شركة سمو العقارية

نشرة الصدار التكميلية
إن نشرة اإلصدار التكميلية هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ "نشرة اإلصدار التكميلية" هي مكملة لنشرة اإلصدار التي صدرت في تاريخ
1441/ 04 / 07ه (املوافق 2019/12 /04م( ،عن شركة سمو العقارية "الشركة" فيما يتعلق بطرح أسهمها لغرض اإلدراج في السوق املوازية
"نمو" (ويشار إليها فيما بعد بـ "نشرة اإلصدار الرئيسة") ،ويجب قراءتها مقترنة بنشرة اإلصدار الرئيسة .ويكون للتعريفات واملصطلحات
املستخدمة في نشرة اإلصدار التكميلية والتي لم يرد بها تعريف نفس املعاني والتعريفات املحددة لها في نشرة اإلصدار الرئيسة.

املستشار املالي

مدير االكتتاب

صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ 1441/09/05ه (املوافق 2020/04/28م)
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مستشار العناية املهنية املالية

مستشار العناية املهنية القانونية

إشعار مهم:
"تحتوي نشرة اإلصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن
هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية (املشار إليها بـ "الهيئة") .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د)
من نشرة اإلصدار الرئيسة وعلى الصفحة رقم ( )7من هذه النشرة التكميلية مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة
في نشرة اإلصدار التكميلية هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه ال توجد أي
وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة التكميلية هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية
السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار التكميلية هذه ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة التكميلية أو
اكتمالها ،وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار التكميلية هذه أو االعتماد على
أي جزء منها .ويجب على الراغبين في شراء األسهم املطروحة بموجب هذه النشرة التكميلية تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل
الطرح .وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة التكميلية ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له".
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 .1الشركة
شركة سمو العقارية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "املصدر" هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس
مال بلغ ( )500,000خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى ( )1.000ألف حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )500خمسمائة ريال سعودي
وجميعها حصص عادية نقدية تم توزيعها بين كل من شركة سمو القابضة بنسبة  %50وعايض بن فرحان بن مبارك آل سعد القحطاني
بنسبة  .%50ووفق قرار الشركاء املثبت لدى كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية بالعدد ( )63لعام
(1429هـ) بتاريخ 1429/08/11هـ (املوافق 2008/08/12م) ،تمت إعادة توزيع الحصص فيما بين الشريكين لتصبح نسبة ملكية الشريك األول
شركة سمو القابضة  %95والشريك الثاني عايض بن فرحان بن مبارك آل سعد القحطاني .%5
وبموجب قرار وزير التجارة واالستثمار رقم (ق )38/وبتاريخ 1431/02/04ه (املوافق 2010/01/19م) تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة
بخروج الشريك عايض بن فرحان بن مبارك آل سعد القحطاني ودخول شركاء جدد جميعهم أشخاص اعتباريين ،كما تمت زيادة رأس املال
بعد تحويل الحصص إلى أسهم بقيمة ( )10عشرة رياالت للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركة ( )150.000.000مائة وخمسون مليون ريال
سعودي مقسم إلى ( )15.000.000خمسة عشر مليون سهم متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية،
وقد تمت تغطية الزيادة البالغ مقدارها ( )149,500,000مائة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي من خالل تحويل مبلغ
( )140,000,000مائة وأربعين مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة وتحويل مبلغ ( )9,500,000تسعة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي
من حساب جاري الشركاء .وبتاريخ 1431/02/04هـ (املوافق 2010/01/19م) تم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة ،وتسجيلها بموجب
شهادة السجل التجاري رقم ( )2051034841وتاريخ  1428/06/03هـ (املوافق  2007/06/18م).
وبتاريخ 1439/01/26ه (املوافق 2017/10/16م) وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من خالل رسملة األرباح املبقاة
واالحتياطي القانوني ،بحيث أصبح رأس املال الحالي للشركة ( )250,000,000مئتان وخمسون مليون ريال سعودي ،مقسم إلى ()25.000.000
خمسة وعشرون مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت للسهم الواحد.

 .2إقرارات أعضاء مجلس الدارة
يقر ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة اإلصدار الرئيسة كامل املسؤولية عن اآلتي:
أ.

ُ
عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو ظهور أي مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه.

ب .أن نشرة اإلصدار التكميلية هذه قد قدمت إلى هيئة السوق املالية وصدرت بتاريخ 1441/09/05هـ املوافق (2020/04/28م) وهي
نشرة مكملة لنشرة اإلصدار الرئيسة التي صدرت عن الشركة بصيغتها النهائية بتاريخ 1441/ 04 / 07ه (املوافق 2019/12 /04م(.

 .3مالحظات مهمة
أ.

سيكون للمصطلحات املستخدمة في نشرة اإلصدار التكميلية هذه نفس املعاني املحددة لها في نشرة اإلصدار الرئيسة.

ب .تلفت الشركة واملساهمون البائعون واملستشار املالي انتباه مستلمي نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى ضرورة مراعاة كافة الشروط
والقيود املتعلقة بالطرح املنصوص عليها في نشرة اإلصدار الرئيسة والتقيد بها.

-3-

ج .يتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من
قبل الهيئة بخصوص الطرح ،وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار .ويجب عليه االعتماد على تقييمه الخاص للشركة وللمعلومات
الواردة في هذه النشرة التكميلية وفي نشرة اإلصدار الرئيسة ومعرفة مدى مالءمة فرصة االستثمار هذه لألهداف واألوضاع
واالحتياجات املالية الفردية الخاصة به ،بما في ذلك املزايا واملخاطر املرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح.
د .يحق للمستثمر املؤهل الذي اكتتب في األسهم قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية هذه أن يلغي أو ّ
يعدل اكتتابه في تلك األوراق املالية
قبل انتهاء فترة الطرح.
ً ً
ه .يمنع منعا باتا توزيع نشرة اإلصدار التكميلية هذه وبيع األسهم املطروحة لالكتتاب ألي شخص غير املستثمرين املذكور وصفهم في
نشرة اإلصدار الرئيسة أو في أي بلد آخر سوى اململكة العربية السعودية.

 .4سبب إصدار نشرة الصدار التكميلية
ً
وفقا للمادة ( )80من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية ،يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى
أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح ّ
الهيئة إذا علم املُصدر في ّ
بأي من اآلتي:
 )1وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.
 )2ظهور ّ
أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.
وقد تبين للمصدر احتواء نشرة اإلصدار الرئيسة التي نشرت بتاريخ 1441/ 04 / 07ه (املوافق 2019/12 /04م) على بعض املعلومات التي
ً
تتطلب تغيير وفقا ملا جاء في هذه النشرة التكميلية ،وذلك بسبب قرار املصدر املتعلق بتخفيض نسبة األسهم املطروحة من  %30من أسهم
الشركة كما هو وارد في نشرة اإلصدار الرئيسة إلى  %5من أسهم الشركة كما يرد أدناه في هذه النشرة التكميلية.

 .5التغييرات التي تم إجراؤها على نشرة الصدار الرئيسة
تتضمن نشرة اإلصدار التكميلية هذه تغيير بعض املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار الرئيسة على الوجه التالي:
ً
أوال :تعديل نسبة الطرح وعدد األسهم املطروحة لالكتتاب:
تم تعديل عدد األسهم املطروحة لالكتتاب ونسبة الطرح من ( )7.500.000سبعة ماليين وخمسمائة ألف سهم عادي تمثل  %30من إجمالي
أسهم الشركة إلى ( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون ألف سهم عادي تمثل  %5من إجمالي أسهم الشركة.
ً
ثانيا :تعديل فترة الطرح:
تم تعديل فترة الطرح من يوم األحد 1441/06/22هـ (املوافق 2020/02/16م) حتى نهاية يوم الخميس 1441/07/24هـ (املوافق
2020/03/19م) بتمديدها حتى نهاية يوم الخميس 1441/08/23ه (املوافق 2020/04/16م) ،ثم تم تمديدها مرة أخرى حتى تاريخ
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1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م) ،وتم اإلعالن عن ذلك على موقع املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل املالية ،كما تم التواصل
مع الذين اكتتبوا في أسهم الشركة حتى ذلك التاريخ واشعارهم بتمديد فترة الطرح.

ً
ثالثا :تعديل تواريخ مهمة للطرح:
تم تعديل التواريخ الواردة في الجدول الزمني املتوقع للطرح مما كانت عليه في الجدول أدناه لتصبح بحسب ما هو وارد في الجدول املعدل الذي
يليه:
الجدول الزمني املتوقع للطرح:
الحدث

التاريخ

فترة الطرح

تبدأ يوم األحد 1441/06/22هـ (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس
1441/07/24هـ (املوافق 2020/03/19م).

أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب

يوم الخميس 1441/07/24هـ (املوافق 2020/03/19م).

آخر موعد لتحويل األموال

يوم الخميس 1441/07/24هـ (املوافق 2020/03/19م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين

يوم الثالثاء 1441/07/29هـ (املوافق 2020/03/24م).

رد الفائض (إن وجد)

يوم األحد 1441/08/05هـ (املوافق 2020/03/29م).

التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من
جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف املحلية
وموقع تداول (.)www.tadawul.com.sa

الجدول الزمني املتوقع للطرح املعدل:
الحدث

التاريخ

فترة الطرح

تبدأ يوم األحد 1441/06/22هـ (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس 1441/09/07هـ
(املوافق 2020/04/30م).

أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب

يوم الخميس 1441/09/07هـ (املوافق 2020/04/30م).

آخر موعد لتحويل األموال

يوم الخميس 1441/09/07هـ (املوافق 2020/04/30م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين

يوم الثالثاء 1441/09/12هـ (املوافق 2020/05/05م).

رد الفائض (إن وجد)

يوم األحد 1441/09/17هـ (املوافق 2020/05/10م).

التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف املحلية وموقع
تداول (.)www.tadawul.com.sa
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ً
من الجدير بالذكر أنه قد تم سابقا تمديد فترة الطرح حتى نهاية يوم الخميس 1441/08/23ه (املوافق 2020/04/16م) ،ثم تم تمديدها حتى
تاريخ 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م) ،وتم اإلعالن عن ذلك على موقع املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل املالية ،كما تم
التواصل مع الذين اكتتبوا في أسهم الشركة حتى ذلك التاريخ واشعارهم بتمديد فترة الطرح.
ً
رابعا :تعديل أتعاب املستشار املالي -مجموعة الدخيل املالية
تم االتفاق بين املساهمين البائعين في شركة سمو العقارية واملستشار املالي "شركة مجموعة الدخيل املالية" بأنه سيتم دفع أتعاب املستشار
املالي والبالغة ( )4.021.922أربعة ماليين وواحد وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي على شكل أسهم في شركة سمو
العقارية يبلغ عددها ( )167.580مائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وثمانون سهم عادي تمثل ما نسبته  %0.67من إجمالي أسهم الشركة.
الجدير بالذكر أن هذه األسهم املمنوحة للمستشار املالي مقابل أتعابه لن يتم خصمها من نسبة الطرح البالغة  %5وإنما سيتم تحويل جزء من
ً
أسهم املساهمين البائعين املتبقية بعد الطرح وقبل اإلدراج إلى املستشار املالي وذلك وفقا مللكية كل مساهم بائع في الشركة ،وبذلك ستبلغ
نسبة ملكية كل من الجمهور واملستشار املالي  %5و %0.67على التوالي من أسهم الشركة بعد اإلدراج ،وسيتبقى ما نسبته  %94.33من أسهم
شركة سمو العقارية بحوزة املساهمين البائعين كل حسب نسبة ملكيته في الشركة.
ً
خامسا :التغييرات املتعلقة بالقيود املفروضة على األسهم
سوف تخضع األسهم املمنوحة للمستشار املالي "شركة مجموعة الدخيل املالية" والبالغ عددها ( )167.580مائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة
ً
وثمانون سهم عادي لفترة حظر مدتها ( )12اثني عشر شهرا.
ً
سادسا :تعديل فترة اتاحة املستندات للمعاينة
تم تمديد فترة اتاحة املستندات للمعاينة ،وذلك بما يتوافق مع التعديالت التي تمت على فترة الطرح ،وستكون املستندات متاحة للمعاينة من
يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) إلى يوم الخميس 1441/09/07هـ (املوافق 2020/04/30م).
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 .6تفاصيل التغييرات التي تمت بحسب ماورد في نشرة الصدار الرئيسة
ً
أوال :تعديل نسبة الطرح وعدد األسهم املطروحة لالكتتاب
 .1ورد في صفحة الغالف :طرح ( )7.500.000سبعة ماليين وخمسمائة ألف سهم عادي تمثل  %30من أسهم الشركة ،وقد تم تغيير ذلك
إلى طرح ( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون ألف سهم عادي تمثل  %5من أسهم الشركة.
ً
 .2ورد في صفحة الغالف :سيكون الطرح موجها لفئات املستثمرين املؤهلين ("الطرح ") وذلك لعدد ( )7.500.000سبعة ماليين وخمسمائة
ً
ً
ألف سهم عادي (يشار إليها مجتمعة ب ـ "أسهم الطرح" ومنفردة ب ـ "سهم الطرح") وبقيمة اسمية للسهم قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية،
وسيكون سعر الطرح ( )24أربعة وعشرون ريال سعودي وتمثل أسهم الطرح بمجملها  %30من رأس املال املصدر للشركةً ،وقد تم تغيير
ً
ذلك ليصبح سيكون الطرح موجها لفئات املستثمرين املؤهلين ("الطرح") وذلك لعدد ( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون ألف سهم
ً
ً
ومنفردة ب ـ "سهم الطرح") وبقيمة اسمية للسهم قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وسيكون
عادي (يشار إليها مجتمعة ب ـ "أسهم الطرح"
سعر الطرح ( )24أربعة وعشرون ريال سعودي وتمثل أسهم الطرح بمجملها  %5من رأس املال املصدر للشركة.
 .3ورد في صفحة الغالف :أنه سيمتلك املساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح نسبة  %70من أسهم الشركة ،وبالتالي سيحتفظون بحصة
سيطرة في الشركة ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح سيمتلك املساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح ما نسبته  %94.33من أسهم الشركة.
 .4ورد في صفحة الغالف :أن الحد األقص ى لالكتتاب من قبل املستثمرين املؤهلين هو ( )1.249.990مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف
ً
وتسعمائة وتسعون سهما ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح أن الحد األقص ى لالكتتاب من قبل املستثمرين املؤهلين هو ( )900.000تسعمائة
ألف سهم.
 .5ورد في الصفحة (د) :أن نسبة امللكية غير املباشرة بعد الطرح لرئيس مجلس اإلدارة  -عايض فرحان القحطاني تبلغ  %69.88واملذكورة
في الجدول التالي:
املنصب

الجنسية

العمر

االسم

رئيس املجلس

سعودي

52

نائب رئيس املجلس

بحريني

50

فيصل عبد هللا الخالدي

عضو املجلس

سعودي

52

خالد صالح عبدهللا العقيل

عضو املجلس

سعودي

54

عصام أحمد محمد كلثوم

عضو املجلس

سعودي

59

عايض فرحان القحطاني
سعيد سالم النهدي

صفة العضوية
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل

نسبة امللكية غير املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح

تاريخ العضوية

نسبة امللكية املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح
-

-

%99.82

%69.88

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2019/01/28م

-

-

-

-

2019/01/28م

املصدر :إدارة الشركة
بالنسبة للملكية غير املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة فقد بلغت  ،%99.82حيث يملك عايض القحطاني ما نسبته  %95في شركة سمو القابضة التي تملك  %98في شركة سمو العقارية ،ويمتلك ما نسبته  %95في شركة سمو
املجتمع التي تملك  %1في شركة سمو العقارية ،باإلضافة إلى تملكه نسبة  %97في شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري والتي تمتلك  %1في سمو العقارية .باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو القابضة (تمتلك
 %98من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري ما نسبته  %5فيها والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته  .%97كذلك باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو
املجتمع (تمتلك ما نسبته  %1من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري فيها ما نسبته  %5والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته .%97
** التواريخ املذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في املناصب الحالية املذكورة في نفس الجدول ،وتوضح السير الذاتية ألعضاء املجلس تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة سواء في املجلس أو في أي منصب اخر سابق
ً
لهذه املناصب (للمزيد من املعلومات فضال راجع قسم رقم (" )4هيكل امللكية والهيكل التنظيمي" من هذه النشرة)
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وقد تم تغيير ذلك لتصبح نسبة امللكية غير املباشرة بعد الطرح لرئيس مجلس اإلدارة  -عايض فرحان القحطاني تبلغ  ،%94.16ويصبح الجدول
كالتالي:
املنصب

الجنسية

العمر

االسم

رئيس املجلس

سعودي

52

نائب رئيس املجلس

بحريني

50

فيصل عبد هللا الخالدي

عضو املجلس

سعودي

52

خالد صالح عبدهللا العقيل

عضو املجلس

سعودي

54

عصام أحمد محمد كلثوم

عضو املجلس

سعودي

59

عايض فرحان القحطاني
سعيد سالم النهدي

صفة العضوية
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل

نسبة امللكية غير املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح

تاريخ العضوية

نسبة امللكية املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح
-

-

%99.82

%94.16

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2019/01/28م

-

-

-

-

2019/01/28م

املصدر :إدارة الشركة
بالنسبة للملكية غير املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة فقد بلغت  ،%99.82حيث يملك عايض القحطاني ما نسبته  %95في شركة سمو القابضة التي تملك  %98في شركة سمو العقارية ،ويمتلك ما نسبته  %95في شركة سمو
املجتمع التي تملك  %1في شركة سمو العقارية ،باإلضافة إلى تملكه نسبة  %97في شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري والتي تمتلك  %1في سمو العقارية .باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو القابضة (تمتلك
 %98من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري ما نسبته  %5فيها والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته  .%97كذلك باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو
املجتمع (تمتلك ما نسبته  %1من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري فيها ما نسبته  %5والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته .%97
** التواريخ املذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في املناصب الحالية املذكورة في نفس الجدول ،وتوضح السير الذاتية ألعضاء املجلس تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة سواء في املجلس أو في أي منصب اخر سابق
ً
لهذه املناصب (للمزيد من املعلومات فضال راجع قسم رقم (" )4هيكل امللكية والهيكل التنظيمي" من هذه النشرة)

 .6ورد في الصفحة (ز)" :املساهمون الكبار (الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة)" :أن عدد األسهم التي ستمتلكها مجموعة سمو
القابضة بعد الطرح تبلغ ( )17.150.000سبعة عشرة مليون ومائة وخمسون ألف سهم تمثل ما نسبته  ،%68.6والواردة في الجدول
التالي:
االسم
مجموعة سمو القابضة

بعد الطرح

قبل الطرح
النسبة
%98

عدد األسهم
24.500.000

النسبة
%68.6

عدد األسهم
17.150.000

وقد تم التغيير لتصبح أن مجموعة سمو القابضة ستمتلك بعد الطرح أسهم يبلغ عددها ( )23.110.772تمثل ما نسبته  ،%92.44وأصبح
الجدول كالتالي.
االسم
مجموعة سمو القابضة

بعد الطرح

قبل الطرح
النسبة
%98

عدد األسهم
24.500.000

عدد األسهم
23.110.772

النسبة
%92.44

 .7ورد في الصفحة (ز) :أن إجمالي عدد األسهم املطروحة لالكتتاب ( )7.500.000سبعة ماليين وخمسمائة ألف سهم عادي ،وقد تم تغيير
ذلك ليصبح إجمالي عدد األسهم املطروحة لالكتتاب ( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون ألف سهم عادي.
 .8ورد في الصفحة (ز) :أن نسبة األسهم املطروحة من رأس مال الشركة  %30ثالثون باملائة ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح  %5خمسة باملائة.
 .9ورد في الصفحة (ز) :أن إجمالي قيمة الطرح ( )180.000.000مئة وثمانون مليون ريال سعودي ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح إجمالي قيمة
الطرح ( )30.000.000ثالثون مليون ريال سعودي.
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 .10ورد في الصفحة (ز) :أنه سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ( )175.000.000مائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي
ً
بعد خصم مصاريف الطرح البالغة حوالي ( )5.000.000خمسة ماليين ريال سعودي على املساهمين البائعين وفقا لعدد األسهم التي
يملكها كل مساهم بائع من األسهم املطروحة ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح أنه
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ( )29.500.000تسعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ،بعد خصم الجزء
ً
النقدي من مصاريف الطرح البالغ حوالي ( )500.000خمسمائة ألف ريال سعودي ،على املساهمين البائعين وفقا لعدد األسهم التي
يملكها كل مساهم بائع من األسهم املطروحة.
 .11ورد في الصفحة (ح) :أن الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها ( )1.249.990مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة
ً
وتسعون سهما ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها ( )900.000تسعمائة ألف سهم.
 .12ورد في الصفحة (ح) :أن قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها ( )29,999,760تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة
وتسعون ألف وسبعمائة وستون ريال ،وقد تم تغيير ذلك لتصبح قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها ()21.600.000
واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال.
 .13ورد في الصفحة (ل) :الجدول التالي والذي يوضح هيكل امللكية الحالي ألسهم الشركة قبل وبعد الطرح.
املساهمون الحاليون

قبل الطرح
عدد األسهم

بعد الطرح

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(بالريال

املباشرة

غير املباشرة

عدد األسهم

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(ريال سعودي)

املباشرة

غير املباشرة

السعودي)

شركة سمو القابضة

24.500.000

245.000.000

%98

-

17.150.000

171.500.000

%68.6

-

شركة بيسان لالستثمار
التجاري والعقاري
شركة سمو املجتمع

250.000

2.500.000

%1

*%5

175.000

1.750.000

%0.7

%3.47

250.000

2.500.000

%1

-

175.000

1.750.000

%0.7

-

الجمهور

-

-

-

-

7.500.000

75.000.000

%30

-

اإلجمالي

25.000.000

250.000.000

%100

%5

25.000.000

250.000.000

%100

%3.47

املصدر :إدارة الشركة
*األسهم غير املباشرة لشركة بيسان لالستثمار من خالل ملكيتها ملا يعادل  %5في كل من شركة سمو القابضة وشركة سمو املجتمع.
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وقد تمت إضافة األسهم التي سيمتلكها املستشار املالي "مجموعة الدخيل املالية" بعد الطرح ،وتغيير عدد األسهم والقيمة األسمية ونسبة امللكية
بعد الطرح ليصبح الجدول كالتالي:
املساهمون الحاليون

قبل الطرح
عدد األسهم

القيمة األسمية
(بالريال

بعد الطرح
نسبة امللكية

نسبة امللكية

املباشرة

غير املباشرة

عدد األسهم

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(ريال سعودي)

املباشرة

غير املباشرة

السعودي)

شركة سمو القابضة

24.500.000

245.000.000

%98

-

23.110.772

231.107.720

%92.44

-

شركة بيسان لالستثمار
التجاري والعقاري
شركة سمو املجتمع

250.000

2.500.000

%1

*%5

235.824

2.358.240

%0.94

%4.67

250.000

2.500.000

%1

-

235.824

2.358.240

%0.94

-

الجمهور

-

-

-

-

1.250.000

12.500.000

%5

-

مجموعة الدخيل املالية

-

-

-

-

167.580

1.675.800

%0.67

-

اإلجمالي

25.000.000

250.000.000

%100

%5

25.000.000

250.000.000

%100

%4.67

املصدر :إدارة الشركة
*األسهم غير املباشرة لشركة بيسان لالستثمار من خالل ملكيتها ملا يعادل  %5في كل من شركة سمو القابضة وشركة سمو املجتمع.

 .14ورد في الصفحة (ل) :الجدول التالي والذي يوضح أسماء وملكية املساهمين الكبار في الشركة قبل وبعد الطرح.
االسم
مجموعة سمو القابضة

قبل الطرح
عدد األسهم
24.500.000

بعد الطرح
النسبة
%98

النسبة
%68.6

عدد األسهم
17.150.000

وقد تم تغيير عدد األسهم والنسبة بعد الطرح ليصبح الجدول كالتالي:
االسم
مجموعة سمو القابضة

قبل الطرح
عدد األسهم
24.500.000

بعد الطرح
النسبة
%98

عدد األسهم
23.110.772

النسبة
%92.44

 .15ورد في الصفحة (م) :الجدول التالي والذي يوضح املساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة غير مباشرة قبل وبعد
الطرح
االسم
شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري

قبل الطرح
عدد األسهم
1.237.500

بعد الطرح
النسبة
%5

النسبة
%3.47

عدد األسهم
866.250

وقد تم تغيير عدد األسهم والنسبة بعد الطرح ليصبح الجدول كالتالي:
االسم
شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري

قبل الطرح
عدد األسهم
1.237.500

بعد الطرح
النسبة
%5
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عدد األسهم
1.167.330

النسبة
%4.67

 .16ورد في الصفحة رقم ( :)1أن تعريف الطرح هو الطرح األولي ل ـ ـ ( )7,500,000سبعة ماليين وخمسمائة ألف سهم عادي تمثل  %30من
رأس مال الشركة لغرض اإلدراج في السوق املوازية ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح الطرح األولي ل ـ ـ ( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون
ألف سهم عادي تمثل  %5من رأس مال الشركة لغرض اإلدراج في السوق املوازية.
 .17ورد في الصفحة رقم ( :)1أن تعريف أسهم الطرح هو ( )7.500.000سبعة ماليين وخمسمائة ألف سهم عادي ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح
( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون ألف سهم عادي.
 .18ورد في الصفحة رقم ( :)1أن أسهم املساهمين بعد الطرح تمثل  %70من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ( )17.500.000سبعة
عشر مليون وخمسمائة ألف سهم عادي متساوي القيمة ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح  %94.33من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ
( )23.582.420ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وأربعمائة وعشرون سهم عادي متساوي القيمة.
 .19ورد في الصفحة رقم ( :)12أنه ستمتلك شركة سمو القابضة ،املساهم الرئيس نسبة  %68.6من أسهم الشركة بعد الطرح ،وقد تم تغيير
ذلك لتصبح ،ستمتلك شركة سمو القابضة ،املساهم الرئيس نسبة  %92.44من أسهم الشركة بعد الطرح .كما أنه ورد أن السيد/
عايض القحطاني يمتلك بشكل غير مباشر حوالي  %69.88من أسهم الشركة وقد تم تغيير ذلك ليصبح أن السيد /عايض القحطاني
سيمتلك بشكل غير مباشر حوالي  %94.16من أسهم الشركة بعد الطرح.
 .20ورد في الصفحة رقم ( :)16الجدول التالي والذي يوضح تفاصيل ملكية املساهمين الحاليين في الشركة قبل وبعد الطرح
املساهمون الحاليون

قبل الطرح
عدد األسهم

بعد الطرح
عدد األسهم

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(ريال سعودي)

املباشرة

غير املباشرة

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(بالريال السعودي)

املباشرة

غير املباشرة

171.500.000

%68.6

-

شركة سمو القابضة

24.500.000

245.000.000

%98

-

17.150.000

%0.7

%3.47

شركة بيسان لالستثمار
التجاري والعقاري
شركة سمو املجتمع

250.000

2.500.000

%1

%5

175.000

1.750.000

-

250.000

2.500.000

%1

-

175.000

1.750.000

%0.7

%3.47

اإلجمالي

25.000.000

250.000.000

%100

%5

17.500.000

175.000.000

%70

املصدر :إدارة الشركة

وقد تم تغيير عدد األسهم والقيمة األسمية ونسبة امللكية بعد الطرح ليصبح الجدول كالتالي:
املساهمون

قبل الطرح

الحاليون

عدد األسهم

شركة سمو

24.500.000

بعد الطرح

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية غير

(بالريال السعودي)

املباشرة

املباشرة

245.000.000

%98

-

عدد األسهم

23.110.772

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية غير

(ريال سعودي)

املباشرة

املباشرة

231.107.720

%92.44

-

القابضة
شركة بيسان
لالستثمار
التجاري
والعقاري
شركة سمو

250.000

2.500.000

%1

%5

235.824

2.358.240

%0.94

%4.67

250.000

2.500.000

%1

-

235.824

2.358.240

%0.94

-

املجتمع
اإلجمالي

25.000.000

250.000.000

%100

%5

املصدر :إدارة الشركة
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23.582.420

235.824.200

%94.33

%4.67

 .21ورد في الصفحة رقم ( :)29الجدول التالي والذي يوضح هيكل ملكية األسهم قبل وبعد الطرح.
املساهمون الحاليون

قبل الطرح
عدد األسهم

بعد الطرح
عدد األسهم

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(ريال سعودي)

املباشرة

غير املباشرة

(بالريال السعودي)

املباشرة

غير املباشرة

171.500.000

%68.6

-

شركة سمو القابضة

24.500.000

245.000.000

%98

-

17.150.000

%0.7

%3.47

شركة بيسان لالستثمار
التجاري والعقاري
شركة سمو املجتمع

250.000

2.500.000

%1

%5

175.000

1.750.000

-

250.000

2.500.000

%1

-

175.000

1.750.000

%0.7

الجمهور

-

-

-

-

7.500.000

75.000.000

%30

-

اإلجمالي

25.000.000

250.000.000

%100

%5

25.000.000

250.000.000

%100

%3.47

املصدر :إدارة الشركة
*األسهم غير املباشرة لشركة بيسان لالستثمار من خالل ملكيتها ملا يعادل  %5في كل من شركة سمو القابضة وشركة سمو املجتمع.

وقد تمت إضافة األسهم التي سيمتلكها املستشار املالي "مجموعة الدخيل املالية" بعد الطرح ،وتغيير عدد األسهم والقيمة األسمية ونسبة امللكية
بعد الطرح ليصبح الجدول كالتالي:
املساهمون الحاليون

قبل الطرح
عدد األسهم

بعد الطرح
عدد األسهم

القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(بالريال السعودي)

املباشرة

غير املباشرة

شركة سمو القابضة

24.500.000

245.000.000

%98

-

23.110.772

شركة بيسان لالستثمار
التجاري والعقاري
شركة سمو املجتمع

250.000

2.500.000

%1

%5

235.824

2.358.240

250.000

2.500.000

%1

-

235.824

2.358.240

%0.94

الجمهور

-

-

-

-

1.250.000

12.500.000

%5

-

مجموعة الدخيل املالية

-

-

-

-

167.580

1.675.800

%0.67

-

اإلجمالي

25.000.000

250.000.000

%100

%5

25.000.000

250.000.000

%100

%4.67

املصدر :إدارة الشركة
*األسهم غير املباشرة لشركة بيسان لالستثمار من خالل ملكيتها ملا يعادل  %5في كل من شركة سمو القابضة وشركة سمو املجتمع.
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القيمة األسمية

نسبة امللكية

نسبة امللكية

(ريال سعودي)

املباشرة

غير املباشرة

231.107.720

%92.44

-

%0.94

%4.67
-

 .22ورد في الصفحة رقم ( :)31أن نسبة امللكية غير املباشرة بعد الطرح لرئيس مجلس اإلدارة  -عايض فرحان القحطاني تبلغ %69.88
واملذكورة في الجدول التالي:
املنصب

الجنسية

العمر

االسم

رئيس املجلس

سعودي

52

نائب رئيس املجلس

بحريني

50

فيصل عبد هللا الخالدي

عضو املجلس

سعودي

52

خالد صالح عبدهللا العقيل

عضو املجلس

سعودي

54

عصام أحمد محمد كلثوم

عضو املجلس

سعودي

59

عايض فرحان القحطاني
سعيد سالم النهدي

صفة العضوية
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل

نسبة امللكية غير املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح

تاريخ العضوية

نسبة امللكية املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح
-

-

%99.82

%69.88

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2019/01/28م

-

-

-

-

2019/01/28م

املصدر :إدارة الشركة
بالنسبة للملكية غير املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة فقد بلغت  ،%99.82حيث يملك عايض القحطاني ما نسبته  %95في شركة سمو القابضة التي تملك  %98في شركة سمو العقارية ،ويمتلك ما نسبته  %95في شركة سمو
املجتمع التي تملك  %1في شركة سمو العقارية ،باإلضافة إلى تملكه نسبة  %97في شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري والتي تمتلك  %1في سمو العقارية .باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو القابضة (تمتلك
 %98من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري ما نسبته  %5فيها والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته  .%97كذلك باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو
املجتمع (تمتلك ما نسبته  %1من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري فيها ما نسبته  %5والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته .%97
** التواريخ املذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في املناصب الحالية املذكورة في نفس الجدول ،وتوضح السير الذاتية ألعضاء املجلس تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة سواء في املجلس أو في أي منصب اخر سابق
ً
لهذه املناصب (للمزيد من املعلومات فضال راجع قسم رقم (" )4هيكل امللكية والهيكل التنظيمي" من هذه النشرة)

وقد تم تغيير ذلك لتصبح نسبة امللكية غير املباشرة بعد الطرح لرئيس مجلس اإلدارة  -عايض فرحان القحطاني هي  ،%94.08ويصبح الجدول
كالتالي:
املنصب

الجنسية

العمر

االسم

رئيس املجلس

سعودي

52

نائب رئيس املجلس

بحريني

50

فيصل عبد هللا الخالدي

عضو املجلس

سعودي

52

خالد صالح عبدهللا العقيل

عضو املجلس

سعودي

54

عصام أحمد محمد كلثوم

عضو املجلس

سعودي

59

عايض فرحان القحطاني
سعيد سالم النهدي

صفة العضوية
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي /غير
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل
غير تنفيذي/
مستقل

نسبة امللكية غير املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح

تاريخ العضوية

نسبة امللكية املباشرة
بعد الطرح
قبل الطرح
-

-

%99.82

%94.16

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2018/12/23م

-

-

-

-

2019/01/28م

-

-

-

-

2019/01/28م

املصدر :إدارة الشركة
بالنسبة للملكية غير املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة فقد بلغت  ،%99.82حيث يملك عايض القحطاني ما نسبته  %95في شركة سمو القابضة التي تملك  %98في شركة سمو العقارية ،ويمتلك ما نسبته  %95في شركة سمو
املجتمع التي تملك  %1في شركة سمو العقارية ،باإلضافة إلى تملكه نسبة  %97في شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري والتي تمتلك  %1في سمو العقارية .باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو القابضة (تمتلك
 %98من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري ما نسبته  %5فيها والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته  .%97كذلك باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو
املجتمع (تمتلك ما نسبته  %1من شركة سمو العقارية) والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري فيها ما نسبته  %5والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته .%97
** التواريخ املذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في املناصب الحالية املذكورة في نفس الجدول ،وتوضح السير الذاتية ألعضاء املجلس تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة سواء في املجلس أو في أي منصب اخر سابق
ً
لهذه املناصب (للمزيد من املعلومات فضال راجع قسم رقم (" )4هيكل امللكية والهيكل التنظيمي" من هذه النشرة)
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 .23ورد في الصفحة رقم ( :)43أن القيمة املتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح تبلغ ( )180.000.000مائة وثمانون مليون ريال سعودي ،سيدفع
ً
منها تقريبا حوالي ( )5.000.000خمسة ماليين ريال كمصاريف للطرح ،والتي تشمل أتعاب املستشار املالي ،ومدير االكتتاب ،ومستشار
العناية املهنية القانونية ،ومستشار العناية املهنية املالية ،واملحاسب القانوني ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،وتكاليف التسويق
والطباعة ،واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة بالطرح .هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح واملقدرة بحوالي ()175.000.000
مائة وخمسة وسبعون مليون ريال على املساهمين البائعين كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة ،ولن تستلم الشركة أي
مبلغ من صافي متحصالت الطرح.
وقد تم تغيير ذلك لتصبح تبلغ القيمة املتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ ( )30.000.000ثالثون مليون ريال سعودي ،سيدفع منها
ً
تقريبا حوالي ( )500.000خمسمائة ألف ريال تمثل الجزء النقدي من مصاريف الطرح ،والتي تشمل أتعاب مستشار العناية املهنية
القانونية ،ومستشار العناية املهنية املالية ،واملحاسب القانوني ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،وتكاليف التسويق والطباعة ،واملصاريف
والتكاليف األخرى املتعلقة بالطرح .هذا وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح واملقدرة بحوالي ( )29.500.000تسعة وعشرون مليون
وخمسمائة ألف ريال على املساهمين البائعين كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة ،ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي
متحصالت الطرح.
 .24ورد في الصفحة رقم ( :)45أنه سوف يتحمل املساهمون البائعون جميع التكاليف املتعلقة بالطرح ،والتي يتوقع لها أن تبلغ حوالي
( )5.000.000خمسة ماليين ريال سعودي ،حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة ( )180.000.000مائة
وثمانون مليون ريال سعودي .وتشمل مصاريف الطرح أتعاب املستشار املالي ،ومدير االكتتاب ،ومستشار العناية املهنية القانونية ،ومستشار
العناية املهنية املالية ،واملحاسبين القانونيين ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،وتكاليف التسويق والطباعة ،واملصاريف األخرى املتعلقة
بالطرح.
وقد تم تغيير ذلك لتصبح سوف يتحمل املساهمون البائعون جميع التكاليف املتعلقة بالطرح ،والتي يتوقع أن يبلغ الجزء النقدي منها
حوالي ( )500.000خمسمائة ألف ريال سعودي ،حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة ()30.000.000
ثالثون مليون ريال سعودي .كما أنه سيتم تحويل ( )167.580سهم عادي من أسهم املساهمين البائعين في شركة سمو العقارية إلى
املستشار املالي – مجموعة الدخيل املالية مقابل أتعابه.
وتشمل مصاريف الطرح أتعاب املستشار املالي ،ومدير االكتتاب ،ومستشار العناية املهنية القانونية ،ومستشار العناية املهنية املالية،
واملحاسبين القانونيين ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،وتكاليف التسويق والطباعة ،واملصاريف األخرى املتعلقة بالطرح.
 .25ورد في الصفحة رقم ( :)46أنه سوف يتم طرح سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل  %30من رأس مال الشركة ،سيتم طرحها في السوق املوازية بسعر ( )24أربعة وعشرون ريال
للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ( )180.000.000مائة وثمانون مليون ريال سعودي .وقد تم تغيير ذلك لتصبح سيتم طرح
( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل  %5من
رأس مال الشركة ،سيتم طرحها في السوق املوازية بسعر ( )24أربعة وعشرون ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ()30.000.000
ثالثون مليون ريال سعودي.
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ً
 .26ورد في الصفحة رقم ( :)46يمتلك املساهمون البائعون حاليا  %100من رأس مال الشركة ،وسوف يمتلكون لـ ـ ـ %70من رأس مال الشركة
ً
بعد انتهاء الطرح ،وقد تم تغيير ذلك لتصبح يمتلك املساهمون البائعون حاليا  %100من رأس مال الشركة ،وسوف يمتلكون نسبة
 %94.33من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح.
 .27ورد في الصفحة رقم ( :)47أن الحد األقص ى لالكتتاب هو ( )1.249.990مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون سهم
لكل مكتتب ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح الحد األقص ى لالكتتاب هو ( )900.000تسعمائة ألف سهم لكل مكتتب.
 .28ورد في الصفحة رقم ( :)49أن مجلس إدارة الشركة أوص ى في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1440/06/01ه (املوافق 2019/09/06م) بطرح
عدد ( )7.500.000سبعة ماليين وخمسمائة ألف سهم تمثل  %30من رأس مال الشركة في السوق املوازية ،وذلك بعد الحصول على
املوافقات النظامية الالزمة ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح أوص ى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/08/07ه (املوافق 2020/03/31م) بطرح
عدد ( )1.250.000مليون ومئتان وخمسون ألف سهم تمثل  %5من رأس مال الشركة في السوق املوازية ،وذلك بعد الحصول على
املوافقات النظامية الالزمة.
 .29ورد في الصفحة رقم ( :)50أنه تم الحصول على موافقة من السوق املالية السعودية "تداول" على اإلدراج بتاريخ 1440/06/27ه (املوافق
2019/03/04م) ،وهذه املوافقة مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق املالية ،وقد تم تغيير ذلك وتم الحصول على موافقة
السوق املالية السعودية "تداول" على اإلدراج بعد تعديل نسبة األسهم املطروحة من  %30إلى  %5من إجمالي أسهم الشركة بتاريخ
1441/08/27ه (املوافق 2020/04/20م).
ً
ثانيا :تعديل فترة الطرح
 .1ورد في صفحة الغالف :تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) وتستمر ملدة ( )33يوم شاملة آخر
يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية يوم الخميس 1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،وقد تم تغيير ذلك لتصبح تبدأ فترة الطرح
في يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) وتستمر ملدة ( )75يوم شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية يوم
ً
الخميس 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م) .ومن الجدير بالذكر أنه تم سابقا تمديد فترة الطرح حتى نهاية يوم الخميس
1441/08/23ه (املوافق 2020/04/16م) ثم تم تمديدها حتى تاريخ 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م) ،وتم اإلعالن عن
ذلك على موقع املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل املالية ،كما تم التواصل مع الذين اكتتبوا في أسهم الشركة حتى ذلك
التاريخ واشعارهم بتمديد فترة الطرح.
 .2ورد في الصفحة (ب) :أنه سيتم الطرح خالل الفترة من يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) إلى يوم الخميس
1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح أنه سيتم الطرح خالل الفترة من يوم األحد 1441/06/22ه
(املوافق 2020/02/16م) إلى يوم الخميس 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م).
 .3ورد في الصفحة (ح) :أن فترة الطرح تبدأ في يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس
1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،وقد تم تغيير ذلك لتصبح تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق
2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م).
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 .4ورد في الصفحة (ط) :الجدول الزمني املتوقع للطرح كما يلي:
التاريخ

الحدث
فترة الطرح

تبدأ يوم األحد 1441/06/22هـ (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس 1441/07/24هـ
(املوافق 2020/03/19م).

أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب
آخر موعد لتحويل األموال
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين
رد الفائض (إن وجد)
ل
التاريخ املتوقع لبدء تداو األسهم

يوم الخميس 1441/07/24هـ (املوافق 2020/03/19م).
يوم الخميس 1441/07/24هـ (املوافق 2020/03/19م).
يوم الثالثاء 1441/07/29هـ (املوافق 2020/03/24م).
يوم األحد 1441/08/05هـ (املوافق 2020/03/29م).
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف املحلية وموقع
تداول (.)www.tadawul.com.sa

وقد تم تغيير فترة الطرح والتواريخ املهمة ليصبح الجدول كالتالي:
التاريخ

الحدث
فترة الطرح

تبدأ يوم األحد 1441/06/22هـ (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس 1441/09/07هـ
(املوافق 2020/04/30م).

أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب
آخر موعد لتحويل األموال
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين
رد الفائض (إن وجد)
التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم

يوم الخميس 1441/09/07هـ (املوافق 2020/04/30م).
يوم الخميس 1441/09/07هـ (املوافق 2020/04/30م).
يوم الثالثاء 1441/09/12هـ (املوافق 2020/05/05م).
يوم األحد 1441/09/17هـ (املوافق 2020/05/10م).
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف املحلية وموقع تداول
(.)www.tadawul.com.sa

ً
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم سابقا تمديد فترة الطرح حتى نهاية يوم الخميس 1441/08/23ه (املوافق 2020/04/16م) ثم تم تمديدها حتى
تاريخ 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م) ،وتم اإلعالن عن ذلك على موقع املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل املالية ،كما تم
التواصل مع الذين اكتتبوا في أسهم الشركة حتى ذلك التاريخ واشعارهم بتمديد فترة الطرح.
 .5ورد في الصفحة رقم ( :)2أن تعريف فترة الطرح هو الفترة التي تبدأ من يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) وتستمر
حتى يوم الخميس 1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،وقد تم تغيير ذلك لتصبح تبدأ فترة الطرح من يوم األحد
1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م).
 .6ورد في الصفحة رقم ( :)3أن تعريف تاريخ اإلقفال هو تاريخ نهاية فترة الطرح بتاريخ 1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،وقد
تم تغيير ذلك ليصبح تاريخ اإلقفال هو تاريخ نهاية فترة الطرح بتاريخ 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م).
ً
ابتداء من يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق
 .7ورد في الصفحة رقم ( :)47أنه سيبدأ مدير االكتتاب باستالم نماذج طلبات االكتتاب
2020/02/16م) وحتى يوم الخميس 1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح سيبدأ مدير االكتتاب
ً
ابتداء من يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) وحتى يوم الخميس 1441/09/07ه
باستالم نماذج طلبات االكتتاب
(املوافق 2020/04/30م).
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ً
ثالثا :تعديل التواريخ املهمة للطرح
 .1ورد في صفحة الغالف :أنه سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء
1441/07/29ه (املوافق 2020/03/24م) ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح أنه سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم
الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1441/09/12ه (املوافق 2020/05/05م).
 .2ورد في الصفحة (ح) :أنه سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار املستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1441/07/29ه
(املوافق 2020/03/24م) ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح أنه سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار املستثمرين وذلك في موعد أقصاه
يوم 1441/09/12ه (املوافق 2020/05/05م)..
 .3ورد في الصفحة (ط) :الجدول الزمني املتوقع للطرح كما يلي:
التاريخ

الحدث
فترة الطرح

تبدأ يوم األحد 1441/06/22هـ (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس 1441/07/24هـ
(املوافق 2020/03/19م).

أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب
آخر موعد لتحويل األموال
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين
رد الفائض (إن وجد)
التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم

يوم الخميس 1441/07/24هـ (املوافق 2020/03/19م).
يوم الخميس 1441/07/24هـ (املوافق 2020/03/19م).
يوم الثالثاء 1441/07/29هـ (املوافق 2020/03/24م).
يوم األحد 1441/08/05هـ (املوافق 2020/03/29م).
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف املحلية وموقع
تداول (.)www.tadawul.com.sa

وقد تم تغيير فترة الطرح والتواريخ املهمة ليصبح الجدول كالتالي:
التاريخ

الحدث
فترة الطرح

تبدأ يوم األحد 1441/06/22هـ (املوافق 2020/02/16م) وتستمر حتى يوم الخميس 1441/09/07هـ
(املوافق 2020/04/30م).

أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب
آخر موعد لتحويل األموال
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين
رد الفائض (إن وجد)
التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم

يوم الخميس 1441/09/07هـ (املوافق 2020/04/30م).
يوم الخميس 1441/09/07هـ (املوافق 2020/04/30م).
يوم الثالثاء 1441/09/12هـ (املوافق 2020/05/05م).
يوم األحد 1441/09/17هـ (املوافق 2020/05/10م).
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف املحلية وموقع تداول
(.)www.tadawul.com.sa

ً
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم سابقا تمديد فترة الطرح حتى نهاية يوم الخميس 1441/08/23ه (املوافق 2020/04/16م) ثم تم تمديدها
حتى تاريخ 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م) ،وتم اإلعالن عن ذلك على موقع املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل املالية،
كما تم التواصل مع الذين اكتتبوا في أسهم الشركة حتى ذلك التاريخ واشعارهم بتمديد فترة الطرح.
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 .4ورد في الصفحة رقم ( :)3أن تعريف تاريخ اإلقفال هو تاريخ نهاية فترة الطرح بتاريخ 1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،وقد
تم تغيير ذلك ليصبح تاريخ اإلقفال هو تاريخ نهاية فترة الطرح بتاريخ 1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م).
 .5ورد في الصفحة رقم ( :)47أنه سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء
1441/07/29ه (املوافق 2020/03/24م) ،وقد تم تغيير ذلك ليصبح سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح
في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1441/09/12ه (املوافق 2020/05/05م).
ً
رابعا :تعديل أتعاب املستشار املالي -مجموعة الدخيل املالية
 .1ورد في الصفحة (و) :أن جميع املستشارين املذكورين أعاله (وهم املستشار املالي "مجموعة الدخيل املالية" ،و"مستشار العناية املهنية
القانونية "الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية" ،ومستشار العناية املهنية املالية "شركة برايس وتر هاوس كوبرز
( ،)PWCواملحاسب القانوني "شركة طالل أبو غزالة وشركاه -محاسبون قانونيون) قد أعطوا موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى
أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها ولم يتم سحب هذه املوافقة كما في تاريخ هذه
ً
النشرة ،وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أي أسهما أو مصلحة مهما كان نوعها
في الشركة.
وقد تم تغيير ذلك لتصبح أن جميع املستشارين املذكورين أعاله ،قد أعطوا موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم
وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها ولم يتم سحب هذه املوافقة كما في تاريخ هذه النشرة ،وتجدر اإلشارة إلى
ً
أن جميع هذه الجهات ال يملكون أي أسهما أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة .فيما عدا املستشار املالي – مجموعة الدخيل
املالية ،والتي سيكون لها مصلحة في أسهم الشركة بعد الطرح بنسبة تبلغ  %0.67والتي سيحصل عليها مقابل أتعابه للعمل كمستشار
مالي لشركة سمو العقارية فيما يتعلق بهذا الطرح.
 .2ورد في الصفحة رقم (" :)13مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح" أن للشركة مساهم واحد كبير (شركة
سمو القابضة) يمتلك أكثر من  %5من أسهم الشركة ،سيخضع هذا املساهم لفترة حظر تبدأ من تاريخ تداول أسهم الشركة في
ً
السوق املوازية وتستمر ملدة اثني عشر شهرا ،حيث لن يكون بمقدوره التصرف في أي من أسهمه التي يمتلكها .إال أنه وبعد انتهاء فترة
الحظر ،فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع هذا املساهم الكبير لجزء كبير من أسهمه ،وفي حال تم بيع عدد كبير من األسهم في السوق
أو تم توقع حدوث مثل هذا األمر ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.
وقد تم تغيير ذلك ليصبح أن للشركة مساهم واحد كبير (شركة سمو القابضة) يمتلك أكثر من  %5من أسهم الشركة ،سيخضع
ً
هذا املساهم لفترة حظر تبدأ من تاريخ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية وتستمر ملدة اثني عشر شهرا ،حيث لن يكون بمقدوره
التصرف في أي من أسهمه التي يمتلكها .إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر ،فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع هذا املساهم الكبير لجزء
كبير من أسهمه ،وفي حال تم بيع عدد كبير من األسهم في السوق أو تم توقع حدوث مثل هذا األمر ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي
على سعر سهم الشركة .كما أنه بعد اإلدراج ستصبح مجموعة الدخيل املالية (املستشار املالي) مالكه ملا نسبته  %0.67من أسهم
الشركة والتي حصلت عليها مقابل أتعابها للعمل كمستشار مالي للشركة ،وعلى الرغم من أنه يوجد فترة حظر على مجموعة الدخيل
ً
املالية تستمر ملدة ( )12اثني عشر شهرا من تاريخ اإلدراج ،إال أنه بعد مض ي فترة الحظر قد تقوم مجموعة الدخيل املالية ببيع
أسهمها بشكل كلي أو جزئي مما سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.

-18-

ً
خامسا :التغييرات املتعلقة بالقيود املفروضة على األسهم
 .1ورد في الصفحة (ح) :أنه يجب على كبار املساهمين الحاليين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة (املذكورة أسمائهم في
ً
الصفحة رقم (ز)) عدم التصرف في أسهمهم ملدة أثني عشر شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية "فترة الحظر"،
ويقوم مركز إيداع األوراق املالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر املفروضة.
وقد تم تغيير ذلك ليصبح أنه يجب على كبار املساهمين الحاليين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة (املذكورة أسمائهم في
ً
ٌ
الصفحة رقم (ز)) من نشرة اإلصدار الرئيسية والصفحة رقم ( )8من هذه النشرة عدم التصرف في أسهمهم ملدة أثني عشر شهرا
من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية "فترة الحظر" ،كما أنه يجب على املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل
ً
املالية والذي ستكون نسبة ملكيته في أسهم الشركة بعد اإلدراج  %0.67عدم التصرف في أسهمه ملدة ( )12اثني عشر شهرا من
تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ،ويقوم مركز إيداع األوراق املالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد
انتهاء فترة الحظر املفروضة.
ً
ُ
 .2ورد في الصفحة رقم ( :)2تعريف لفترة الحظر بأنه يجب على كبار املساهمين الذين تظهر نشرة اإلصدار هذه أنهم يملكون أسهما في
ً
الشركة (والذين تظهر أسمائهم في الصفحة ( ))29عدم التصرف في أي من تلك األسهم ملدة ( )12شهرا من تاريخ بدء تداول األسهم
ً
في السوق املوازية .ويجوز لهؤالء األشخاص التصرف في تلك األسهم بعد انقضاء مدة االثني عشر شهرا دون الحاجة إلى الحصول
على موافقة مسبقة من الهيئة.
ً
وقد تم تغيير ذلك ليصبح أنه يجب على كبار املساهمين الذين تظهر نشرة اإلصدار هذه أنهم يملكون أسهما في الشركة (والذين تظهر
أسمائهم في الصفحة رقم ( )29من نشرة اإلصدار الرئيسية ،والصفحة رقم ( )8من هذه النشرة ) عدم التصرف في أي من تلك
ً
األسهم ملدة ( )12شهرا من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق املوازية ،كذلك يجب على املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل
ً
املالية والذي ستكون نسبة ملكيته في أسهم الشركة بعد اإلدراج  %0.67عدم التصرف في أسهمه ملدة ( )12اثني عشر شهرا من
تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ،ويجوز لكبار املساهمين واملستشار املالي التصرف في تلك األسهم بعد انقضاء فترة
الحظر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
 .3ورد في الصفحة رقم ( :)50أنه يحظر على كبار املساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (الرجاء مراجعة املساهمون الكبار
ً
الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة في صفحة (ز)) التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مض ي فترة ( )12اثني عشر شهرا
من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق املوازية ((فترة الحظر)).
بخالف فترة الحظر املفروضة من الهيئة على املساهمين الكبار ،ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
وقد تم تغيير ذلك ليصبح أنه يحظر على كبار املساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (الرجاء مراجعة املساهمون الكبار
الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة في صفحة (ز) من نشرة اإلصدار الرئيسية والصفحة رقم ( )8من هذه النشرة) التصرف
ً
فيما يملكونه من أسهم قبل مض ي فترة ( )12اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق املوازية ،كذلك يحظر
على املستشار املالي للشركة – مجموعة الدخيل املالية والذي ستكون نسبة ملكيته في أسهم الشركة بعد اإلدراج  %0.67التصرف
ً
فيما يملكه من أسهم قبل مض ي فترة ( )12اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق املوازية ،وبخالف ذلك
ال يوجد أية ترتيبات أخرى قائمة تمنع التصرف في أسهم معينة.
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ً
سادسا :تعديل فترة اتاحة املستندات للمعاينة
 .1ورد في الصفحة رقم ( :)54أنه ستكون املستندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس للشركة في مدينة الخبر وفي املقر الرئيس
للمستشار املالي في مدينة الرياض ،وذلك خالل أيام العمل من يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) إلى يوم الخميس
ً
ً
مساء خالل فترة ال تقل عن  7أيام قبل
1441/07/24ه (املوافق 2020/03/19م) ،بين الساعة  09:00صباحا إلى الساعة 04:00
نهاية فترة الطرح:
وقد تم تغيير ذلك لتصبح ستكون املستندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس للشركة في مدينة الخبر وفي املقر الرئيس
للمستشار املالي في مدينة الرياض ،وذلك خالل أيام العمل من يوم األحد 1441/06/22ه (املوافق 2020/02/16م) إلى يوم الخميس
ً
ً
مساء خالل فترة ال تقل عن  7أيام قبل
1441/09/07ه (املوافق 2020/04/30م) ،بين الساعة  09:00صباحا إلى الساعة 04:00
نهاية فترة الطرح.
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