشركة املصدر:

 حمد إبراهيم سعد املوس ى(: السيرة الذاتية مل29) رقم الجدول 

 محمد إبراهيم سعد املوس ى

 سنة 56 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

  م.1982عام  السعوديةالعربية  اململكة في ثانوية أبو بكر الصديقمن )علمي(  الثانوية العامة على حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  اآلن. م وحتى1990عام من ( املقاوالتتعمل في مجال مؤسسة فردية ) إنماء الصحاري  املدير العام ملؤسسةيشغل منصب 

 م 1995من عام ( العقاراتتعمل في مجال مؤسسة فردية ) املدير العام ملؤسسة مكتب محمد املوس ى للعقاراتشغل منصب ي

 .وحتى اآلن

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 
 ال يوجد 

 الشركةاملصدر: 
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 سعد إبراهيم سعد املوس ى.ل(: السيرة الذاتية 30) رقم الجدول 

 سعد إبراهيم سعد املوس ى

 سنة 42 العمر 

 سعودي الجنسية

  عضو مجلس اإلدارة املنصب

 م.2001في اململكة العربية السعودية عام  نظم املعلومات من جامعة امللك سعود وس فيبكالوريحاصل على درجة ال  املؤهالت العلمية

 العمليةالخبرات 

  تعمل في مجال شركة ذات مسؤولية محدودة )لالستثمار والتطوير العقاري  سأف الدوليةفي شركة  املدير العاميشغل منصب

 م وحتى اآلن.2007( من عام التطوير العقاري االستثمار و 

 من عام ( التطوير العقاري تعمل في مجال شركة ذات مسؤولية محدودة ) تعميرات املوس ىفي شركة  املدير العامشغل منصب ي

 .م وحتى اآلن2007

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 
 ال يوجد 

 الشركة :املصدر

 فهد إبراهيم سعد املوس ى ل(: السيرة الذاتية 31) رقم الجدول 

 فهد إبراهيم سعد املوس ى 

 سنة 36 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 املؤهالت العلمية
 م.2006عام  في اململكة العربية السعودية بكالوريوس في اإلدارة املالية من جامعة امللك سعودحاصل على درجة ال 

 م2007عام  في اململكة املتحدةمن جامعة برادفورد  الدولية في اإلدارة اجستيرحاصل على درجة امل. 

 الخبرات العملية

  م 2011منصب املدير العام ملؤسسة تالل اليمامة للمقاوالت )تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري( من عام يشغل

 وحتى اآلن.

  تعمل في مجال إدارة وتشغيل الفنادق( مؤسسة فردية ) في مؤسسة درنف إلدارة وتشغيل الفنادق منصب املدير العامشغل

 م.2020م وحتى عام 2014من عام 

 ( البنك السعودي الهولندي )شركة األول املاليةب مساعد مدير صندوق في شغل منص
ً
عمل في شركة مساهمة عامة ت) حاليا

 م.2011م وحتى عام 2009( من عام مجال الخدمات االستثمارية

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 
 ال يوجد 

 الشركة :املصدر

 عبدالعزيز إبراهيم سعد املوس ى (: السيرة الذاتية ل32) رقم الجدول 

 عبدالعزيز إبراهيم سعد املوس ى 

 سنة 32 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 املؤهالت العلمية
 م.2011عام  في اململكة العربية السعودية من جامعة امللك سعود اإلعالمبكالوريوس في حاصل على درجة ال 

 م2015عام  ميدلسيكس في اململكة املتحدةمن جامعة  التجارة الدوليةاجستير في حاصل على درجة امل. 

 الخبرات العملية

 شركة مساهمة مقفلة ) السعودية غل منصب مدير حسابات الشركات في املنطقة الوسطى في شركة أمريكان إكسبريسيش

 اآلن.م وحتى 2018تعمل في مجال الخدمات املالية( من عام 

  تعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة )ايه  تي ايه ديكو س ي جي شركةفي  مساعد تنفيذي للرئيس التنفيذيشغل منصب

 م.2018م وحتى عام 2017( من عام الخدمات اإلعالنية

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 
 ال يوجد 

 املصدر: الشركة
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 محمد عبدالعزيز املوس ى  عبدالعزيزل(: السيرة الذاتية 33) رقم الجدول 

 املوس ى عبدالعزيز  محمد عبدالعزيز 

 سنة 34 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

 املؤهالت العلمية
 كلية  –تخصص رئيس ي مالية وتخصص فرعي اقتصاد من جامعة انديانا  عمالإدارة األ  في بكالوريوسحاصل على درجة ال

 م.2010( إلدارة األعمال في بلومنقتون الواليات املتحدة األمريكية عام Kelleyكيلي )

 الخبرات العملية
 تعمل في مجال الخدمات املالية( شركة مساهمة مقفلة ) الرياض املاليةي شركة االستثمارات العقارية فغل منصب مدير يش

 م وحتى اآلن.2010من عام 

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 

 إدارة وتشغيل املنشآتتعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة ) شركة بودل للفنادق واملنتجعاتفي مجلس إدارة  عضو 

 .اآلن م وحتى2017الفندقية( من عام 

  تملك العقارات  تعمل في مجالشركة ذات مسؤولية محدودة ) السعودية للخدمات الفندقيةالشركة في مجلس إدارة عضو

 .م وحتى اآلن2017( من عام وإدارة وتشغيل املنشآت الفندقية

 املصدر: الشركة

 املوس ى. حمد محمد (: السيرة الذاتية لعبدالعزيز34) رقم الجدول 

 املوس ى محمد حمد عبدالعزيز 

 سنة 53 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

 م.1992عام  في اململكة العربية السعودية من جامعة امللك سعود خدمة اجتماعية –آداب بكالوريوس في حاصل على درجة ال  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

 ( من تعمل في مجال املقاوالت العامةشركة ذات مسؤولية محدودة املحدودة )أساليب ي شركة ف املدير العامغل منصب يش

 م وحتى اآلن.2001عام 

 ( تعمل في مجال املقاوالت شركة ذات مسؤولية محدودة يشغل منصب املدير العام في شركة أساليب تاال املحدودة

 م وحتى اآلن.2005اإللكتروميكانيك( من عام 

العضويات في مجالس 

 شركات أخرى إدارات 

  تعمل في مجال شركة ذات مسؤولية محدودة أساليب لالستثمار والتطوير العقاري املحدودة )في شركة  مديرينعضو مجلس

 آلن.م وحتى ا2008عام ( من االستثمار والتطوير العقاري 

 املصدر: الشركة

 محمد املوس ى وس ى حمدملالسيرة الذاتية (: 35الجدول رقم )

 موس ى حمد محمد املوس ى 

 سنة 29 العمر 

 سعودي الجنسية

 وأمين سر مجلس اإلدارة األعمال تطوير إدارة مدير املنصب

 املؤهالت العلمية
  السعودية حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في اململكة العربية

 م.2020عام 

 الخبرات العملية

  تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري( شركة مساهمة مقفلة )يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي

 م وحتى اآلن.2020 من عام

 تعمل في مجال االستثمار والتطوير شركة مساهمة مقفلة في شركة إنماء الروابي ) األعمال تطوير إدارة يشغل منصب مدير

 م وحتى اآلن.2018عام العقاري( من 

  قسم شؤون املوظفين في مجلس الحراسة القضائية على تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز في شغل منصب موظف إداري

 م.2018م وحتى عام 2015عام  الراجحي من

  م 2014عام  من)تعمل في مجال الخدمات اإلدارية( دارية شغل منصب كاتب اتصاالت هاتفية في شركة الراجحي للخدمات اإل

 م.2015وحتى عام 

  م.2014م وحتى عام 2012شغل منصب املدير العام في شركة العزيزية بنده املتحدة )تعمل في مجال املواد الغذائية( من عام 

 املصدر: الشركة
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 االشتراك في أعمال منافسة 

م( على الترخيص ألعضاء مجلس إدارة الشركة 22/10/2020ه )املوافق 05/03/1442ملساهمي الشركة بتاريخ وافقت الجمعية العامة العادية 

اشتراك أعضاء أدناه تفاصيل يوضح الجدول . و م2021م والعام 2020باالشتراك في أعمال تعد منافسة للشركة، على أن يكون الترخيص للعام 

 :مجلس اإلدارة في أعمال منافسة
 اشتراك أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة (:36) رقم الجدول 

 سبب اعتبار الشركة منافسة اسم الشركة االسم
منصب العضو في 

 الشركة

 مالك تعمل في نشاط املقاوالت مؤسسة إبراهيم سعد محمد املوس ى  إبراهيم سعد محمد املوس ى

 املوس ىعبدهللا إبراهيم سعد 
مؤسسة مكتب عبدهللا إبراهيم املوس ى 

 للعقارات
 مالك إدارة وتأجير العقارات

  محمد إبراهيم سعد املوس ى
 مالك تعمل في نشاط املقاوالت مؤسسة إنماء الصحاري 

 مالك تعمل في نشاط العقارات مؤسسة مكتب محمد املوس ى للعقارات 

  سعد إبراهيم سعد املوس ى

لالستثمار والتطوير شركة سأف الدولية 

 العقاري 
 شريك تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري 

 شريك تعمل في مجال التطوير العقاري  شركة تعميرات املوس ى

 مالك تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري  تالل اليمامة للمقاوالت فهد إبراهيم سعد املوس ى 

 يوجدال  عبدالعزيز إبراهيم سعد املوس ى

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 املوس ى

 عضو مجلس اإلدارة تعمل في مجال إدارة وتشغيل املنشآت الفندقية شركة بودل للفنادق واملنتجعات

 الشركة السعودية للخدمات الفندقية
تعمل في مجال تملك العقارات وإدارة وتشغيل املنشآت 

 الفندقية
 عضو مجلس اإلدارة

 املوس ى عبدالعزيز حمد محمد

 شريك تعمل في مجال املقاوالت العامة شركة أساليب املحدودة

 شريك تعمل في مجال مقاوالت اإللكتروميكانيك شركة أساليب تاال املحدودة

شركة أساليب لالستثمار والتطوير العقاري 

 املحدودة
 تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري 

شريك وعضو مجلس 

 مديرين

 الشركة: املصدر

 

 التنفيذيةاإلدارة  
 (: أعضاء اإلدارة التنفيذية37) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم م

 األسهم اململوكة *

 "مباشرة"

 النسبة العدد

 - - م01/07/2018 42 سعودي الرئيس التنفيذي محمد منصور عثمان أباحسين 1

 - - م01/05/2011 44 مصري  املالية مدير اإلدارة  صابرمحمد صابر حماد  2

 %0.00001 5 م10/03/2016 45 سعودي   املوارد البشريةمدير إدارة  فهد عبدهللا سعد املوس ى 3

 **موس ى حمد محمد املوس ى 4
 تطوير األعمالمدير إدارة 

 وأمين سر مجلس اإلدارة
 %0.00001 5 م06/05/2018 29 سعودي

 - - - - - املشاريع والصيانة مدير إدارة  شاغر *** 5

 - - م10/12/2011 31 سعودي  املشتريات مدير إدارة  الثاقب إبراهيم عبدالرزاق عبدهللا 6

 - - - - - عالقات املستثمرين مدير إدارة   شاغر*** 7

 الشركة: املصدر

 املستند. هذا بتاريخ كما اإلدارة التنفيذية أعضاء من ألي الشركة أسهم في مباشرة غير ملكية أي يوجد * ال

 م.06/05/2018**تم تعيين موس ى حمد محمد املوس ى كمدير إدارة تطوير األعمال وذلك في تاريخ 

 م.2021من عام  الثومن املتوقع اإلنتهاء من تعيينهم خالل الربع الث تقوم الشركة بالعمل على تعيين أعضاء للمناصب الشاغرة***
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 اإلدارة التنفيذية الذاتية ألعضاء سيرةملخص النبذة عن وفيما يلي 
 ملحمد منصور عثمان أباحسين(: السيرة الذاتية 38) رقم الجدول 

 محمد منصور عثمان أباحسين

 42 العمر 

 سعودي الجنسية

 الرئيس التنفيذي املنصب

 العلميةاملؤهالت 

  عام  جامعة امللك عبدالعزيز في اململكة العربية السعوديةمن  والتنظيمحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة التخطيط

 .م2012

  حاصل على الشهادة الجامعية املتوسطة في التسويق من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي في اململكة العربية السعودية

 م.2002عام 

 الخبرات العملية

 ( شركة مساهمة مقفلة يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة إنماء الروابي )تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري

 م وحتى اآلن.2018من عام 

 حتىو م 2005من عام  عمل في مجال الخدمات املصرفية(شركة مساهمة عامة ت) شغل منصب مدير فرع في مصرف الراجحي 

 .م2018 عام

  من  توزيع الصحف واملجالت( تعمل في مجالشركة مساهمة مقفلة ) شركة الوطنية للتوزيعفي ال موظف تسويقشغل منصب

 م.2005 عام حتىو م 2003عام 

 املصدر: الشركة

 مد صابر حماد صابر(: ملح39) رقم الجدول 

 محمد صابر حماد صابر 

 سنة  44 العمر 

 مصري  الجنسية

 املالية اإلدارة مدير املنصب

 م.1997محاسبة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام  –تجارة حاصل على درجة البكالوريوس في   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

 تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري( شركة مساهمة مقفلة في شركة إنماء الروابي ) املالية اإلدارة مدير منصب يشغل

 حتى اآلن.و م 2011عام من 

  ( من مجال العقارات والتجارةتعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة ) الفردوس الدوليةشركة شغل منصب محاسب أول في

 م.2011م وحتى عام 2001عام 

 م 1998( من عام االتصاالتتعمل في مجال شركة ذات مسؤولية محدودة ) شركة الجوال السعوديةمنصب محاسب في  شغل

 م.2001وحتى عام 

  عام ( منصناعة الزجاجتعمل في مجال شركة ذات مسؤولية محدودة ) مصنع الفران للزجاجشغل منصب محاسب في 

 م.1998 وحتى عامم 1997

 الشركة: املصدر

 (: لفهد عبدهللا سعد املوس ى40) رقم الجدول 

  فهد عبدهللا سعد املوس ى

 45 العمر 

 سعودي الجنسية

 البشرية املوارد إدارة مدير املنصب

  م.1999السعودية عام في اململكة العربية  املعهد الثانوي التجاري من  عامحاصل على دبلوم   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  تعمل في مجال االستثمار والتطوير شركة مساهمة مقفلة في شركة إنماء الروابي )يشغل منصب مدير إدارة املوارد البشرية

 م وحتى اآلن. 2016العقاري( من عام 

 م 2013من عام  تعمل في مجال التعليم العالي(جامعة حكومية ) سعود في قسم الرواتب بجامعة امللك موظف شغل منصب

 .م2016وحتى عام 

 الشركة: املصدر
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  وس ى حمد محمد املوس ى(: مل41) رقم الجدول 

  املوس ى محمد حمد موس ى

 راجع القسم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس 4.3فضال

 الشركة: املصدر

 الثاقب إبراهيم بدالرزاق عبدهللا لع(: 42) رقم الجدول 

 الثاقب إبراهيم عبدالرزاق عبدهللا

 سنة  31 العمر 

 سعودي الجنسية

 املشتريات إدارة مدير املنصب

 املؤهالت العلمية
  

ً
تخصص دعوة طور نتساب املبنظام اال  في اململكة العربية السعودية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يدرس حاليا

 (.سادسفي املستوى )ال

 الخبرات العملية
  التطوير تعمل في مجال االستثمار و شركة مساهمة مقفلة )في شركة إنماء الروابي  املشتريات إدارة مديريشغل منصب

 م وحتى اآلن.2011العقاري( من عام 

 الشركة: املصدر

 

 لجان الشركة 

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في و  ،الواردة في نظام الشركات اإللزاميةتلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة 

 .ذلك من فصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين

 لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى قامت الشركة بتشكيل لجنة املر 
ً
الوفاء باملتطلبات النظامية ذات اجعة نظرا

 :الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها للجنة املراجعة وصف يلي وفيماالعالقة 

 لجنة املراجعة 

م( على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها 02/09/2020)املوافق  هـ14/01/1442العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ غير وافقت الجمعية العامة 

 .تنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحاليةو  العامة غير العادية الجمعيةبدأت من تاريخ  وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي

 

 :لجنة املراجعةاختصاصات 

والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، 

 مهمات اللجنة بصفة خاصة مايلي:

 :املالية التقارير (أ

 وعدالتها نزاهتها لضمان شأنها؛ في والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة 

 .وشفافيتها

 ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة املالية والقوائم اإلدارة مجلس تقرير كان إذا فيما – اإلدارة مجلس طلب على بناءً  – الفني الرأي إبداء 

 .واستراتيجيتها عملها ونموذج وأدائها للشركة املالي املركز تقييم واملستثمرين للمساهمين تتيح التي املعلومات وتتضمن

 املالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة.  

 الحسابات مراجع أو الشركة في االلتزام مسؤول أو مهامه يتولى من أو للشركة املالي املدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث.  

 املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق. 

 شأنها في اإلدارة ملجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات دراسة. 
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 :الحسابات مراجع (ب

 نطاق ومراجعة استقاللهم من التحقق بعد أدائهم، وتقييم وتحديد أتعابهم وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة ملجلس التوصية 

 .معهم التعاقد عملهم وشروط

 ذات واملعايير القواعد االعتبار في األخذ مع املراجعة، فعالية أعمال ومدى وعدالته، وموضوعيته الحسابات مراجع استقالل من التحقق 

 .الصلة

 تقديمه  عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة 
ً
 وإبداء املراجعة، أعمال نطاق عن تخرج إدارية أو فنية أعماال

 .ذلك مرئياتها حيال

 الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة. 

 ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة  
ُ
 .بشأنها ِخذما ات

 

 :اإللتزام ضمان (ج

 بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 

 العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق.  

 اإلدارة مجلس إلى ذلك حيال مرئياتها وتقديم العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة. 

 اتخاذها يتعين التي باإلجراءات توصياتها وإبداء اإلدارة، مجلس إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما رفع. 

 الشركة في املخاطر إدارة ومراجعة دراسة. 

 

 :ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة
 لجنة املراجعةأعضاء (: 43) رقم الجدول 

 املنصب االسم

 اللجنة رئيس إبراهيم محمد إبراهيم السويلم 

 عضو أحمد إبراهيم سعد املوس ى

 عضو أنس إبراهيم سعد املوس ى 

 الشركة: املصدر

 

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
 إبراهيم السويلمإلبراهيم محمد (: السيرة الذاتية 44) رقم الجدول 

 إبراهيم محمد إبراهيم السويلم 

 سنة  36  العمر

 سعودي الجنسية

 لجنة املراجعةرئيس  املنصب

 املؤهالت العلمية

 عام في اململكة العربية السعوديةحاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية امل في بكالوريوسحاصل على درجة ال 

 .م2009

  م.2015عام  السعودية العربية اململكة فيحاصل على درجة املاجستير في املحاسبة من جامعة امللك سعود 

 الخبرات العملية

  تعمل في مجال االستثمار والتطوير شركة مساهمة مقفلة في شركة إنماء الروابي )يشغل منصب رئيس لجنة املراجعة

 م وحتى اآلن.2020عام  العقاري( من

  جهة حكومية مسؤولة عن سالمة الغذاء والدواء في اململكة( والدواء للغذاء العامة الهيئةيشغل منصب أخصائي رواتب في( 

 م وحتى اآلن.2010 من عام

 م2012م عاحتى و  م2009 من عام (مجال األعمال الخيرية)تعمل في  الوقفمؤسسة في صب محاسب شغل من. 

 الشركة: املصدر
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 حمد إبراهيم سعد املوس ى أل (: السيرة الذاتية 45) رقم الجدول 

 أحمد إبراهيم سعد املوس ى

 سنة 53  العمر

 سعودي الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب

 م.1995عام  السعوديةفي اململكة العربية عالم من جامعة امللك سعود في اإل بكالوريوس حاصل على درجة ال  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري( شركة مساهمة مقفلة لجنة املراجعة في شركة إنماء الروابي ) عضويشغل منصب

 م وحتى اآلن.2020من عام 

 م 1992( من عام والتشييد والبناءصيانة والتشغيل تعمل في مجال المؤسسة فردية ) أبنةملؤسسة  يشغل منصب املدير العام

 .وحتى اآلن

  م 2009( من عام مجال النقلياتتعمل في ذات مسؤولية محدودة ) و مجلس إدارة شركة روابط للنقلياتعضيشغل منصب

 وحتى اآلن.

  سنة في مجال املُقاوالت. 25خبرة 

 الشركة: املصدر

 ألنس إبراهيم سعد املوس ى(: السيرة الذاتية 46) رقم الجدول 

 أنس إبراهيم سعد املوس ى

 سنة 39 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب

 .م2005عام السعودية في اململكة العربية  امللك سعودمن جامعة  في إدارة األعمال حاصل على درجة البكالوريوس  املؤهالت العلمية

 العمليةالخبرات 

  تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري( شركة مساهمة مقفلة لجنة املراجعة في شركة إنماء الروابي ) عضويشغل منصب

 م وحتى اآلن.2020من عام 

 تعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة منصب نائب املدير العام في شركة سأف الدولية لالستثمار والتطوير العقاري ) يشغل

 اآلن. م وحتى2009عام مجال االستثمار والتطوير العقاري( من 

  ( من التكنولوجياتعمل في مجال شركة ذات مسؤولية محدودة ) لوجياو شركة جسر التكنفي مدير املوارد البشرية شغل منصب

 .م2009وحتى عام  م2002عام 

 الشركة: املصدر
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 سياسة توزيع األرباح 

 العمومية فاتو بعد خصم جميع املصر  السنوية الصافية الشركة أرباح توزعالنظام األساس ي للشركة، ( من 46)واألربعون  املادة السادسة وفق

 :تياآلعلى الوجه  األخرى  والتكاليف

 املذكور حتياطي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اال  اح الصافية لتكوين احتياطي نظاميمن األرب )%10)يجنب  .1

 .من رأس املال الدفوع )30%)

 .( من رأس املال املدفوع%5) عد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عنبمن الباقي يوزع  .2

 يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في األرباح. .3

 

يونيو  30وكما في  ،م2020وم 2019و م2018ديسمبر  31في  املنتهية املالية واتيوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السن

 :املستند هذا تاريخ حتى أخرى  أرباح توزيع أو اإلعالن يتم لم أنه إلى اإلشارة مع م2021
 (: توزيع األرباح47) رقم الجدول 

 م2021يونيو  30 م2020ديسمبر  31 * م2019 م2018 البيان

 12,814,714 23,339,298 25,327,621 23,751,990 الدخلصافي 

 - - 26,666,666 - توزيعات األرباح املعلنة

 - - 26,666,666 - توزيعات األرباح املدفوعة خالل الفترة

 0.32 0.58 126.64 118.76 **صافي الدخل ربحية السهم من 

 - - %105.3 - الدخلنسبة توزيعات األرباح إلى صافي 

 املصدر: الشركة

دفع هذه األرباح  ، وتم( ريال سعودي للمساهمين26,666,666)توزيع أرباح نقدية بقيمة  م(18/04/2019هـ )املوافق 13/08/1440بتاريخ املنعقد  الشركة في اجتماعه قرر مجلس إدارة* 

 األرباح التي تم توزيعها.على  (م02/09/2020 املوافق) هـ14/01/1442بتاريخ غير العادية ملساهمي الشركة ووافقت الجمعية العامة  م.2019خالل العام 

سهم كما  40,000,000، وعلى أساس أن عدد األسهم م2019م و 2018يسمبر د 31سهم كما في السنوات املالية املنتهية في  200,000على أساس أن عدد األسهم * تم احتساب القيمة *

 .م2020ديسمبر  31في السنة املالية املنتهية في 

 

 

 .إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في املستقبل ،م2019 ديسمبر 31املنتهية في  املالية ةالسنوعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل 
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 تكاليف اإلدراج املباشر 

، سعودي ريال( 1,350,000) ألف وخمسون  ثالثمائةو  مليون  املوازية مبلغبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق ي من املتوقع أن

وستتحمل الشركة جميع تكاليف اإلدراج،  املباشر في السوق املوازية. باإلدراجوالتي تشمل أتعاب املستشار املالي، واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة 

 بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة هيئة الس
ً
وق وسيتم تضمين تكاليف اإلدراج املباشر ضمن مصاريف الشركة، علما

 .املالية وبعد اإلدراج
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 اإلقرارات 

 : الشركة بما يلي إدارةيقر أعضاء مجلس 

صدر -1
ُ
 في الوضع املالي خالل الـ ) لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال امل

ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة12يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
من تاريخ  ( شهرا

 .هذا املستند

منح لم -2
ُ
صدر قبل من نقدي غير عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي ت

ُ
 طلب لتاريخ مباشرة السابقة السنة خالل امل

 .سهم أي طرح أو بإصدار يتعلق فيما التسجيل

بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار املتعلقة  املخاطر( "2.1.24الخطر رقم )ورد في ما بخالف  -3

 جوهري  سلبي تغير أّي  هناك يكن لم، "عوامل املخاطرة" في هذا املستند( 2القسم )" في (19 - جائحة فيروس كورونا )كوفيدالعاملي املستمر ل

 .التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة السنة خالل للُمصدر والتجاري  املالي الوضع في

هذا املستند، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّي  من أقربائهم أّي سهم أو مصلحة من أي نوع في  في (35 ،ج) الصفحات بخالف ما ورد في -4

صدر
ُ
 .امل

 الشركة أن في هذا املستند، ( "عوامل املخاطرة"2القسم ) املتعلقة بالدعاوى القضائية" في ( "املخاطر2.1.18رقم )الخطر  فيباستثناء ما ورد  -5

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألّي  خاضعة ليست
ً
 .املالي وضعها في أو الشركة أعمال في جوهريا

( "عوامل املخاطرة" في هذا 2املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم ) ( "املخاطر2.1.27رقم )الخطر باستثناء ماورد في  -6

 علىملساهمي الشركة  العامة الجمعية موافقة وأن الشركة حصلت على، املستند، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة

 الجمعية في العالقة ذات األطراف مع والعقود األعمال جميع على التصويت يتمسه أنو  العالقة، ذات األطراف التجارية مع التعامالت جميع

 .لشركةملساهمي ا العامة

 وذلك في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة أعضاء مجلس اإلدارة عدم دخول  -7
ً
تطبيقا

ه )املوافق 05/03/1442بتاريخ  ةأن الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة املنعقدالشركات. و ( من نظام 72للمادة الثانية والسبعين )

 .م2021م والعام 2020وذلك للعام  للشركة منافسة أعمال في كاالشتر وافقت على الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة بام( 22/10/2020

 .املستند اهذ في تضمينها يتم لم املالية األوراق تسجيل طلب على تؤثر أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه -8

 .أنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقات التراخيص جميع على حاصلة الشركة أن  -9

 ها في السوق املوازية. أسهم إلدراج الالزمة املوافقات جميع على حصلت قد الشركة أن -10

 من أخرى  جوهرية مخاطر بأي علم على ليسوا اإلدارة مجلس أعضاء فإن ،هذا املستند " فياملخاطرة عوامل( "2) قسمال في ورد ما باستثناء  -11

 .الشركة أسهم في االستثمار في املحتملين املستثمرين قرار على تؤثر أن املمكن

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة مجلس أعضاء يخضع ال  -12
ً
 .املالي وضعها في أو الشركة أعمال في جوهريا

 .لهما تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي الرئيس أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد تعطي صالحية أي توجد ال  -13

  من االقتراض حق التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس ألعضاء تجيز صالحية أي توجد ال  -14
ُ
 .صدرامل

  أو الشركة إدارة مجلس أعضاء من عضو أي إفالس عن اإلعالن يتم لم أنه  -15
ً
 مجلس سر أمين أو بالشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء من أيا

 .إفالس إجراءات ألي يخضعوا ولم اإلدارة

 كما في تاريخ هذا املستند. والدخل للزكاة العامة الهيئة قبل من قائمة مطالبات أو نزاعات يأن الشركة ال تخضع أل  -16

 .حتى تاريخ هذا املستند نظام الشركات أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام -17

 أنه كما في تاريخ هذا املستند ال يوجد رهن على أي من أصول الشركة. -18
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 وشروطهاملباشر  دراجاإل املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام  

 في السوق املوازية تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم 

 ذات الجهات إلى املطلوبة املستندات جميع تقديم هيئة السوق املالية السعودية، وتم إلى املستند لهذا الخاضعة تسجيل األسهم بطلب الشركة تقدمت

املوازية،  السوق  في الشركة ألسهم املباشر واإلدراج التسجيل بعملية املتعلقة املوافقات جميع على الحصول  وتم املتطلبات، جميع واستيفاء العالقة

 .مستند التسجيل هذابما في ذلك موافقة الهيئة على 

 سعر السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم 

 على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات
ً
فإنه يتم نقل امللكية بموجب عقد بيع بين الطرفين  ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرا

 .ي معرفة سعر البيع الذي تم بينهموليس للشركة عالقة ف

 

 "املستشار املالي" املالية للخدمات فالكم شركة والتي قامت بها للشركة العادلة السوقية القيمة تحديد خالل من االسترشادي السعر تحديد تم
ً
. وفقا

مما تجدر اإلشارة سعودية، و  ( رياالت10سمية للسهم عشرة )سعودي، وتبلغ القيمة اال  ريال (15)خمسة عشر للسهم يبلغ السعر االسترشادي  لذلك،

 عادي.( سهم 40,000,000ن مليون )ي( ريال سعودي، مقسم إلى أربع400,000,000أربعمائة مليون ) يبلغ ليه بأن رأس مال الشركة الحاليإ

 

 9:30ة يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )من الساع

 إلى الساعة 
ً
(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد 10:00صباحا

ً
السعر العادل  صباحا

  %30) الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة املزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ
ً
ارتفاعا

(. ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر اإلدراج لليوم األول فقط، كم
ً
ا سيتم تطبيق حدود ثابتة للتذبذب وهبوطا

، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد 10السعري عند وصول سعر الورقة املالية إلى 
ً
 أو انخفاضا

ً
%، سواء ارتفاعا

ذب السعري ملدة خمس دقائق عند وصول سعر للورقة املالية بناًء على السعر املرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري. ويفعل مزاد التذب

، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة املالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر 10الورقة املالية إلى 
ً
 أو انخفاضا

ً
%، سواء ارتفاعا

بنى عليه حدود سعرية ثاب
ُ
سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خالل األيام الثالثة األولى  تة.عدة مرات خالل جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد ت

 لألوراق املالية املدرجة في
ً
 املوازية إلى السوق  من اإلدراج، وابتداًء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية وفقا

(، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. 30%)
ً
 وهبوطا

ً
  دقيقتين ملدةيتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق  ارتفاعا

ً
 سوق  أوامر وجود حال في تلقائيا

 30 خالل املزاد سينتهي الحالة، هذه في(. 10%-)+/ الثابت الحد من السفلي أو العلوي  الحد نهاية عند االفتراض ي السعر أن حال في أو ،مطابقة غير

 مزاد نهاية بعد مباشرة تبدأ سوف فإنها اإلغالق سعر على التداول  لجلسة بالنسبة أما. مساء 3:12:30 و مساء 3:12:00 بين يوميا متغير بشكل ثانية

 .مساء 3:20:00 وتنتهي اإلغالق

 اآلتي: حسب االفتتاح واإلغالق أسعار السوق  وتحسب

 .األقص ى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق املاليةيحدد نظام التداول سعر الحد  .1

املالية  إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى املتبقي، وهو عدد األوراق .2

  .غير املطابقة بهذا السعر

  :ملتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتيإذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى ا .3

 عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف الشراء فقط .أ
ً
  .األعلى سعرا

 عند عدم توازن الكميةغير املطابقية في طرف البيع فقط.ب
ً
  .األقل سعرا

والشراء(. يقرب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة تغير  ج( متوسط أسعار )أ( و )ب( عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين )البيع)ج. 

  .السعر عند اإلمكان
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ي الجدول يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس، باستثناء العطالت الرسمية في اململكة. و يتبع يوم التداول تسلسل الجلسات املحدد ف

 اآلتي:
 تسلسل الجلسات (:48الجدول رقم )

 الجدول الزمني الجلسة

 10:00 – 9:30 الجلسة األولى: مزاد االفتتاح 

 15:00- 10:00 تنفيذ -الجلسة الثانية: السوق مفتوح 

 15:10- 15:00 الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

 15:20 – 15:10 الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق 

 16:00 – 15:00 مغلقالجلسة الخامسة: السوق 

 تداول  -املصدر: إجراءات التداول والعضوية 

 وإلغاؤه  يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر

 خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير املنفذة خالل يوم التداول. 

 عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد(. 

 طابق األوامر
ُ
 في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.  ت

 خالل 
ً
 ثانية وفق األوقات املحددة للجلستين في الجدول أعاله.  30يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا

 أسهم الشركةاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  

 ء اإلدراجإلغاأو  التداول  تعليقصالحية  

، وذلك في أي من الحاالت اآلتية: األوراق املالية املدرجةيجوز للهيئة تعليق تداول  (أ
ً
 أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  -1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. -2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

 ذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.إ -3

 إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق. -4

عن معلومات كافية تتعلق  شركةال تفقة املقترحة. وفي حال أعلنعند اإلعالن عن استحواذ عكس ي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الص -5

، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ الشركةبالكيان املستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن 

 العكس ي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.

  الشركةمات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، ويتعذر على عند تسرب معلو  -6
ً
تقييم وضعه املالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا

 لذلك.

 متطلبات السيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحادية  -7
َ
ستوف

ُ
بعد مض ي املدة املحددة في الفقرة  اإلدراج قواعدمن  واألربعينإذا لم ت

 ن الفقرة )د( من املادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.( م1الفرعية )

% فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب 50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة  -8

 نظام اإلفالس.

 نظام اإلفالس.ب جبمو عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة  -9

ظام عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب ن -10

 اإلفالس.

 النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس. عند صدور حكم املحكمة -11
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 يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية: (ب

 للمستثمرين -1
ً
، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية  .معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف 

 أن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. -3
ُ
 التزام امل

 عن مزاولة نشاطاته -4
ً
 عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

السادسة والثالثون  املادة من)أ(  الفقرة من( 13) الفرعيةالعالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة من قبل الجهة املختصة ذات 

 لقواعد اإلدراج.

  يكن لم ما اإلفالس نظام بموجب اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح برفض النهائي املحكمة حكم صدور  عند -5
ً
 عن ُموقفا

 املادة من( أ) الفقرة ( من14) الفرعية الفقرة وفق التعليق كان حال في وذلك العالقة، ذات املختصة الجهة قبل من نشاطاته مزاولة

 السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.

 

 :ةتيفي أي من الحاالت اآل للشركةتعلق السوق تداول األوراق املالية  (ج

وائح التنفيذية ذات العالقة املالية الدورية وفق امعلوماتهعند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن  -1
ّ
 .الل

إلى حين إزالة الرأي املعارض  عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي -2

 .أو االمتناع عن إبداء الرأي

للشركة  املالية الثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق  إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الباب -3

 لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 

 بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. للشركةعند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية  -4

 تداول  جلسة مض ي بعد اإلدراج، لقواعد والثالثون  السادسة املادة( من الفقرة )ج( من 2( و)1) الفقرتينإليه في السوق التعليق املشار  ترفع (د

 جلسات خمسة تتجاوز  ال مدة خالل التعليق السوق  ترفع املنصة، خارج املصدر أسهم تداول  إتاحة حالة وفي التعليق، سبب انتفاء تلي واحدة

 .التعليق سبب انتفاء تلي تداول 

ا رأت من املرجح حدوث أي  من الحاالت ذللسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إ يجوز  (ه

 .اإلدراج لقواعد والثالثون  السادسة املادةالواردة في الفقرة )أ( من 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. بنظام السوق املالية االستمرار في االلتزام أسهمهاُعلق تداول  يالت الشركةعلى  يجب (و

إجراءات  مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج  الشركة تخذت( أشهر من دون أن 6) مدة األسهماستمر تعليق تداول  إذا (ز

 .أسهم الشركة

تقديم طلب جديد  افعليه ،افي إعادة إدراج أسهمه رغبت الشركة. وإذا الشركةلعملية استحواذ عكس ي، يلغى إدراج أسهم  الشركةإكمال  عند (ح

  اإلدراج أسهمه
ً
 واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة. لقواعد اإلدراجوفقا

 .العالقة ذات السوق  وقواعد التنفيذية اللوائح على بناءً  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول  بتعليق املادة هذه تخّل  ال (ط

 اري لإلدراجاإللغاء االختي 

 الشركةإلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على  في السوق  للشركة بعد إدراج أوراقها املاليةال يجوز  (أ

 بذلك، وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية: املالية تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق 

 األسباب املحددة لطلب اإللغاء. -1

 نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )د( أدناه. -2

كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء  نسخة من املستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين، إذا -3

 .شركةال اتخذهتآخر 

 .بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعينين -4

 قبول طلب اإللغاء أو رفضه. -بناًء على تقديرها -يجوز للهيئة  (ب

 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. الشركةيجب على  (ج

أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح  الشركة، يجب على الشركةعند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب  (د

 يه ومدى تأثيره في نشاطات املصدر.على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إل
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صدر املؤقت التداول  تعليق 
ُ
 بطلب من امل

  املالية اأوراقه تداول  تعليق السوق  من طلبت أن للشركة يجوز  (أ
ً
 بموجب تأخير دون  من عنه اإلفصاح يجب التداول  فترة خالل حدث وقوع عند مؤقتا

 تداول  بتعليق السوق  وتقوم التداول، فترة نهاية حتى سريته تأمين الشركة ستطيعت وال السوق  قواعد أو التنفيذية لوائحه أو املالية السوق  نظام

 .للطلب تلقيها فور  املصدر لذلك املالية األوراق

  التداول  تعليق عند (ب
ً
 املتوقعة واملدة التعليق سبب عن - ممكن وقت أقرب - في للجمهور  فصحت أن الشركة على يجب املصدر، طلب على بناءً  مؤقتا

 .الشركة نشاطات في تأثيره ومدى إليه أدى الذي الحدث وطبيعة له

  التداول  تعلق أّن  للهيئة يجوز  (ج
ً
 وترى  الشركة نشاطات في تؤثر قد ظروف هناك تكون  أو معلومات لديها يكون  عندما الشركة من طلب دون  من مؤقتا

 املؤقت للتعليق املالية اأوراقه تخضع عندما الشركة على ويجب. املستثمرين بحماية تخل أو املالية السوق  نشاط في تؤثر ربما الظروف تلك أن

 .السوق  وقواعد التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االلتزام في االستمرار للتداول 

، ومن الشركة نشاطات في تؤثر قد ظروف أو معلومات لها تبين إذا أعاله املذكورة( ج) الفقرة وفق صالحيتها ممارسة الهيئة على تقترح أن للسوق  (د

 .املحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين

 .ذلك خالف املالية السوق  أو الهيئة تر لم ما أعاله،( ب) الفقرة في إليه املشار اإلفصاح في املحددة املدة انتهاء عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع (ه

 سبق إلغاء إدراجها إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية 

صدر رغب إذا
ُ
 األوراق طرح قواعد في عليها املنصوص اإلجراءات وفق جديد طلب تقديم عليه يجب إدراجها، طلب إلغاء سبق مالية أوراق إدراج في امل

 .اإلدراج وقواعد املستمرة وااللتزامات املالية

 بموجبها األسهم ستدرجفقات التي االقرارات واملو  

 بموجبها فيما يلي: الشركةأسهم  ستدرجتتمثل القرارات واملوافقات التي 

هـ 14/01/1442 تاريخة بالصادر  ملساهمي الشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية غير العادية موافقة الجمعية العامة (1

 .م(02/09/2020)املوافق 

ه 17/04/1442املوازية وذلك بتاريخ موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على طلب اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق  (2

 م(.02/12/2020)املوافق 

موقع هيئة السوق املالية في  وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية،هيئة السوق املالية على  ةموافق (3

 .م(20/09/2021هـ )املوافق 13/02/1443بتاريخ 

 :(فترة الحظرملنع التصرف في أسهم معينة )الترتيبات القائمة  

  (12) اثني عشر أسهمهم مدة فيالتصرف  املستند هذا في (ز)املذكورين في الصفحة  املساهمين كبار يحظر على
ً
من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة  شهرا

 ، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.املوازية السوق في 

 عن السوق املالية السعودية )تداول( نبذة 

. م1990 عام اململكة في كترونيإللا سهمأل ا تداول  وبدأ كتروني،إللا املالية وراقأل ا معلومات لنظام بديل كنظام م2001 عام في تداول  نظام تأسيس تم

 حدأل ا يوم من سبوعأل ا أيام من عمل يوم كل التداول  ويتم. بتسويتها وانتهاءً  الصفقة تنفيذ من ابتداءً  متكامل إلكتروني نظام اللخ من التداول  عملية تتم

  10 الساعة من واحدة فترة على الخميس يوم حتى
ً
، 3 الساعة وحتى صباحا

ً
 بإدخال فيسمح وقاتأل ا هذه خارج أما. وامرأل ا تنفيذ هااللخ ويتم عصرا

  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها وامرأل ا
ً
  10 الساعة وحتى صباحا

ً
 .صباحا

  وامرأل ا أولوية وتحديد استقبال ويتم وامر،لأل  آلية مطابقة اللخ من الصفقات تنفيذ ويتم
ً
 أو  السوق  أوامر تنفذ عام وبشكل. للسعر وفقا

ً
 األوامر وهي ال

 وفق تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة إدخال حال وفي ،السعر محددة وامرأل ا وتليها سعار،أل ا أفضل على املشتملة
ً
 .اإلدخال لتوقيت ا

 فوري بشكل السوق  بيانات توفير ويتم نترنت،إل ا على تداول  موقع أبرزها مختلفة قنوات اللخ من املعلومات من شامل نطاق بتوزيع تداول  نظام يقوم

 آلي الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل املعروفين املعلومات ملزودي
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل ا

 مراقبة مسؤولية تداول  نظام ويتولى". تداول " نظام عبر للمستثمرين بالنسبة املهمة واملعلومات القرارات جميع عن فصاحإل ا الشركة على وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة ضمان بهدف السوق،
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 للمعاينة املتاحة املستندات 

 إلى الساعة  9خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة  شركةاملقر الرئيس للستكون املستندات التالية متاحة للمعاينة في 
ً
 ،مساءً  4صباحا

بريد اإللكتروني أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها املستشار املالي "شركة فالكم للخدمات املالية" للمستثمرين املؤهلين عند طلبهم من خالل ال

ه )املوافق 11/03/1443وحتى تاريخ  م(03/10/2021ه )املوافق 26/02/1443 من تاريخ وذلك ابتداءً (، Info@falcom.com.sa)للمستشار املالي: 

 :اإلدراج( قبل أيام (7) عن الفترة تلك تقل أال )على م(17/10/2021

 والتعديالت التي طرأت عليه. وعقد التأسيس للشركة األساس ي النظام 

 التجاري للشركة. السجل 

  (كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية) في السوق املوازية أسهم الشركةتسجيل موافقة هيئة السوق املالية على. 

  .موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على اإلدراج 

 املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازيةمجلس إدارة الشركة على اإلدراج  توصية. 

 ةلشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازيا غير العادية ملساهمي موافقة الجمعية العامة. 

 قبل املستشار ر املعد من صد)تقرير التقييم للُم  لتداول أسهم الشركة في السوق املوازية اآللية التي ُحدد بناًء عليها السعر االسترشادي

 .املالي(

  والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة م2020و م2019 ديسمبر 31املنتهية في  ةاملالي للسنةاملراجعة للشركة  القوائم املالية ،

 .م2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 من املوافقة خطابات: 

 .ا املستندهذ ضمن وإفاداته وشعاره اسمه إدراج على( املالية للخدمات فالكم شركة) املالي املستشار .أ

 وشعاره اسمه إدراج على( قانونيون" ومراجعون  محاسبون  وشركاه "الخراش ي الخراش ي عبدهللا سليمان شركة) القانوني املحاسب .ب

 .ضمن هذا املستند وتقارير املراجعة والفحص التي أعدوها وإفاداته

  

mailto:Info@falcom.com.sa
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 تقرير املحاسب القانوني 

 م2019ديسمبر  31في  للسنة املالية املنتهية املراجعةالقوائم املالية  
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 م2020 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة املراجعةوائم املالية الق 
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 م2021 يونيو  30املالية املنتهية في القوائم املالية املراجعة للسنة  















































 

 

 


