
 رشة إصدار أسهم ن

  رشكة بناء للصناعات الحديدية 

 

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العر�ية  �شرة اإلصدار هذهتحتوي 
ُ
مجتمع�ن   (ج)السعودية (املشار إل��ا بـ "الهيئة"). و�تحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم ع�� الصفحة ع�� معلومات ق

 تتحمل  إ�� جعل أي إفادة واردة فيھ مضللة. وال النشرة  تضمي��ا  ، و�ؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، �عد إجراء جميع الدراسات املمكنة و��� ا�حد املعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم�شرة اإلصدار هذهومنفردين �امل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة �� 

�� لراغب�ن . و�جب ع�� اا، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد �� هذه النشرة أو االعتماد ع�� أّي جزء م��االسعودية أي مسؤولية عن محتو�ات هذه النشرة، وال �عطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتماله تداول ومجموعة الهيئة 

 . و�� حال �عذر فهم محتو�ات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار ما�� مرخص لھ.الطرح محل باألسهماملتعلقة بموجب هذه النشرة تحري مدى �حة املعلومات  شراء األسهم املطروحة

 ) م02/11/2022(املوافق  ه08/04/1444بتار�خ  �شرة اإلصدار هذه تصدر 

  القرار   ) وم02/09/2007ه (املوافق  20/08/1428/ق) وتار�خ  216بموجب القرار الوزاري رقم (  مقفلةسعودية  شركة مساهمة  

(  الوزاري  وتار�خ  583رقم  (املوافق  29/02/1443)  وتار�خ  2050023902(  برقم  التجاري   بال�جل   واملقيدة  م)06/10/2021ه   (

  .الصادر بمدينة الدمام  م)31/08/1992(املوافق ه 02/03/1413
  املواز�ة  السوق   ��   طرحها  خالل  من  الشركة  رأس مال  إجما��  من )%12.00( باملائةاث�ي عشر    تمثل �سبة  عادي   سهم )  600,000(  ستمائة ألف  عدد طرح

 .الواحد للسهم سعودي ر�ال )52( وخمسون  اثنان قدره �سعر املؤهل�ن املستثمر�ن ع��

 )   م26/02/2023(الموافق    ـه 06/08/1444 األحد  من يوم فرتة الطرح 

 )م02/03/2023(الموافق    ـه 10/08/1444 الخميس إىل يوم 
بدأت الشركة �شاطها كفرع لشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي تحت االسم التجاري "مصنع البواردي للصناعات ا�حديدية" بموجب شهادة  

تم تحو�ل    م)13/10/2019ه (املوافق  14/02/1441تار�خ  . و��  م)31/08/1992ه (املوافق  02/03/1413) وتار�خ  2050023902ال�جل التجاري رقم (

وقد تم تقييم صا�� أصول الفرع ليبلغ رأس    تحت نفس ال�جل التجاري   الفرع إ�� شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عل��ا من ال��امات

الشركة   ألفمال  إ��  50,000(  خمسون  مقسم  ر�ال سعودي  حصة  5,000(خمسة أالف  )  �ل  قيمة  القيمة،  متساو�ة  حصة عينية  ر�ال 10(  عشرة)   (

بناء  14/03/2021ه (املوافق  01/08/1442. و�تار�خ  سعودي م) قرر الشر�اء �غي�� اسم الشركة من "شركة البواردي للصناعات ا�حديدية" إ�� "شركة 

ا�حديدية". من  14/04/2021(املوافق    ه03/09/1442و�تار�خ    للصناعات  املال  رأس  ز�ادة  الشر�اء  قرر  ألفم)  ر�ـال  50,000(  خمسون  إ�� )  سـعودي 

حصة  مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل حصة نقدية )  5,000,000( خمسة مالي�ن) ر�ال سعودي، مقسم إ�� 50,000,000(ر�ال سعودي  خمسون مليون 

من خالل تحو�ل  ي  ) ر�ال سعود49,950,000(�سعة وأر�عون مليون و�سع مئة وخمسون الف  ) ر�االت سعودية، وتم الوفاء بالز�ادة البالغة  10م��ا عشرة (

الشركة مال  إ�� رأس  تحو�لھ  ثم  ومن  املال  �� رأس  مق��حة  ز�ادة  بند  إ��  مساهمة إضافية  بند  من  الز�ادة  مبلغ  (املوافق  28/09/1442و�تار�خ    .�امل  ه 

10/05/2021) مالي�ن  خمسة  السعد البواردي عن عدد  وعبدالرحمن  محمد  / شركة  الشر�ك  تنازل  و�إجم5,000,000م)  حصة  تبلغ )  قيمة إسمية  ا�� 

%) من إجما�� رأسمال الشركة لصا�ح مجموعة البواردي القابضة بدون سداد أي مقابل  100.00) ر�ال سعودي تمثل �سبة (50,000,000خمسون مليون (

البواردي السعد  وعبدالرحمن  محمد  شركة  للشر�ك/  ا�جديد  املساهم  قبل  من  (املوافق  29/10/1443و�تار�خ    .نقدي  وتنازل م)  06/09/2021ه  باع 

) حصة و�إجما�� قيمة إسمية تبلغ سبعة مليون 786,025الشر�ك / مجموعة البواردي القابضة عن عدد سبعمائة وستة وثمانون ألف وخمسة وعشرون (

الشركة لصا�ح املساهم�ن ا�جدد البالغ    %) من إجما�� رأسمال15.72) ر�ال سعودي تمثل �سبة (7,860,250وثمانمائة وستون ألف ومائتان وخمسون (

باع عدد سبعمائة وأر�عة وخمسون ألف وأر�عمائة وخمسون (48عددهم ثمانية وأر�عون ( )  8) حصة لصا�ح ثمانية (754,450) مساهم جديد، حيث 

) 31,575مسمائة وخمسة وسبعون (مساهم�ن جدد مقابل سداد نقدي للشر�ك / مجموعة البواردي القابضة، وتنازل عن عدد واحد وثالثون ألف وخ

 قرر الشر�اء تحو�ل الشركة من شركة . و ) مساهم جديد بدون سداد أي مقابل نقدي للشر�ك / مجموعة البواردي القابضة40حصة لصا�ح عدد أر�عون (

يبلغ خمسون مليون (  �خص واحد خمسة مالي�ن  ) ر�ال سعود50,000,000ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة برأس مال  ي مقسم إ�� 

) ر�االت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية وعينية. وقد تم قيد الشركة ��جل الشر�ات املساهمة بموجب القرار  10) سهم قيمة �ل م��ا (5,000,000(

  .م)25/10/2021ه (املوافق 19/03/1443) وتار�خ 636م) والقرار الوزاري رقم (06/10/2021ه (املوافق 29/02/1443) وتار�خ 583الوزاري رقم (

 

مدفوعة القيمة بال�امل،   ) سهم عادي5,000,000(  خمسة مالي�نر�ال سعودي، مقسم إ��  )  50,000,000(خمسون مليون  يبلغ رأس مال الشركة ا�حا��  

 عادية من فئة واحدة، وال �عطى أ  .) ر�االت سعودية10(  م��ا عشرةقيمة �ل سهم  
ً
ي مساهم أي حقوق تفضيلية، و�حق ل�ل وجميع أسهم الشركة أسهما

 �ان عدد أسهمھ حضور اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن ("ا�جمعية العامة") والتصو�ت ف��ا
ً
كما يحق ل�ل مساهم أن  ،  مساهم ("املساهم") أيا

 آخر من غ�� أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عام�� الشركة لينوب عنھ �� حضور اجتماعا
ً
الطرح  ت ا�جمعية العامة. �ستحق أسهم  يو�ل عنھ �خصا

 من تار�خ �شرة اإلصدار هذه  حص��ا
ً
 راجع قسم رقم (  من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا

ً
) "سياسة توزيع األر�اح"  5وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا. (فضال

 �� هذه النشرة). 

 

  الطرح  ســــــي�ون 
ً
  إل��ا  �شــــــار( عادي ســــــهم) 600,000(  ســــــتمائة ألف لعدد  وذلك ،")الطرح(" املؤهل�ن املســــــتثمر�ن  لفئات  موجها

ً
" الطرح أســــــهم"بـــــــــــــــــــ  مجتمعة

ــ  ومنفردة  وتمثل ســــعودي، ر�ال  )52اثنان وخمســــون ( الطرح ســــعر  وســــي�ون  ســــعودية،  ر�االت عشــــرة) 10( قدرها للســــهم أســــمية  و�قيمة") الطرح ســــهم"بـــــــــــــــ

  الشــركة  أســهم  ت�ون  وســوف للشــركة، املصــدر املال  رأس من )%12.00 ( باملائة اث�ي عشــر  بمجملها الطرح  أســهم
ً
 أي وال�عطي. واحدة فئة من عادية أســهما

 ")  املســــــاهم("  مســــــاهم ل�ل و�حق تفضــــــيلية، حقوق  أي  مســــــاهم
ً
") العامة ا�جمعية(" للمســــــاهم�ن العامة ا�جمعية  اجتماعات حضــــــور  أســــــهمھ عدد  �ان أيا

 آخر من غ�� أعضـاء مجلس إدارة الشـركة أو عام�� الشـركة لينوب عنھ �� حضـور اجتماعات  كما يحق ل�ل مسـاهم أن يو�ل عنھ ، ف��ا والتصـو�ت
ً
�ـخصـا

 . (تل��ا ال�ي  املالية  والســـــــنوات هذه  اإلصـــــــدار �شـــــــرة تار�خ م��ا الشـــــــركة �عل��ا أر�اح  أي الطرح  أســـــــهم  و�ســـــــتحق. ا�جمعية العامة
ً
  ) 5(رقم قســـــــم  راجع  فضـــــــال

 ).  النشرة هذه ��"  األر�اح توزيع سياسة"

 القابضةشركة مجموعة البواردي هم:  قبل الطرح  أو أك�� من رأس مالها )%5املساهم�ن الكبار �� الشركة الذين يمل�ون (وكما �� تار�خ هذه النشرة، فإن 

  .  %)84.28ملكية (  بنسبة
ً
" �� هذه النشرة). و�حظر  الطرح  قبل و�عدامللكية �� الشركة    ) "هي�ل1.4راجع قسم ((وملز�د من التفاصيل حول املساهم�ن فضال

 من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة �� السوق املواز�ة ("ف��ة ا�حظر")، 12مدة اث�ي عشر ( ع�� كبار املساهم�ن املذ�ور�ن أعاله التصرف �� أسهمهم 
ً
) شهرا

 ل ع�� موافقة هيئة السوق املالية ("الهيئة") املسبقة. و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصو 

 

املؤهل�ن، وفق �عر�ف املستثمر املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة ��   املستثمر�ن  فئات  ع��  املواز�ة  السوق   الطرح ��  �� أسهم  االكتتاب  يقتصرسو 

)، و�قصد أو "تداول السعودية"  " “السعودية ("السوق   مجموعة تداول لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة �� قواعد  

 : �امات املستمرة، أي من اآل�ي بھ �� الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية واالل�

 . مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص .1

�شروط تمكنھ من    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا   ا مرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية .2

وا الطرح   �� املشاركة  بقبول  ا�خاصة  القرارات  ا�حصول ع��  ال اتخاذ  إ��  ا�حاجة  ودون  العميل  نيابة عن  املواز�ة  السوق   �� ستثمار 

 . موافقة مسبقة منھ

�ا الهيئة، أو مركز ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف � .3

 .يداعإل ا

 . دارةإل �� ممارسة أعمال ا امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طر�ق محفظة  ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة .4

 . الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية .5

 . ستثمارال صناديق ا .6

س��شادي  ال ستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل اال باجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم  أل ا .7

 . جانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ةأل ستثمار اال 

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

 . اعيدإل أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعاي�� ا ،يداع إل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .10

تقل عن عشرة   اليقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي و  الوراق املالية أل أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق ا )أ

 ث�ي عشرة الا اللصفقات �� �ل ر�ع سنة خ 
ً
   .املاضيةشهرا

 . ر�ال سعودي الي�نتقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  ) ب

 .قل �� القطاع املا��ألث سنوات ع�� اال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ج

 أن ي�ون حاص )د
ً
 .من قبل الهيئةوراق املالية املعتمدة أل ع�� الشهادة العامة للتعامل �� ا ال

 أن ي�ون حا )ه
ً
 . اجهة مع��ف ��ا دوليً  من وراق املالية معتمدةأل ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال ا صال

 . أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة .11

 

 مــن تار�ــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة ) اثنا عشر  12) لف��ة حظر التصــرف فــي أســهمهم ملــدة (حسيخضع املساهم�ن الكبار املشار إل��م �� الصفحة (
ً
شهرا

 فــي الســوق املواز�ــة ("ف��ة ا�حظر") .

 جميع أسهم الشركة قبل الطرح.   )م(املساهم�ن ا�حالي�ن") الواردة أسماؤهم �� الصفحة  “بـ  �م مجتمع�ن  يمتلك املساهمون ا�حاليون �� الشركة (ويشار إل�

 ل�جدول  مساهم من املساهم�ن ا�حالي�ن �سعة وأر�عون ) 49قبل عدد (وسيتم بيع أسهم الطرح من 
ً
��  (ويشار إل��م مجتمع�ن بـ"املساهم�ن البائع�ن") وفقا

ثمانية �سبتھ    �عنوان ("هي�ل امللكية املباشرة �� الشركة قبل الطرح و�عده")، و�عد استكمال عملية الطرح، سيمتلك املساهمون ا�حاليون ما  )م(الصفحة  

�� سيحتفظ  %) من أسهم الشركة �عد الطرح ، و�التا74.16�سبتھ (  %) من أسهم الشركة �عد الطرح كما سيمتلك كبار املساهم�ن ما88.00باملائة (  وثمانون 

للمساهم�ن البائع�ن، ولن �ستلم    �عد خصم مصار�ف عملية الطرح  الطرحاملساهم�ن بحصة سيطرة �� الشركة �عد الطرح، وستعود متحصالت  كبار  

 راجع قسم  الطرحالشركة أي مبلغ من متحصالت 
ً
 "استخدام متحصالت الطرح"). 6( فضال

 

ا�خميس  شـــــــــــاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو ��اية يوم   أيام) 5(و�ســـــــــــتمر ملدة  م)26/02/2023ه (املوافق  06/08/1444األحد تبدأ ف��ة الطرح �� يوم  

كتتــاب �� أســـــــــــــهم الطرح ع�� نظــام االكتتــاب اإللك��و�ي ا�خــاص ("ف��ة الطرح"). حيــث يمكن تقــديم طلبــات اال  م)02/03/2023ه (املوافق  10/08/1444

 بمدير االكتتاب والذي ســــــــــــيتمكن املســــــــــــتثمرون املؤهلون من خاللھ االكتتاب �� أســــــــــــهم خالل ف��ة الطرح (ل�حصــــــــــــول ع�� تفاصــــــــــــيل أك�� حول معلومات

 راجع الصـــفحة (
ً
�ن املؤهل�ن خالل ف��ة الطرح، وســـيتاح ل�ل م��م دراســـة الفرصـــة  ) من هذه النشـــرة). وســـوف ي�ون الطرح ع�� املســـتثمر داالتصـــال فضـــال

"املســــــتندات   12االســــــتثمار�ة واالطالع ع�� أي معلومات إضــــــافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم ف��ا عرض جميع الوثائق املشــــــار إل��ا �� القســــــم رقم 

 بأن ا�حد األق�ـــــىى لالكتتاب هو  )10املتاحة للمعاينة". ســـــيتم االكتتاب �عدد عشـــــرة (
ً
 وأر�ع�ن  و�ســـــعة مائت�نأســـــهم كحد أد�ى ل�ل مســـــتثمر مؤهل، علما

ل�ل مســــــتثمر مؤهل، ســــــي�ون االكتتاب �� أســــــهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحو�ل األموال إ��   ســــــهم )249,990(  و�ســــــع�ن  و�ســــــعمائة  ألف

نموذج االكتتاب، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ال��ائي ألسهم الطرح �� موعد أقصاه   حساب االكتتاب ا�خاص �عملية الطرح مباشرة حسب

أيام) عمل من تار�خ التخصـــــــيص، ولن   2("تار�خ التخصـــــــيص")، وســـــــي�ون رد الفائض خالل يومي ( م)07/03/2023ه (املوافق  15/08/1444  الثالثاءيوم 

  ا�خميس �� موعد أقصـــــاه يوم   ضالفائملســـــتلمة ملتحصـــــالت الطرح او مدير االكتتاب أو الشـــــركة، ورد ي�ون هناك أي عموالت او اســـــتقطاعات من ا�جهة ا

) "املعلومات املتعلقة  10. وملز�د من التفاصــــيل حول شــــروط وأح�ام و�عليمات الطرح، الرجاء مراجعة القســــم (م)09/03/2023ه (املوافق  17/08/1444

 " من هذه النشرة.ھباألسهم وأح�ام وشروط

 ��  مســـاهم ل�ل و�حق واحد  صـــوت  �� ا�حق �حاملھ  ســـهم �ل ويعطي. تفضـــيلية حقوق   �حاملھ  ســـهم أي �عطي  والللشـــركة فئة واحدة من األســـهم العادية،  

  عنھ  يو�ل أنل�ل مسـاهم   يحق كما، فيھ  والتصـو�ت) العادية غ�� أو العادية  سـواءً ( للمسـاهم�ن العامة ا�جمعية  اجتماع حضـور   الشـركة
ً
من  آخر  �ـخصـا

�ســــتحق أســــهم الطرح حصــــ��ا من أي أر�اح �عل��ا  . و غ�� أعضــــاء مجلس إدارة الشــــركة أو عام�� الشــــركة لينوب عنھ �� حضــــور اجتماعات ا�جمعية العامة

 من تار�خ النشـــــــرة هذه
ً
 راجع قســـــــم رقم (. وملز�د من التفاصـــــــيل حول ســـــــياســـــــة توزيع األر�اح،  الشـــــــركة اعتبارا

ً
) "ســـــــياســـــــة توزيع األر�اح")  من هذه 5(فضـــــــال

  النشرة.

 تقدمت الشــركة بطلبســواًء داخل اململكة العر�ية الســعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد  أســهم الشــركة �� أي ســوق لألســهم وتداول   لم �ســبق إدراج

 لقواعد طرح األوراق املالية واإلل��امات املســـتمرة  للهيئة لت�ـــجيل وطرح أســـهمها �� الســـوق املواز�ة
ً
مجموعة تداول الســـعودية  ، كما تقدمت بطلب إ�� وفقا

 لقواعد اإلدراج
ً
  بما �� ذلك املوافقة   طرح األســــهم لالزمة لعمليةتم ا�حصــــول ع�� جميع املوافقات الرســــمية ا   وقد  ، وتم االســــتيفاء باملتطلبات �افة،  وفقا

الفائض واالن��اء من  تداول األســهم �� الســوق املواز�ة �� وقت قر�ب �عد االن��اء من عملية تخصــيص األســهم ورد �شــرة اإلصــدار هذه. ومن املتوقع أن يبدأ

هذه النشــرة). و�عد ��ــجيل األســهم �� الســوق املواز�ة،    من "املهمة و�جراءات الطرحالتوار�خ   " ( فضــال راجع قســم جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة

 .�� أسهم الشركة للمستثمر�ن املؤهل�ن الذين تنطبق عل��م الشروط سواء من داخل أو خارج اململكة بالتداول  سوف �سمح

قس�ي "إشعار مهم" و"عوامل ا�خاطرة" الواردين �� �شرة اإلصدار  ع�� مخاطر وأمور غ�� مؤكدة ولذلك يجب دراسة    أسهم الطرحينطوي االستثمار ��  

 باالستثمار �� أسهم الطرح.
ً
 هذه �عناية من ِقَبل املستثمر�ن املؤهل�ن ا�حتمل�ن قبل أن يتخذوا قرارا
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 مهم   إشعار 
عن    النشرة  هذه  تقدم �املة  تفصيلية  للصناعات  شركة  معلومات  وسيعامل  املواز�ة  السوق   ��  لالكتتاب  املطروحةاألسهم  وعن    ا�حديديةبناء  الذين    املستثمرون. 

  الشركة   من  م��ا   ��خ  ع��  ا�حصول   يمكن  وال�ي،  النشرة  هذه  حتو��ا تستند إ�� املعلومات ال�ي  �  طلبا��مع�� أساس أن    املطروحة�� األسهم    االكتتاب   بطلبات  يتقدمون 

يق�ن املالية "يق�ن  شركة    االكتتاب  ومدير املا��  املستشارأو موقع    www.benasteel.com)(   الشركة  من  ل�ل  لك��ونيةال ا   واقعملا   من  أو  االكتتاب  ومدير  املا��  ستشارملا   أو

  ).www.saudiexchange.sa( شركة تداول السعوديةموقع  أو (www.cma.org.sa)أو موقع هيئة السوق املالية ) www.yaqeen.sa(�ابيتال" 

  العر�ية   باململكة  املالية  السوق   هيئة�شرة اإلصدار هذه ع�� تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن    تحتوي 

ومنفردين، �امل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة �� هذه النشرة، و�ؤكدون    ) مجتمع�نجصفحة (��    أسماؤهم، و�تحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة  السعودية

مي��ا �� هذه النشرة إ�� جعل أي  �عد إجراء جميع الدراسات املمكنة و��� ا�حد املعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تض  ،حسب علمهم واعتقادهمب

أي مسؤولية عن محتو�ات هذه النشرة، وال �عطيان أي تأكيدات تتعلق بدق��ا أو اكتمالها، وتخليان    شركة تداول السعوديةو وال تتحمل الهيئة    .إفادة واردة ف��ا مضللة

 .م��ا  جزء أي ع�� االعتماد عن أو ،النشرة هذه �� ورد عما   تنتج خسارة أي عن �انت ما نفس��ما صراحة من أي مسؤولية مه 

�عي�ن   تم  �ابيتال"شركة  وقد  "يق�ن  املالية  املا��")  يق�ن   ،  ("املستشار 
ً
االكتتاب")، وذلك  ومديرا ("مدير  يتعلق    لالكتتاب  املواز�ة فيما  السوق   �� الشركة  أسهم  بطرح 

 "التعهدات ا�خاصة باالكتتاب" من هذه النشرة.  )11((االكتتاب). للمز�د من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 
 

  نتيجة األسهم �ش�ل سل�ي  إن املعلومات الواردة �� هذه النشرة كما �� تار�خ إصداره عرضة للتغي��، وع�� وجھ ا�خصوص يمكن أن يتأثر الوضع املا�� للشركة وقيمة  

 راجع  التطورات املستقبلية املتعلقة �عوامل الت�خم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارج
ً
ة عن نطاق سيطرة الشركة (فضال

أو تفس��ها    الطرحاعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم    يجوز هذه النشرة)، وال    ��) "عوامل ا�خاطرة"  2قسم رقم (

 ش�ل من األش�ال، ع�� أ��ا وعد يأو االعتماد عل��ا، بأ 
ً
 أو  ا

ً
  أو تأكيدا

ً
 �شأن  تحقيق أي أر�اح أو ايرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.  إقرارا

 

  االكتتاب   عمليةباملشاركة ��    املا��  ها أو من مستشار   �نالبائع  �نأو من املساهممجلس إدار��ا    أعضاء  منال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو  

االستثمار�ة الفردية أو الوضع املا��   لألهدافدون األخذ �� االعتبار    ها النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد  �� هذه  املوجودة. و�عت�� املعلومات  املطروحة  األسهم  ��

 لھ   مرخص   ما��  مستشار  من  مهنية  استشارة  ع��  ا�حصول   مسؤولية  ستثمارال با   قرار  ذاتخا   قبل  النشرة  لهذه  مستلم  �ل  و�تحمل أو االحتياجات االستثمار�ة ا�خاصة.

  املالية هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات  الواردة ��االستثمار واملعلومات  هذا   مالءمةوذلك لتقييم مدى   الطرح، أسهم ��  الكتتابا  بخصوص  الهيئة  قبل من

 ا�خاصة بھ. 
 

) مؤسسات سوق مالية  1  ملستثمر�ن املؤهل�ن وهم كما ي��:يقتصر االكتتاب �� أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة ع�� فئات ا 

مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة شر�طة أن ت�ون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت �شروط تمكنھ من اتخاذ عمالء مؤسسة سوق    )2  تتصرف �حسا��ا ا�خاص.

ح�ومة اململكة، أو   )3  منھ.القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة  

) الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة 4ي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أوالسوق، أو أي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أومركز األيداع.  أ 

� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. ) الشر�ات والصناديق املؤسسة �5أو عن طر�ق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة.  

ستثمار  )األجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باالستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل االس��شادي ال 7) صناديق االستثمار.  6

أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى    )9جنبية املؤهلة.  املؤسسات املالية األ   )8األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة.  

املعاي�� اآلتية10مركز اإليداع.   أن ي�ون قد قام   أ)  :) أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من 

 املاضيةبصفقات �� أسواق األو 
ً
.  ب) راق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي عشرة شهرا

 ع��   أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. ج) أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��. د) 
ً
أن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األو 
ً
الية معتمدة من جهة راق املالشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ه) أن ي�ون حاصال

دولًيا.   ��ا  الهيئة.11مع��ف  تحددهم  آخر�ن  أ�خاص  (املوافق  08/1444/ 06األحد    يوم  من  الف��ة  خالل  الطرح  سيتم  )أي  يوم   م)26/02/2023ه  ا�خميس    إ�� 

 ال�ي   النظامية  القيود  �افة  ع��  االطالع  النشرة  هذه  متلقي  من  املا��  واملستشار  املساهم�ن البائع�نو   الشركة  من  �ل  و�طلب م)02/03/2023ه (املوافق  1444/ 08/ 10

http://www.saudiexchange.sa/
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  ال  لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء أي مــن أســهم الطــرح، مــن جانـب أي شـخص فـي أي بلـد  ا  تمثــل هــذه النشــرة عرضً . ال  ��ا   التقيد  ومراعاة  الطرح  أسهم  بيع  أو  بطرح  تتعلق

شــخص  إ��ه النشـرة أو بيــع أســهم الطــرح يجيـز فيـھ النظـام املعمـول بـھ فـي ذلـك البلـد ملثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك العـرض أو الطلـب، و�حظـر صراحـة توزيـع هـذ

ســتثمار فــي الســوق املواز�ــة، والذيــن �سـتوفون املتطلبـات املنصـوص عل��ـا فـي أل ـموح لهــم با غيــر املقيميــن املسـ  األجانبفــي أي دولــة أخــرى غيــر اململكــة، باســتثناء فئــة  

والصناديــق املؤسســة   والشــر�ات  األجانباملؤهلــة و/أو املســتثمر�ن    األجنبيةجانـب غيــر املقيميــن فــي الســوق املواز�ــة، واملؤسســات املاليــة  أل سـتثمار ا إل شـادي  االس�� الدليـل  

 .والتعليمــات املنظمــة لذلــك األنظمةاتفاقيــة مبادلــة، علــى أن يتــم مراعــاة  خاللفــي دول مجلــس التعــاون لــدول ا�خليــج العر�يــة مــن 

 مالية ال   معلومات ال 
 )،م2020د�سم��    31ال�ي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املن��ية ��  (  م2021د�سم��    31  املن��ية ��    ةاملالي  للسنواتتم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة  

يونيو    30الستة أشهر املن��ية ��  (ال�ي تتضمن أرقام املقارنة لف��ة  م  2022يونيو    30الستة أشهر املن��ية ��  والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة  

 للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية  ) واإليضاحات املرفقة ��م  م2021
ً
��ا ) املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد IFRS(  وفقا

د�سم��   31وقد تمت مراجعة وتدقيق وفحص �ل من القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية ��  ).  SOCPA(   للمراجع�ن وا�حاسب�نالهيئة السعودية  

م وشر�اه    شركة بيكر تي�� م كاملشار إل��ا أعاله من قبل  م  2022يونيو    30الستة أشهر املن��ية ��  والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة    م2021

   ، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها املالية بالر�ال السعودي.محاسبون قانونيون 

 

 المستقبلية  واإلفادات   التوقعات 
  االف��اضات   عن  املستقبل  ��  الشركة  ظروف  تختلف  وقد.  �� هذه النشرة   ومف�ح ع��ا  محددة   اف��اضات  أساس  ع��  �� هذه النشرة   الواردة   التوقعات  إعداد  تم

 التوقعات.  هذه  اكتمال أو بدقة يتعلق فيما و�التا�� فإنھ ال يوجد ضمان أو تأكيد أو �عهد املستخدمة،

 الداللة  ذات   ال�لمات   �عض  استخدام  خالل  من  عام  �ش�ل   عل��ا  �ستدل   أن  يمكن  وال�ي  ،"مستقبلية  إفادات"  �� هذه النشرة   الواردة   التوقعات  �عض   وتمثل

  والصيغ   ،" قد"  ، "سوف"   ،"ا�حتمل  "من  يحتمل"،"  ،"املمكن  "من  يمكن"،"  ، "املتوقع  من "  ،" يتوقع"  ،"�عتقد"  ، "يقدر"   ،"ينوي "  ،"�ع��م "  ، "يخطط"  مثل  املستقبلية

  �ش�ل   ال  لك��ا  مستقبلية،  أحداث  بخصوص  للشركة  ا�حالية  النظر  وجهة  اإلفادات  هذه   و�عكس.  املع�ى  ��  لها  املشا��ة  أو  املقار�ة  املفردات  من  وغ��ها  لها  النافية

 
ً
   أو  ضمانا

ً
 إ��   وتؤدي  نتائجها  أو   إنجازا��ا  أو  للشركة  الفع��  األداء  ع��  تؤثر  قد  ال�ي  العوامل  من  العديد  هناك  أن  إذ  للشركة،  مستقب��   فع��  أداء  ألي  تأكيدا

   اإلفادات  هذه   تضمنتھ   عما  كب��   �ش�ل  اختالفها
ً
   أو  صراحة

ً
  أك��  بصورة   األثر  هذا  مثل  إ��  تؤدي  أن  يمكن  ال�ي   والعوامل  ا�خاطر  أهم  استعراض  تم  وقد.  ضمنا

 
ً
 عدم  أو   �حة  عدم  ثبت  لو   أو  العوامل،  هذه   من   أك��   أو  واحد  تحقق  لو  وفيما").  ا�خاطرة   عوامل")  2(  قسم رقم   راجع(  �� هذه النشرة   أخرى   أقسام  ��   تفصيال

 .�� هذه النشرة  املو�حة تلك  عن جوهري  �ش�ل تختلف قد للشركة الفعلية النتائج فإن  ،�� هذه النشرة  الواردة  التقديرات أو التوقعات من أي دقة

 

 
ً
هذه   اعتماد  �عد  وقٍت   أي   ��  علمت  إذا  الهيئة  إ��  تكميلية  �شرة إصدار  بتقديم  الشركة  ستقوم  ،طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة ملتطلبات قواعد    ومراعاة

  يجب   �ان  مهمة  مسائل  أي  ظهور )  2(  أو  ،�شرة اإلصداروجود �غي�� مهم �� أمور جوهر�ة واردة ��  )  1(  بأي من اآل�ي:  اإلدراجوقبل اكتمال    الهيئة  من  النشرة 

  معلومات   نتيجة  ذلك  �ان   سواءً   ،هذه النشرة   تضم��ا  معلومات  أي  �عديل  أو تحديث   �ع��م  ال  الشركة  فإن  ا�حالت�ن،  هات�ن و�استثناء .  اإلصدار�شرة    �� تضمي��ا

هذه    يتناولها  ال�ي  املستقبلية  والتوقعات  والظروف  األحداث  فإن  والتقديرات،  املؤكدة  غ��  واألمور   ا�خاطر  لهذه   ونتيجة. ذلك  غ��  أو  مستقبلية  حوادث  أو   جديدة 

   تحدث   ال   وقد  الشركة  تتوقعھ  الذي  النحو  ع��  تحدث  ال  قد   النشرة 
ً
 املستقبلية  اإلفادات   جميع   فحص  ا�حتمل�ن  املؤهل�ن  املستثمر�ن  ع��  يتع�ن  وعليھ،.  مطلقا

 .أسا�ىي �ش�ٍل  املستقبلية اإلفادات  ع�� االعتماد عدم مع اإليضاحات هذه   ضوء ��
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 دليل الشركة

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضو�ة 

االستقاللية 

** *** 
 العمر  ا�جنسية

 اململوكة  األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة  األسهم

 تار�خ التعي�ن  " **** غ�� مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

خالد محمد  

سعد البواردي  

** 

رئيس  

مجلس  

 اإلدارة

غ�� 

 تنفيذي 
 م 2021/ 27/10 % 25.64 1,281,752 - - 64 سعودي  غ�� مستقل 

مساعد 

عبدالرحمن  

  سعد البواردي

** 

 نائب

  رئيس

  مجلس

 دارةاإل 

غ�� 

 تنفيذي 
 م 2021/ 27/10 7.90% 395,060 - - 64 سعودي  مستقل غ�� 

سامي 

عبدالرحمن  

 سعد البواردي 

عضو 

مجلس  

 اإلدارة

غ�� 

 تنفيذي 
 م 2021/ 27/10 6.15% 307,270 - - 57 سعودي  غ�� مستقل 

محمد ع�� 

 محمد ا�حوقل 

عضو 

مجلس  

 دارةاإل 

غ�� 

 تنفيذي 
 م 2021/ 27/10 - - - - 60 سعودي  غ�� مستقل 

 *** اإلدارة مجلس سر  أم�ن

هيم سعد اابر 

صا�ح 

 العبداللطيف

أم�ن سر  

 ا�جلس 
 م 2021/ 27/10 - - 0.003% 150 48 سعودي  - -

 الشركة: املصدر

ه  21/03/1443م) ع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أعاله وذلك ملدة خمس سنوات من تار�خ  2021/ 10/ 21ه (املوافق  03/1443/ 15املنعقدة �� تار�خ  التحولية  وافقت ا�جمعية  *

 م) 27/10/2021(املوافق 

السيد/ خالد محمد سعد البواردي كرئيس مجلس اإلدارة و�عي�ن السيد/ مساعد عبدالرحمن سعد البواردي �عي�ن  م) ع��  2021/ 27/10ه (املوافق  1443/ 21/03بتار�خ    اإلدارة** وافق مجلس  

 كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.

 �أم�ن سر �جلس اإلدارة. ابراهيم سعد صا�ح العبداللطيف  /السيد�عي�ن م) ع��  27/10/2021ه (املوافق 1443/ 03/ 21بتار�خ  مجلس اإلدارةوافق * **

مجموعة  ، حيث أن شركة  %9.38بنسبة  مجموعة البواردي القابضة  سعد البواردي ناتجة عن ملكيتھ �� شركة  مساعد عبدالرحمن  رئيس مجلس اإلدارة السيد/  نائب  إن امللكية غ�� املباشرة ل****  

 % �� شركة بناء للصناعات ا�حديدية. 84.28تمتلك �سبة البواردي القابضة 

مجموعة البواردي ، حيث أن شركة %30.42بنسبة مجموعة البواردي القابضة إن امللكية غ�� املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ خالد محمد سعد البواردي ناتجة عن ملكيتھ �� شركة 

 % �� شركة بناء للصناعات ا�حديدية. 84.28تمتلك �سبة القابضة 

ا  لعضوإن امللكية غ�� املباشرة   مجموعة  %، حيث أن شركة  7.29بنسبة  مجموعة البواردي القابضة  سعد البواردي ناتجة عن ملكيتھ �� شركة  سامي عبدالرحمن  إلدارة السيد/  مجلس 

 % �� شركة بناء للصناعات ا�حديدية. 84.28تمتلك �سبة البواردي القابضة 

 

 الية �� تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة �� �ل من : عن هيئة السوق امل ***** تم االستناد ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة

 ملا �سبتھ خمسة �� املائة أو أك�� من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ صلة قرابة مع من يملك هذ 
ً
 ه النسبة. أن ي�ون مال�ا

 مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو الشركة �� اإلدارة مجلس  أعضاء من أي مع  قرابة صلة لھ ت�ون  أن  . 

 مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو الشركة كبار التنفيذي�ن �� من أي مع  قرابة صلة لھ ت�ون  أن  . 

  .أن ي�ون عضو مجلس إدارة �� شركة أخرى من مجموعة الشركة املر�ح لعضو�ة مجلس إدار��ا 
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امل�جل  الشركة عنوان  

 شركة بناء للصناعات ا�حديدية 

 خلف مستودع سابك  –املدينة الصناعية األو��  –الدمام 

 31411الرمز ال��يدي  112 ص.ب.

                                                                                        اململكة العر�ية السعودية

 +966 13 847 2685 هاتف:

 +966 13 847 2312 فاكس:

 info@benasteel.com: ال��يد اإللك��و�ي

 www.benasteel.comاملوقع اإللك��و�ي:  

 
 

 ممثال الشركة 
 الثا�ياملمثل  املمثل األول  البيان

 فواز خالد محمد البواردي  سعد البواردي عبدالرحمن سامي  االسم 

 الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  الصفة 

 العنوان  

 طر�ق صالح الدين األيو�ي  –�� امللز  –الدمام 

 11411الرمز ال��يدي:  68ص.ب. 

 اململكة العر�ية السعودية 

 الشارع التاسع  –�� العمامرة   –الدمام 

 112الرمز ال��يدي:  31411ص.ب. 

 اململكة العر�ية السعودية 

 303ت:  0138333333 0114790000 رقم الهاتف 

 0138336666 0114790999 رقم الفاكس 

 Sami@albwardi.com Fawaz@albwardi.com ال��يد اإللك��و�ي 

 www.benasteel.com املوقع اإللك��و�ي 

  الشركة: املصدر

األسهم  سوق   

      )السعودية تداول ( شركة تداول السعودية

 6897 العليا – فهد امللك  طر�ق

  15وحدة رقم: 
 3388 - 12211الر�اض 

 اململكة العر�ية السعودية 

  966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.saudiexchange.sa  املوقع اإللك��و�ي: 
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 ومدير االكتتاب    المايل   المستشار 

   ومدير االكتتاب املا��  املستشار

 شركة يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"

 ارع العليا ش  –�� الورود   – الر�اض 

 11421الر�اض  884 ب.ص 

 اململكة العر�ية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 ipo@yaqeen.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.yaqeen.sa  املوقع اإللك��و�ي:

 

  القانو�ي  ا�حاسب

 م وشر�اه محاسبون قانونيون  ة بيكر تي�� م كشرك

 310 مكتب  –الديوان مب�ى ل،فيص  شارع امللك

 ا�خ��  34422.  ب. ص

 السعودية  العر�ية اململكة

 + 966138300906هاتف:  

 + 96613834752 فاكس: 

  saudi@bakertillyjfc.comال��يد اإللك��و�ي: 

 www.bakertillymkm.com املوقع اإللك��و�ي: 

 

 تنو�ھ

 من  
ً
 �� هذه النشرة أعطوا موافق��م الكتابية ع�� استخدام أسما��م وشعارا��م و�فادا��م  املذ�ور�ن أعاله  وا�حاسب القانو�ي  ومدير االكتتاب    املا��  املستشاركال

. وتجدر اإلشارة إ�� أن جميع هذه ا�جهات والعامل�ن ف��ا أو أي من  هذه النشرة   تار�خ  ح�ى  موافقتھ  ��حب  م��م  أي  يقم  ، ولموفق الش�ل والسياق الظاهر ف��ا

 أو مص�حة من أي نوع �� الشركة. أقار��م ال يمل�ون أ
ً
 سهما
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   ملخص الطرح 
قد ت�ون مهمة   . وعليھ فإن هذا امل�خص ال يحتوي ع�� �افة املعلومات ال�ي�� هذه النشرة ��دف هذا امل�خص إ�� تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة   

هذا   يجب قراءة  فإنھ  لذلك،  ا�حتمل�ن.  للمستثمر�ن  ل بالنسبة  النشرة امل�خص كمقدمة  قراءة هذه  ا�حتمل�ن  املستثمر�ن  و�نب�� ع��  النشرة ومراجعة   ،    هذه 

وع�� وجھ ا�خصوص، فإنھ من    ك�ل.  هذه النشرة من قبل املستثمر�ن ا�حتمل�ن ع�� مراعاة      أسهم الطرحبال�امل، و�جب أن ُيب�ى أي قرار يتعلق باالستثمار ��  

أسهم    ��    املتعلقة  باالكتتاب  هم االستثماري ا�خاطرة) قبل اتخاذ قرار   (عوامل  )2) والقسم رقم (أالصفحة ( » ��  مهمإشعار  قسم «الضروري مراعاة ما ورد ��  

 . هذه النشرة ا�خاضعة ل  الطرح

 ووصفها وتأسيسها   الرشكة اسم  

)  583("الشركة" أو "املصدر") �� شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (بناء للصناعات ا�حديدية  شركة  

م)  25/10/2021ه (املوافق  19/03/1443) وتار�خ  636م) والقرار الوزاري رقم (06/10/2021ه (املوافق  29/02/1443وتار�خ  

ال�جل   (و�موجب  وتار�خ  2050023902التجاري رقم  بمدينة  م1992/ 31/08  املوافق(  ه02/03/1413)  الصادر  ،  الدمام) 

مال الشركة ا�حا��   إ��  )  50,000,000(خمسون مليون  و�بلغ رأس  ) سهم 5,000,000(  خمسة مالي�نر�ال سعودي، مقسم 

ية. و�تمثل عنوان الشركة الرئي�ىي كما هو مذ�ور  ) ر�االت سعود10عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم م��ا عشرة (

  .اململكة العر�ية السعودية خلف مستودع سابك، –املنطقة الصناعية األو�� ، الدمام�� ال�جل التجاري �� 

بدأت الشركة �شاطها كفرع لشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي تحت االسم التجاري "مصنع البواردي للصناعات  

تار�خ . و��  م) 31/08/1992ه (املوافق  02/03/1413) وتار�خ  2050023902بموجب شهادة ال�جل التجاري رقم (ا�حديدية"  

تم تحو�ل الفرع إ�� شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عل��ا من   م)13/10/2019ه (املوافق  1441/ 14/02

) ر�ال  50,000(  خمسون ألفلفرع ليبلغ رأس مال الشركة  وقد تم تقييم صا�� أصول ا  تحت نفس ال�جل التجاري   ال��امات

. و�تار�خ ) ر�ال سعودي10(  عشرة) حصة عينية متساو�ة القيمة، قيمة �ل حصة  5,000(خمسة أالف  سعودي مقسم إ��  

(املوافق  1442/ 01/08 إ��  14/03/2021ه  ا�حديدية"  للصناعات  البواردي  "شركة  الشركة من  �غي�� اسم  الشر�اء  قرر  م) 

ا�حديدية"."  للصناعات  بناء  من  14/04/2021(املوافق    ه1442/ 03/09و�تار�خ    شركة  املال  رأس  ز�ادة  الشر�اء  قرر  م) 

 خمسة مالي�ن) ر�ال سعودي، مقسم إ��  50,000,000(ر�ال سعودي    خمسون مليون ) ر�ـال سـعودي إ��  50,000(  خمسون ألف

بال�امل، قيمة �ل  حصة نقدية  )  5,000,000( بالز�ادة  10م��ا عشرة (حصة  مدفوعة القيمة  ) ر�االت سعودية، وتم الوفاء 

خالل تحو�ل �امل مبلغ الز�ادة من  من  ) ر�ال سعودي  49,950,000(�سعة وأر�عون مليون و�سع مئة وخمسون الف  البالغة  

ه (املوافق 28/09/1442و�تار�خ    . إ�� رأس مال الشركة  بند مساهمة إضافية إ�� بند ز�ادة مق��حة �� رأس املال ومن ثم تحو�لھ

10/05 /2021) تنازل الشر�ك / شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي عن عدد خمسة مالي�ن  ) حصة  5,000,000م) 

%) من إجما�� رأسمال الشركة 100.00) ر�ال سعودي تمثل �سبة (50,000,000و�إجما�� قيمة إسمية تبلغ خمسون مليون (

ا�ح مجموعة البواردي القابضة بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل املساهم ا�جديد للشر�ك/ شركة محمد وعبدالرحمن  لص

باع وتنازل الشر�ك / مجموعة البواردي القابضة عن عدد  م)  06/09/2021ه (املوافق  29/10/1443و�تار�خ    .السعد البواردي

) حصة و�إجما�� قيمة إسمية تبلغ سبعة مليون وثمانمائة وستون  786,025سبعمائة وستة وثمانون ألف وخمسة وعشرون (

) وخمسون  ومائتان  (7,860,250ألف  �سبة  تمثل  سعودي  ر�ال  املساهم�ن 15.72)  لصا�ح  الشركة  رأسمال  إجما��  من   (%

ائة وخمسون ) مساهم جديد، حيث باع عدد سبعمائة وأر�عة وخمسون ألف وأر�عم48ا�جدد البالغ عددهم ثمانية وأر�عون (

) مساهم�ن جدد مقابل سداد نقدي للشر�ك / مجموعة البواردي القابضة، وتنازل عن  8) حصة لصا�ح ثمانية (754,450(

) مساهم جديد بدون سداد 40) حصة لصا�ح عدد أر�عون (31,575عدد واحد وثالثون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون (

ذات مسؤولية   �خص واحد  قرر الشر�اء تحو�ل الشركة من شركة. و بضةأي مقابل نقدي للشر�ك / مجموعة البواردي القا

 ) مليون  يبلغ خمسون  مال  برأس  شركة مساهمة مقفلة  إ��  إ�� خمسة مالي�ن 50,000,000محدودة  ر�ال سعودي مقسم   (

)5,000,000) م��ا  �ل  قيمة  سهم  الشر 10)  قيد  تم  وقد  وعينية.  نقدية  عادية  أسهم  وجميعها  سعودية  ر�االت  ��جل )  كة 

م) والقرار الوزاري رقم 10/2021/ 06ه (املوافق  02/1443/ 29) وتار�خ  583الشر�ات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (

 .م)25/10/2021ه (املوافق 19/03/1443) وتار�خ 636(
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 ملخص أنشطة الرشكة 

) رقم  التجاري  ال�جل  بموجب  �شاطها  الشركة  (املوافق1413/ 02/03وتار�خ    )2050023902تمارس  م)  31/08/1992ه 

ال  بمدينة  التجار�ة  ،  دمام الصادر  الصناعيةوال�جالت  الشركة  وال��اخيص  (  لفر��  القسم   �� "ال��اخيص 3.13املذ�ورة   (

 .ذه النشرةه من والتصار�ح ا�ح�ومية" 

صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري �� صناعة  

أش�الها ب�افة  والصلب،  ومقاطع  ا�حديد  من  ا�جوفة  واألش�ال  املواس��  األنابيب  وصناعة  وصناعة  اإل�شاءات ،  وتركيب 

 . �ابالت وشرائط معدنية من ا�حديد، وصناعة الفوالذية سابقة الصنع لوحدات املصا�� والتكر�ر

 غراض التالية: وتنفيذ األ بمزاولة وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� النظام األسا�ىي 

 الزراعة وا�حراجة وصيد األسماك  •

 التعدين واستغالل ا�حاجر  •

 إمدادات الكهر�اء والغاز والبخار وتكييف الهواء  •

 و�دارة النفايات ومعا�ج��ا إمدادات املياه وأ�شطة الصرف الص��  •

  دالتشيي  •

 تجارة ا�جملة والتجزئة،و�صالح املركبات ذات ا�حر�ات والدرجات النار�ة  •

 النقل والتخز�ن  •

 ا�شطة خدمات اإلقامة والطعام  •

 املعلومات واالتصاالت   •

 األ�شطة العلمية والتقنية   •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم  •

 التعليم  •

 ن والعمل االجتما�� أ�شطة �حة اإل�سا  •

 أ�شطة ا�خدمات االخرى  •

 الصناعات التحو�لية وفروعها حسب ال��اخيص الصناعية  •

صناعة املنتجات املعدنية اإل�شائية وأجزا��ا األخرى صناعة صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ وزوايا   •

م  ، أنابيب   ، مواس��   ، (أسالك  �شمل  أش�الها،  ب�افة  ومقاطع  صناعة  وأسالك  .....ا�خ)  صفائح   ، أوراق   ، ساحيق 

األنابيب واملواس�� واألش�ال ا�جوفة من ا�حديد والصلب، أ�شطة أخرى لصناعةمنتجات املعادن املش�لة األخرى  

غ�� مصنفة �� م�ان أخر، أ�شطة اخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات ا�حر�ات وصناعة املركبات املقطورة ونف 

جسور ومقاطع جسور، صناعة أبراج وصواري شبكية، صناعة دعامات (مساند) ومعدات مماثلة املقطورة، وصناعة  

مياه أو صلب،صناعة صهار�ج خزان  ثابتة من حديد  أدراج (ساللم)  أو صب، صناعة  ،  للسقاالت من حديد صب 

مبا�ي  صناعة صناعة  واملدارس،  وامل�اتب  للسكن  جاهزة  حديدية  مبا�ي  صناعة  حديد،  من  حديدية   مستودعات 

 مسبقة الصنع. 

 

 . �شط��ا وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدتأوتمارس الشركة 

هذه سار�ة املفعول ح�ى تار�خ    هاجميع  ا�حالية، وال�ي  لأل�شطة  هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

   ال��اخيص ال�ي تمارس الشركة أ�شط��ا بموج��ا  حول   املعلومات  من  وملز�د. (النشرة
ً
ال��اخيص ) " 3.13(  القسم  راجع  فضال

 .)هذه النشرة ��" والتصار�ح ا�ح�ومية

الشركة �شاط  النشرةكما    ا�حا��  الفع��  و�تمثل  هذه  تار�خ  ا�حديد  ��    ��  لف  وتيو�ات  و خدمات  اإل�شائي  ا�حديد  تصنيع 

 .ا�حديد والكبس والعر�ات
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الكبار  وعدد    ، المساهمون 

قبل   ملكيتهم  ونسب  أسهمهم، 

 الطرح وبعده 

 

  يملك  الذين الكبار املساهم�ن إن 
ً
 : هم الشركة أسهم من أك�� أو) 5%( باملائة خمسة م��م كال

 االسم 
 �عد الطرح  قبل الطرح 

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  األسهم عدد 

 74.166% 3,708,298 84.28% 4,213,975 مجموعة البواردي القابضة 

 74.166% 3,708,298 84.28% 4,213,975 اإلجما��  

  الشركة: املصدر

 . مدفوع بال�امل ) ر�ال سعودي,00000050,( مليون  ون خمس الُمصدر رأس مال  

 . مدفوعة القيمة بال�امل سهم عادي) 5,000,000( مالي�ن  خمسة أسهم الُمصدر   إجمايل عدد 

 ) ر�االت سعودية. 10عشرة ( القيمة االسمية للسهم 

عدد  المطروحة    إجمايل  األسهم 

 لالكتتاب 
 عادي مدفوعة القيمة بال�امل.  ) سهم600,000(ألف  ستمائة

رأس   من  المطروحة  األسهم  نسبة 

 مال الرشكة 
   )%12.00( باملائةعشر اث�ي 

  ر�ال سعودي. )52اثنان وخمسون ( سعر الطرح 

 ر�ال سعودي. )31,200,000واحد وثالثون مليون ومائتان ألف ( إجمايل قيمة الطرح 

 استخدام متحصال ت الطرح 

(واحد    البالغة  الطرح  متحصالت  صا��  توزيع  يتم  سوف  ألف  ومائتان  مليون    مصار�ف   خصم  �عد )31,200,000وثالثون 

   �نالبائع  ع�� املساهم�ن  سعودي  ر�ال )  2,500,000(  ألف  ةوخمسمائ  مليونان  ��حوا  البالغة
ً
  يمل�و��ا   ال�ي  األسهم  لعدد  وفقا

 (  الطرح  متحصالت  من  جزء  أي  ع��  الشركة  تحصل  ولن  املطروحة  األسهم  من
ً
 استخدام )"  6(  رقم  القسم  راجع  فضال

 ).النشرة هذه من" الطرح متحصالت

ين المستهدفني   فئات   المستثمر

وفق �عر�ف املؤهل�ن    املستثمر�ن  فئات  املستمرة ع��  املالية واالل��اماتاألوراق    طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الطرح  يقتصر

املستثمر املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة  

السعودية ، و�قصد بھ �� الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، أي من  تداول  مجموعة�� قواعد 

 : اآل�ي

  سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص.مؤسسات 

 ُعّينت �ون مؤسسة السوق املالية قد  تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له   مالية  سوق   مؤسسة   عمالء  

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل 

  ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ.

   ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف

 ��ا الهيئة، أو مركز اإليداع.

   ممارسة    اديرها مؤسسة سوق مالية مرخص له تالشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق محفظة ��

 أعمال اإلدارة. 

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

  .صناديق االستثمار 

 لهم املقيم�ن املسموح  غ��  ��    األجانب  عل��ا  املنصوص  املتطلبات  والذين �ستوفون  املواز�ة  السوق   �� باالستثمار 

 الدليل االس��شادي الستثمار األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة.

  .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

 داع. أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإلي 

  من أي  ويستوفون  اإليداع،  مركز  لدى  وحساب  اململكة   �� استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  أ�خاص 

 :املعاي�� اآلتية
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أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال  •

 املاضيةتقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي ع
ً
  .شرة شهرا

 أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. •

 أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.  •

 ع�� الشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة •
ً
 .أن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية   •
ً
 من جهة مع��ف ��ا دولًيا.  متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية معتمدةأن ي�ون حاصال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة 

 الطرح  طريقة االكتتاب في أسهم 
من    الشركة وملز�د  ولدى  االكتتاب  ومدير  املا��  املستشار  �ل من  لدى  الطرح  ف��ة  أثناء  االكتتاب  طلبات  نماذج  توف��  سيتم

 هذه النشرة).  من" وشروطھ الطرح وأح�ام باألسهم ملتعلقةا املعلومات)"10( رقم القسم مراجعة الرجاء التفاصيل

اليت   لعدد   األدنى   الحد   األسهم 

 فيها   االكتتاب   يمكن 
 .أسهم )10عشرة (  

الحد  األسهم    لعدد   األدنى   قيمة 

 فيها   االكتتاب   يمكن  اليت 
 سعودي   ر�ال )520خمسمائة وعشرون (

اليت   لعدد   األعىل   الحد   األسهم 

 فيها   االكتتاب   يمكن 
 . ) سهم249,990و�سعة وأر�ع�ن ألف و�سعمائة و�سع�ن ( انمائت

الحد  األسهم    لعدد   االعىل   قيمة 

 فيها   االكتتاب   يمكن  اليت 
 وأر�عمائة وثمانون 

ً
 و�سعمائة و�سعة و�سعون ألفا

ً
 سعودي  ر�ال ) 12,999,480( اثنا عشر مليونا

 طريقة التخصيص ورد الفائض 

  االكتتاب   طلب  تقديم  مكتتب  �ل  ع��  و�جب  االكتتاب،  مبالغ  الستالم  أمانة  حساب  بفتح  واملصدر  االكتتاب  مدير  سيقوم

  ��   وذلك   املستثمر�ن  بإشعار  التخصيص  عن  اإلعالن  سيتم  الطرح،  ف��ة  ان��اء  و�عد.  ا�حساب  هذا  ��  االكتتاب  مبلغ  و�يداع

(املوافق  15/08/1444الثالثاء    يوم  أقصاه  موعد  ملا  وفقا  لالكتتاب  املطروحة  األسهم  تخصيص  وسيتم  م)2023/ 07/03ه 

 هناك   ت�ون   ولن  التخصيص،  تار�خ  من  عمل  )2يومي (    خالل  الفائض  رد  وسي�ون   املصدر،  مع  بالتشاور   املا��  املستشار  يق��حها

"املعلومات10(  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء(  الطرح  متحصالت  املستلمة  ا�جهة  من  استقطاعات  أو  عموالت  أي   املتعلقة   ) 

 . النشرة) هذه من" وشروطھ  الطرح وأح�ام باألسهم

 م) 02/03/2023ه (املوافق 10/08/1444يوم ا�خميس  إ��م) 26/02/2023ه (املوافق 06/08/1444األحد  يوم من الطرح   فرتة 

 األحقية في األرباح 
 من تار�خ    حص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة  الطرح  �ستحق أسهم

َ
    النشرة هذهاعتبارا

ً
وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا (فضال

 ) "سياسة توزيع األر�اح"). 5راجع قسم رقم (

 حقوق التصويت 

  �حاملھ  سهم �ل ويعطي. تفضيلية حقوق  �حاملھ سهم أي  �عطي وال واحدة،  فئة �� أسهم عادية من الشركة  أسهم جميع إن

)  العادية  غ��  أو  العادية  سواءً (  للمساهم�ن  العامة  ا�جمعية  اجتماع  حضور   الشركة  ��  مساهم  ل�ل  و�حق  واحد  صوت  ��  ا�حق

 آخرل�ل مساهم    كما يحق.فيھ  والتصو�ت
ً
لينوب   أو عام�� الشركة  من غ�� أعضاء مجلس إدارة الشركة  أن يو�ل عنھ �خصا

 . عنھ �� حضور اجتماعات ا�جمعية العامة

 القيود المفروضة عىل األسهم 

   )12(  اث�ي عشر  أسهمهم مدة  ��التصرف    هذه النشرة  ��  )ح(الصفحة  ��    املذ�ور أسما��م  املساهم�ن  كبار  يحظر ع��
ً
 شهرا

، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول   املواز�ة  السوق من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة ��  

 املسبقة. ع�� موافقة الهيئة 

 إدراجها   ُمصدر لل   سبق   اليت   األسهم 
��  طرحها  داخل اململكة العر�ية السعودية أو خارجها قبل  �� أي سوق لألسهم سواًء  أسهم الشركة    وتداول   إدراجلم �سبق  

 السوق املواز�ة.  
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يخ المهمة وإجراءات الطرح   التوار

للطرح المتوقع  الجدول الزمين   

يخ  المتوقع للطرح الجدول الزمين   التار

 ف��ة الطرح 

يوم األحد    �� االكتتاب  م) ويستمر  26/02/2023ه (املوافق  06/08/1444يبدأ 

) خمسة  ا�خميس  5ملدة  يوم  بان��اء  تنت�ي  أيام  (املوافق 1444/ 10/08)  ه 

 م) 2023/ 02/03

 م) 02/03/2023ه (املوافق 10/08/1444يوم ا�خميس  موعد لتقديم طلبات االكتتاب  آخر

 م) 02/03/2023ه (املوافق 10/08/1444يوم ا�خميس  لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  أخر موعد 

   م)2023/ 07/03ه (املوافق 15/08/1444يوم الثالثاء  اإلعالن عن التخصيص ال��ائي ألسهم الطرح و�شعار املستثمر�ن

   م)09/03/2023ه (املوافق 17/08/1444يوم ا�خميس  رد الفائض (إن وجد) 

 التار�خ املتوقع لبدء تداول األسهم 

ــــــــــــتيفـاء جميع  ــــــــــــوق املواز�ـة �عـد اسـ ــــــــــــركـة �� السـ ــــــــــــهم الشـ يتوقع أن يبـدأ تـداول أسـ

ــــــــــــيتم اإلعالن   املتطلبـات واالن��ـاء من جميع اإلجراءات النظـاميـة ذات العالقـة، وسـ

ــــــــــهم �� ال�ـــــــــــحف  ــــــــــعودية  تداول   مجموعة ا�حلية وموقععن بدء تداول األسـ السـ

 )www.saudiexchange.sa(  االلك��و�ي

  مجموعة موقع    وع��   اليومية  ا�حلية  ال�حف  ��  الفعلية  التوار�خ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تقر�بية،  أعاله   الزم�ي  ا�جدول   ��  املذ�ورة   التوار�خ  جميع  إن  تنو�ھ:

اإللك��و�ي)  www.saudiexchange.sa(  اإللك��و�ي  السعودية تداول  اإللك��و�ي  www.benasteel.com)(للشركة    واملوقع  ومدير   واملوقع  املا��  للمستشار 

 .  (www.yaqeen.sa)  شركة يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"االكتتاب 

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب
وفق    املؤهل�ن  املستثمر�ن  فئات  ع��  متطلبات قواعد طرح االوراق املالية واإلل��امات املستمرة   بحسب املواز�ة  السوق   ��  الطرح  األسهم محل  ��  الطرح  يقتصر

شركة تداول  د  �عر�ف املستثمر املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة �� قواع

 : الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، أي من اآل�ي، و�قصد بھ �� السعودية

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص .1

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية .2

 .ستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھال ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح وا

 .يداعإل �ا الهيئة، أو مركز اح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف � .3

 .دارة إل �� ممارسة أعمال ا امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طر�ق محفظة  ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة .4

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية .5

 . ستثمارال صناديق ا .6

جانب  أل ستثمار اال س��شادي  ال ستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل اال باجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم  أل ا .7

 . غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

 . يداعإل أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعاي�� ا ،يداعإل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .10

تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع   اليقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي و  الوراق املالية أل أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق ا  )و

 عشرة ث�ي الا اللسنة خ
ً
   .املاضيةشهرا

 . ر�ال سعودي الي�نتقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  )ز

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 . قل �� القطاع املا��ألث سنوات ع�� اال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ح

 أن ي�ون حاص )ط
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل ع�� الشهادة العامة للتعامل �� ا ال

 أن ي�ون حا )ي
ً
 .اجهة مع��ف ��ا دوليً  من وراق املالية معتمدة أل متخصصة �� مجال أعمال ا ع�� شهادة مهنية صال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة .11

املستثمرون املؤهلون  يجب ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن أن يقدموا طلب االكتتاب إ�� مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بھ والذي سيتمكن  

قفال. يجب أن يرفق  خاللھ االكتتاب �� أسهم الشركة خالل ف��ة الطرح، ع�� أن يتم تقديم طلب االكتتاب �� موعٍد أقصاه الساعة الرا�عة مساًء من تار�خ اإلمن  

كتتاب، بأنھ استلم هذه بطلب االكتتاب �� أسهم الطرح جميع املستندات الداعمة واملطلو�ة حسب التعليمات. و�قر �ل مستثمر، من خالل إكمالھ طلب اال

 النشرة وقرأها، و�رغب بناًء ع�� ذلك �� االكتتاب �� األسهم املطروحة حسب ما هو مب�ن �� طلب االكتتاب.

 للمكتتب�ن خالل ف��ة 
ً
ون من  الطرح ع�� نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلسوف ي�ون طلب االكتتاب متاحا

  
ً
للتعليمات الواردة ��  خاللھ االكتتاب �� أسهم الشركة خالل ف��ة الطرح، و�تع�ن ع�� املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب و�عبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا

ع�� �ل الفقرات الواردة �� نموذج طلب  النشرة. و�جب ع�� �ل مستثمر أن يوافق    املعلومات املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه ) “9قسم رقم (

طلب االكتتاب   االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها �� رفض أي استثمار بصورة جزئية أو �لية �� حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال �سمح بتعديل

 قانونيو�حبھ �عد استالمھ من مدير االكتتاب. ويعت�� طلب  
ً
 راجع قسم رقم (االكتتاب فور تقديمھ اتفاقا

ً
 ب�ن املكتتب والشركة. (فضال

ً
 ملزما

ً
) "املعلومات  9ا

 املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه النشرة).
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 ملخص المعلومات األساسية 

 تنويه للمستثمرين 
 ألنھ م�خص فإنھ ال �شتمل ع�� �ل املعلومات ال�ي قد ت�ون مهمة للمستثمر�ن  �� هذه النشرة يقدم هذا امل�خص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة  

ً
؛ ونظرا

. وقد تم �عر�ف �عض املصط�حات  من عدمھ   الطرحأسهم  ��    باالكتتاب  هم االستثماري بال�امل قبل اتخاذ قرار   اقراء��  هذه النشرة املؤهل�ن، و�جب ع�� مستل�ي  

 . النشرة  من هذه أخرى  وأماكن" واملصط�حات  "التعر�فات )1( قسمال��  �� هذه النشرة والعبارات ا�ختصرة الواردة 

 

  نبذة عن الرشكة 
ال�جل بدأت الشركة �شاطها كفرع لشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي تحت االسم التجاري "مصنع البواردي للصناعات ا�حديدية" بموجب شهادة  

إ�� شركة   تم تحو�ل الفرع  م)2019/ 13/10ه (املوافق  14/02/1441تار�خ  . و��  م)31/08/1992ه (املوافق  03/1413/ 02) وتار�خ  2050023902التجاري رقم (

خمسون  وقد تم تقييم صا�� أصول الفرع ليبلغ رأس مال الشركة    تحت نفس ال�جل التجاري   ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عل��ا من ال��امات

ه 01/08/1442و�تار�خ  .  ) ر�ال سعودي10(  عشرة ) حصة عينية متساو�ة القيمة، قيمة �ل حصة  5,000(خمسة أالف  ) ر�ال سعودي مقسم إ��  50,000(  ألف

ا�حديدية".14/03/2021(املوافق   للصناعات  بناء  "شركة  إ��  ا�حديدية"  للصناعات  البواردي  "شركة  من  الشركة  اسم  �غي��  الشر�اء  قرر  و�تار�خ   م) 

من  14/04/2021(املوافق    ه03/09/1442 املال  رأس  ز�ادة  الشر�اء  قرر  ألفم)  إ��  50,000(  خمسون  سـعودي  ر�ـال  مليون خمسو )  سعودي    ن  ر�ال 

) ر�االت سعودية،  10م��ا عشرة (حصة  مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل  حصة نقدية  )  5,000,000(  خمسة مالي�ن) ر�ال سعودي، مقسم إ��  50,000,000(

تحو�ل �امل مبلغ الز�ادة من بند مساهمة  خالل  من  ) ر�ال سعودي  49,950,000(�سعة وأر�عون مليون و�سع مئة وخمسون الف  وتم الوفاء بالز�ادة البالغة  

م) تنازل الشر�ك / شركة محمد 10/05/2021ه (املوافق 28/09/1442و�تار�خ  .إضافية إ�� بند ز�ادة مق��حة �� رأس املال ومن ثم تحو�لھ إ�� رأس مال الشركة

) ر�ال سعودي تمثل �سبة 50,000,000سمية تبلغ خمسون مليون () حصة و�إجما�� قيمة إ5,000,000وعبدالرحمن السعد البواردي عن عدد خمسة مالي�ن (

محمد  100.00( شركة  للشر�ك/  ا�جديد  املساهم  قبل  من  نقدي  مقابل  أي  سداد  بدون  القابضة  البواردي  مجموعة  لصا�ح  الشركة  رأسمال  إجما��  من   (%

البواردي القابضة عن عدد سبعمائة وستة   باعم)  06/09/2021ه (املوافق  29/10/1443و�تار�خ    .وعبدالرحمن السعد البواردي وتنازل الشر�ك / مجموعة 

) ر�ال سعودي  7,860,250) حصة و�إجما�� قيمة إسمية تبلغ سبعة مليون وثمانمائة وستون ألف ومائتان وخمسون (786,025وثمانون ألف وخمسة وعشرون (

) مساهم جديد، حيث باع عدد سبعمائة وأر�عة  48دد البالغ عددهم ثمانية وأر�عون (%) من إجما�� رأسمال الشركة لصا�ح املساهم�ن ا�ج15.72تمثل �سبة (

) مساهم�ن جدد مقابل سداد نقدي للشر�ك / مجموعة البواردي القابضة، وتنازل عن  8) حصة لصا�ح ثمانية (754,450وخمسون ألف وأر�عمائة وخمسون (

) مساهم جديد بدون سداد أي مقابل نقدي للشر�ك / مجموعة 40) حصة لصا�ح عدد أر�عون (31,575عدد واحد وثالثون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون (

القابضة يبلغ خمسون مليون    �خص واحد  قرر الشر�اء تحو�ل الشركة من شركة. و البواردي  إ�� شركة مساهمة مقفلة برأس مال  ذات مسؤولية محدودة 

) ر�االت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية وعينية. وقد تم قيد  10) سهم قيمة �ل م��ا (5,000,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� خمسة مالي�ن (50,000,000(

) رقم  الوزاري  القرار  بموجب  املساهمة  الشر�ات  ��جل  وتار�خ  583الشركة  (املوافق  29/02/1443)  (06/10/2021ه  رقم  الوزاري  والقرار  وتار�خ 636م)   (

  .)م 25/10/2021ه (املوافق 19/03/1443

 

قيمة  مدفوعة القيمة بال�امل،    ) سهم عادي5,000,000(  خمسة مالي�نر�ال سعودي، مقسم إ��  )  50,000,000(خمسون مليون  يبلغ رأس مال الشركة ا�حا��  

 عادية من فئة واحدة، وال �عطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، و�  .) ر�االت سعودية10(  م��ا عشرة �ل سهم  
ً
حق ل�ل مساهم  وجميع أسهم الشركة أسهما

 �ان عدد أسهمھ حضور اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن ("ا�جمعية العامة") والتصو�ت ف��ا
ً
  ،  ("املساهم") أيا

ً
كما يحق ل�ل مساهم أن يو�ل عنھ �خصا

من أي أر�اح �عل��ا    الطرح حص��اآخر من غ�� أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عام�� الشركة لينوب عنھ �� حضور اجتماعات ا�جمعية العامة. �ستحق أسهم  

 من تار�خ �شرة اإلصدار هذه 
ً
 راج الشركة اعتبارا

ً
 ) "سياسة توزيع األر�اح" �� هذه النشرة).5ع قسم رقم (وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا. (فضال

ملكية   بنسبة القابضةمجموعة البواردي  هم:    قبل الطرح  أو أك�� من رأس مالها  )%5وكما �� تار�خ هذه النشرة، فإن املساهم�ن الكبار �� الشركة الذين يمل�ون (

)84.28 .(%  
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لكية الرشكة مهيكل  الطرح  وبعد قبل   
: و�عد الطرح قبل الشركة ملكية هي�ل التا�� ا�جدول  يو�ح  

 االسم  م

 الملكية المبارشة

 بعد الطرح  عدد األسهم المطروحة  قبل الطرح 

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 

 74.1660% 3,708,298 10.1135%  505,677   84.280% 4,213,975 مجموعة البواردي القابضة   1

 4.3824% 219,120 0.5976%  29,880 4.980% 249,000 ر�اض سليمان عمر ا�خرا�ىي  2

 4.3472% 217,360 0.5928%  29,640 4.940% 247,000 عبدهللا ماجد ع�� املاجد  3

 3.5200% 176,000 0.4800%  24,000 4.000% 200,000 عبدهللا عبدالعز�ز سعد الز�د  4

 0.9504% 47,520 0.1296%  6,480 1.080% 54,000 محمد عبدالعز�ز النمر خالد  5

 0.3009% 15,043 0.0410%  2,051 0.342% 17,094 محمد خالد محمد البواردي  6

 0.0704% 3,520 0.0096%  480 0.080% 4,000 سعد صا�ح عبدالرحمن العبداللطيف  7

 0.0463% 2,315 0.0063%  316 0.053% 2,631 يحيى ع�� سعيد القحطا�ي   8

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 خليفة فيصل محمد السعيد  9

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 ابراهيم عبدهللا رشيد ا�جر�وع  10

 0.0088% 440 0.0012% 60 0.010% 500 حسن عبدالعز�ز ابراهيم ا�حواج 11

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 عبدهللا طاهر حبيب ا�حسن  12

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 حميد آل صا�ح �اظم ع�� 13

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 راشد  آل ع�� مهدي ابراهيم 14

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500  مقبول  آل صا�ح حسن أحمد 15

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 راشد  آل مهدي ع�� محمد 16

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 يوسف احمد عبدهللا الشيخ  17

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 نا�� حسن ع�� الصا�ح  18

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 مصطفى محمد أحمد الكحل  19

 0.0062% 308 0.0008%  42 0.007% 350 الصيدال�ي  عيد محمد جمال محمد 20

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد م�ي صا�ح ا�حميد  21

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد مو�ىى عي�ىى العي�ىى  22

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبدهللا سعد مشل ا�حسي�ي  23

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبدالهادي ع�� سعيد القحطا�ي   24

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 مسفر حسن ظافر القحطا�ي  25

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبداملنعم عبدالعز�ز حس�ن ا�حمود  26

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 خالد محمد ع�� السيا��   27

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 ماجد عي�ىى حسن ابوالر��  28

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبدالعز�ز رفيع ظافر العمري   29

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد عبدهللا سالم العقيل   30

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 خالد صا�ح ع�� البحرا�ي   31

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 مو�ىى م�ي ناصر الصوفان  32

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عباس محمد عبدهللا العن�ان  33

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 بدر خليل ابراهيم الدري�ىي  34
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 الشركة: املصدر

 أنشطة الرشكة الرئيسية  
رقم   التجاري  ال�جل  بموجب  �شاطها  الشركة  (املوافق02/03/1413وتار�خ    )2050023902(تمارس  الالصادر  م)  31/08/1992ه  وال�جالت  ،  دمامبمدينة 

 .هذه النشرة من  ) "ال��اخيص والتصار�ح ا�ح�ومية"3.13القسم (املذ�ورة ��  لفر�� الشركة وال��اخيص الصناعيةالتجار�ة 

وصناعة ،  ب�افة أش�الهاصفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع  وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري �� صناعة  

والصلب ا�حديد  ا�جوفة من  املواس�� واألش�ال  والتكر�ر، وصناعة  األنابيب  املصا��  لوحدات  الصنع  سابقة  الفوالذية  اإل�شاءات  �ابالت ، وصناعة  وتركيب 

 .وشرائط معدنية من ا�حديد

 ة: غراض التاليوتنفيذ األ بمزاولة كما �� النظام األسا�ىي وتتمثل أ�شطة الشركة 

 زراعة وا�حراجة وصيد األسماك ال •

 التعدين واستغالل ا�حاجر •

 إمدادات الكهر�اء والغاز والبخار وتكييف الهواء •

 إمدادات املياه وأ�شطة الصرف الص�� و�دارة النفايات ومعا�ج��ا •

   دالتشيي •

 تجارة ا�جملة والتجزئة،و�صالح املركبات ذات ا�حر�ات والدرجات النار�ة  •

 النقل والتخز�ن   •

 ا�شطة خدمات اإلقامة والطعام  •

 املعلومات واالتصاالت  •

 األ�شطة العلمية والتقنية  •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم •

 التعليم •

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 معيض محمد عبدهللا القر�ي  35

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 سلومي ا�حس�ن محمد البار��  36

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250  عبد بن حس�ن ع�� حس�ن 37

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 بدر ع�� سليمان ا�ح��  38

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 الهنوف احمد صا�ح املغ��  39

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 مازن عبدالعز�ز عبدالرحمن السماعيل  40

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد علبدالعز�ز حسن الع��  41

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 رضا عبدا�حافظ صا�ح املؤمن  42

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 منذر عبدهللا محمد الشقاق  43

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 مهدي مو�ىى حس�ن املسلم  44

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 احمد عبدهللا عبدالرحمن محمد  45

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 محمد عبداللطيف حمد ا�حمد  46

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 ابراهيم سعد صا�ح العبداللطيف  47

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 نواف سعد صا�ح العبداللطيف  48

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 تر�ي سعد صا�ح العبداللطيف  49

 12.00% 600,000 - - - - (مستثمر�ن مؤهل�ن) ا�جمهور  50

 % 100.00 5,000,000 % 12.00 600,000 % 100.00 5,000,000 اإلجمايل 
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 أ�شطة �حة اإل�سان والعمل االجتما��  •

 أ�شطة ا�خدمات االخرى  •

 الصناعات التحو�لية وفروعها حسب ال��اخيص الصناعية   •

ش�الها، صناعة املنتجات املعدنية اإل�شائية وأجزا��ا األخرى صناعة صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع ب�افة أ •

نابيب واملواس�� واألش�ال ا�جوفة من ا�حديد والصلب، أ�شطة أخرى  �شمل (أسالك ، مواس�� ، أنابيب ، مساحيق ، أوراق ، صفائح .....ا�خ) صناعة األ 

قطورة  لصناعةمنتجات املعادن املش�لة األخرى غ�� مصنفة �� م�ان أخر، أ�شطة اخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات ا�حر�ات وصناعة املركبات امل 

ية، صناعة دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقاالت من حديد صب أو  ونف املقطورة، وصناعة جسور ومقاطع جسور، صناعة أبراج وصواري شبك

مستودعات من حديد، صناعة مبا�ي حديدية جاهزة للسكن   ، صناعةصب، صناعة أدراج (ساللم) ثابتة من حديد أو صلب،صناعة صهار�ج خزان مياه 

 وامل�اتب واملدارس، صناعة مبا�ي حديدية مسبقة الصنع. 

 

 .��ا وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدت�شطأوتمارس الشركة 

  املعلومات   من  وملز�د. (هذه النشرة سار�ة املفعول ح�ى تار�خ    هاجميع  ، وال�يا�حالية  لأل�شطة  هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

  الشركة أ�شط��ا بموج��اال��اخيص ال�ي تمارس  حول 
ً
 . )هذه النشرة  ��" ال��اخيص والتصار�ح ا�ح�ومية" )3.13لقسم (ا راجع  فضال

 . خدمات لف ا�حديد وتصنيع ا�حديد اإل�شائي وتيو�ات ا�حديد والكبس والعر�ات��  هذه النشرة تار�خ كما ��  ا�حا�� الفع�� و�تمثل �شاط الشركة

واسرتاتيجيته العامة رسالة المصدر   
 

 رؤية الرشكة 
 أن ن�ون الرواد واألوائل ع�� مستوى املنطقة �� مجال الصناعات التحو�لية للمنتجات ا�حديدية. 

 

 رسالة الرشكة 
 ا�حديد.املساهمة �� تطو�ر و�ناء االقتصاد الوط�ي من خالل ال��ك�� ع�� تدر�ب وتطو�ر ال�ادر البشري واستخدام أحدث التقنيات �� مجال 

 

العامة اسرتاتيجية الرشكة   
طاعات �س�� ملواكبة النمو االقتصادي للمملكة واملنطقة مع ا�حافظة ع�� تنويع مصادر الدخل من خالل توف�� منتجات وخدمات مختلفة خدم جميع ق 

 البشري واستخدام أحدث التقنيات واملعدات. السوق والبقاء دوما �� املقدمة من خالل االستثمار الدائم واملتواصل �� اعداد ال�ادر 

 نواحي القوة والمزايا التنافسية للرشكة
 موقع لوجس�ي اس��اتي�� بالصناعية االو�� بالقرب من ميناء الدمام 

  عاما �� مجال ا�حديد  27خ��ات عالية ألك�� من 

   سمعة ممتازة ع�� املستوى ا�ح�� وا�خلي�� والعاملي 

  لوجيا ا�حديثة ومزود بأحدث املعدات املصنع مب�ي ع�� التكنو 

 يتمتع موظفي املصنع ع�� مستوى اإلدارة واملبيعات واإلنتاج بكفاءة عالية 

 القدرة ع�� توف�� جميع أنواع ومواصفات ا�حديد سواء من مصادر محلية أو خارجية 
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 ملخص المعلومات المالية 
��  إن م�خص املعلومات املالية الوارد أدناه مب�ي ع��    ��  م  2021د�سم��    31القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية  د�سم��   31(ال�ي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املن��ية 

  واإليضاحات )  م2021  عام  نم يونيو    30  ��  املن��ية  أشهرالستة    لف��ة  املقارنة  أرقام  تتضمن  ال�ي(م  2022يونيو    30ن��ية ��  أشهر املالستة  ، والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة  )م2020

 ��م. املرفقة

 

أشهر المنتهية  الستةفرتة 

 م  2022 يونيو  30في 

 ) (مفحوصة

 30أشهر المنتهية في  الستةفرتة 

 ) م (مفحوصة2021 يونيو

السنة المالية المنتهية في  

 م 2021ديسمرب  31

 (مراجعة)

السنة المالية المنتهية في  

 م 2020ديسمرب  31

 (مراجعة)

قائمة األرباح أو الخسائر 

 والدخل الشامل اآلخر 

يال سعودي )  (ر

  اإليرادات 229,459,044 258,208,997 140,003,493 182,067,924

 ت�لفة اإليرادات  (204,226,610) (219,067,416) (117,857,768) (162,362,798)

 إجما�� الر�ح  25,232,434 39,141,581 22,145,725 19,705,126

 الر�ح من العمليات  12,350,589  26,554,699  15,484,829  14,328,694

 صا�� الر�ح قبل الز�اة 9,606,670  22,618,486  13,367,116  11,742,598

 السنةصا�� الر�ح  9,606,670  21,618,486  13,367,116  10,952,861

10,952,861 13,367,116 21,312,100 9,389,996 
الشامل  إجما�� الدخل 

 للسنة

 . م 2022  يونيو  30أشهر املن��ية ��  الستةم، والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة 2021د�سم��  31للشركة للسنة املالية املن��ية ��  املالية املراجعةاملصدر: القوائم 

  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفرتة 

 م 2022

 ) (مفحوصة 

ديسمرب  31السنة المالية المنتهية في  

 م 2021

 (مراجعة)

ديسمرب  31السنة المالية المنتهية في  

 م 2020

 (مراجعة)

 قائمة المركز المايل 

يال سعودي (   )ر

 إجما�� املوجودات املتداولة  153,237,371 158,532,622 228,150,054

 إجما�� املوجودات غ�� املتداولة  59,423,299 55,861,889 54,034,720

 إجما�� املوجودات  212,660,670 214,394,511 282,184,774

 إجما�� املطلو�ات املتداولة  142,523,092 137,114,316 197,572,009

 إجما�� املطلو�ات غ�� املتداولة  9,108,454 9,391,551 9,616,025

 إجما�� املطلو�ات 151,631,546 146,505,867 207,188,034

 حقوق املساهم�ن إجما��  61,029,124 67,888,644 74,996,740

282,184,774 214,394,511 212,660,670 
إجما�� املطلو�ات وحقوق 

 املساهم�ن 

 . م 2022  يونيو  30أشهر املن��ية ��  الستةم، والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة 2021د�سم��  31للشركة للسنة املالية املن��ية ��  املالية املراجعةلقوائم ااملصدر: 
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   .م 2022  يونيو  30أشهر املن��ية ��  الستةم، والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة 2021د�سم��  31للشركة للسنة املالية املن��ية ��  املالية املراجعةاملصدر: القوائم 

أشهر المنتهية  الستةفرتة 

 م  2022 يونيو  30في 

 ) (مفحوصة

أشهر المنتهية  الستةفرتة 

 م  2021 يونيو  30في 

 ) (مفحوصة

السنة المالية المنتهية  

 م 2021ديسمرب   31في 

 (مراجعة)

السنة المالية المنتهية  

 م 2020ديسمرب   31في 

 (مراجعة)

وحدة  

 المؤرش 
 مؤرشات األداء الرئيسية

 معدل النمو �� اإليرادات  % ال ينطبق  12.53% ال ينطبق  % 30.05

 % ال ينطبق  125.04% ال ينطبق  %) 18.06(
  صا�� دخلمعدل النمو �� 

 السنة/الف��ة 

 % ال ينطبق  126.97% ال ينطبق  %) 18.06(
معدل النمو �� صا�� الدخل  

 الشامل 

 الر�ح مجمل هامش % %11.00 %15.16 15.82% %10.82

 السنة/الف��ة دخلهامش صا��  % %4.19 %8.37 9.55% % 6.02

 (مرة) التداول �سبة  مرة مرة  1.08 مرة  1.16 الينطبق  مرة  1.15

 مرة مرة  1.40 مرة  1.46 الينطبق  مرة 1.36
إجما�� املوجودات / إجما�� 

 املطلو�ات (مرة) 

 املوجودات / إجما��  الدخل % 4.52% % 10.08 الينطبق  % 3.88

 املوجودات اإليرادات/إجما��  % % 107.90 % 120.44 الينطبق  % 64.52

 الديون/حقوق امللكية �سبة  % %132.61 % 112.80 الينطبق  % 181.13

 املوجودات �سبة الديون/إجما��   % %38.06 % 35.72 الينطبق  % 48.14

 العائد ع�� حقوق امللكية  % 15.74% % 31.84 الينطبق  % 14.60

 معلومات اإلدارة.: املصدر

 

  

أشهر المنتهية  الستةفرتة 

 م  2022 يونيو  30في 

 ) (مفحوصة

أشهر المنتهية  الستةفرتة 

 م  2021 يونيو  30في 

 ) (مفحوصة

السنة المالية المنتهية في  

 م 2021ديسمرب  31

 (مراجعة)

السنة المالية المنتهية في  

 م 2020ديسمرب  31

 (مراجعة)

يال سعودي)   التدفقات النقدية (ر

(47,217,821) 13,800,010  22,337,392  3,860,448  
صا�� التدفقات النقدية الناتجة من 

 األ�شطة التشغيلية 

(623,520) (366,821) (1,720,767) (679,261) 
املستخدمة ��  صا�� التدفقات النقدية 

 األ�شطة االستثمار�ة 

53,078,686  (13,289,479) (18,883,161) (5,470,702) 

صا�� التدفقات النقدية الناتجة من 

(املستخدمة ��) من األ�شطة  /

 التمو�لية 
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 ملخص عوامل المخاطرة 
حتو��ا هذه النشرة �عناية بما ف��ا عوامل ا�خاطرة املبينة أدناه قبل اتخاذ قرار  ت دراسة �افة املعلومات ال�ي  يتع�ن ع�� �ل من يرغب �� االستثمار �� أسهم الطرح  

 بأن ا�خاطر املو�حة أدناه قد ال �شمل جميع ا�خاطر ال�ي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنھ 
ً
من املمكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة االستثمار، علما

 وال�ي من شأ��ا التأث�� ع�� عمليا��ا تار�خ هذه النشرة للشركة �� 

 وعملياتها  الرشكة  نشاط أو بالُمصدر المتعلقة  المخاطر )أ

 االس��اتيجية للشركة  تنفيذ ا�خطة ع�� القدرة  �عدم  املتعلقة ا�خاطر •

 ا�خاطر املتعلقة باالئتمان •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم استخراج أو عدم تجديد ال��اخيص والتصار�ح والشهادات •

 الرئيسي�ن واإلدارة التنفيذية  املوظف�ن ع�� ا�خاطر املتعلقة باالعتماد •

 ا�خاطر املتعلقة بأخطاء املوظف�ن أو سوء سلوكهم •

 ا�خا •
ً
 طر املتعلقة بتوفر التمو�ل مستقبال

 ا�جديدة  واملعاي�� الهامة ا�حاسبية املعاي�� �� بالتغ��ات ا�خاطر املتعلقة •

 ا�خاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة  •

 بوقوع ال�وارث الطبيعية  ا�خاطر املتعلقة •

 ا�خاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غ�� املتوقع لألعمال  •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم االل��ام بمعاي�� ا�جودة واملواصفات املطلو�ة من قبل العمالء  •

 ا�خاطر املتعلقة باستحقاقات الز�اة الشرعية ا�حتملة واملطالبات اإلضافية  •

 ا�خاطر  املتعلقة ب��كز العمالء  •

 ا�خاطر املتعلقة ب��كز إيرادات الشركة ع�� مبيعات ا�حديد لقطاع لفات ا�حديد  •

 ا�خاطر املتعلقة باملواد ا�خام و�غ�� أسعارها •

 ا�خاطر املتعلقة بتصدير منتجات الشركة •

 ا�خاطر املرتبطة بز�ادة ت�اليف اإلنتاج  •

 لقة بالنقل ملنتجات الشركةا�خاطر املتع •

 ا�خاطر املرتبطة بالظروف املناخية  •

 ا�خاطر املتعلقة بالذمم الدائنة  •

 ذبذب أسعار صرف العمالت ا�خاطر املتعلقة بت •

 ا�خاطر املتعلقة باالل��امات ا�حتملة  •

 ا�خاطر املتعلقة باملسؤولية عن مطالبات الضمان •

 طر املتعلقة بالعيوب التصنيعيةا�خا •

 ا�خاطر املتعلقة باملعدات وآلية االستخدام •

 ا�خاطر املتعلقة بإدارة ا�خزون  •

 حماية العالمات التجار�ة وحقوق امللكيةا�خاطر املتعلقة ب •

 ا�خاطر املرتبطة باتفاقيات التمو�ل •

 ا�خاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية •

 املتعلقة بإدارة رأس املال العاملا�خاطر  •

•  
ً
 ا�خاطر املتعلقة �عدم قدرة الشركة ع�� توف�� القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال

 ا�خاطر املتعلقة �عدم وجود ا�خ��ة �� إدارة الشر�ات املساهمة املدرجة  •

قة بالدعاوى القضائية والغرامات •
ّ
 ا�خاطر املتعل

 ا�خاطر املتعلقة �عدم االل��ام بنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية •

 ا�خاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة •

 خاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلوماتا� •
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 ا�خاطر املتعلقة �عدم قدرة الشركة ع�� ا�حافظة ع�� �وادرها البشر�ة •

 ا�خاطر املتعلقة بأسعار منتجات الشركة •

 ا�خاطر املتعلقة باالعتماد ع�� املوظف�ن غ�� السعودي�ن •

 ا�خاطر املتعلقة بوجود مصا�ع الشركة ع�� أرض مستأجرة  •

 ا�خاطر املتعلقة باعتماد الشركة ع�� مورد رئي�ىي •

 ا�خاطر املتعلقة بالعقود مع الغ��  •

 ا�خاطر املتعلقة بقلة عدد األعضاء املستقل�ن  •

 ) 19-ا (�وفيدا�خاطر املتعلقة بتف�ىي األمراض املعدية أو غ��ها مما ��دد ال�حة العامة، بما �� ذلك االنتشار العاملي املستمر �جائحة ف��وس �ورون •

 بمزاولة �عض أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة ألعمال لشركة  ا�خاطر املتعلقة •

 �شغور منصب مدير إدارة املراجعة الداخلية ا�خاطر املتعلقة •

 

 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدر  )ب

 ا�خاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم االستقرار السيا�ىي واالقتصادي �� منطقة الشرق األوسط  •

 ا�خاطر املتعلقة بنظام الشر�ات •

 املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشر�اتا�خاطر  •

 ا�خاطر املتعلقة ��حب ال��اخيص الصناعية  •

 جديدة  وقوان�ن أنظمة صدور  أو/و ا�حالية والقوان�ن باألنظمة التقيد �عدم  ا�خاطر املتعلقة •

 ا�خاطر املتعلقة بضر�بة القيمة املضافة  •

 ا�خاطر املتعلقة بالتقلبات �� العرض والطلب  •

 ا�خاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهر�اء وا�خدمات ذات الصلة •

 ا�خاطر املتعلقة بتغي�� آلية احتساب الز�اة وضر�بة الدخل •

 من يناير  •
ً
 م 2021ا�خاطر املتعلقة بقرار هيئة املوا�ئ السعودية برفع رسومها بدءا

 ا�خاطر املتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة وال�حة والسالمة •

 ا�خاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية •

 أسعار الفائدة ا�خاطر املتعلقة بتقلب  •

 ا�خاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة •

 ا�خاطر املتعلقة بنظام املنافسة والئحتھ التنفيذية •

 �� اململكة  •
ً
 ا�خاطر املتعلقة بإقرار نظام الشر�ات ا�جديد مؤخرا

 

 المطروحة  المتعلقة باألسهمالمخاطر  )ج

 ا�حتملة �� سعر السهما�خاطر املتعلقة بالتذبذبات  •

 ا�خاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية •

 جديدة ا�خاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم •

 ا�خاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهم�ن ا�حالي�ن �عد الطرح •

 ا�خاطر املرتبطة �عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  •

 عملية الطرحا�خاطر املرتبطة ببيع عدد كب�� من األسهم �� السوق املواز�ة �عد  •

 تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية  املتعلقة �عدم ا�خاطر  •

 مخاطر رغبة الشركة �� االستمرار �� السوق املواز�ة •

 ا�خاطر املتعلقة �سيولة أسهم الطرح •

 ا�خاطر املتعلقة بتوزيع األر�اح �حام�� األسهم  •

 ا�خاطر املتعلقة باقتصار التداول ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن  •
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 6 ......................................................................................................................... م: 2021يونيو   30م وكما �� 2021م و2020): جدول أعمار الذمم املدينة للعام�ن 1ا�جدول رقم (

 6 ..............................................................................م 2022يونيو  30م وكما �� 2021م و 2020د�سم��  31): حركة مخصص ا�خسائر اإلئتمانية املتوقعة كما �� 2ا�جدول رقم (

 14............................................................................................................................................................. ): الدعاوى القضائية املرفوعة من قبل الشركة ضد الغ�� 3ا�جدول رقم (

 15.........................................................................................................................................................................م 2020): املعامالت مع األطراف ذات العالقة لعام 4ا�جدول رقم (

 16........................................................................................................................................................................م. 2021): املعامالت مع األطراف ذات العالقة لعام 5ا�جدول رقم (

 16................................................................................................................... م. 2022يونيو  30): املعامالت مع األطراف ذات العالقة لف��ة الستة أشهر املن��ية �� 6ا�جدول رقم (

 30........................................................................................................................................................................................ ): تفاصبل مبيعات الشركة حسب املنتج7ا�جدول رقم (

 31................................................................................................................................................................................................................................. ): كبار العمالء 8ا�جدول رقم (

 32................................................................................................................................................................................................................... ): كبار املوردين للشركة9ا�جدول رقم (

 33..................................................................................................................................................................................................................... ): ال�جالت التجار�ة 10ا�جدول رقم (

 34........................................................................................................................................................................................................... ): العالمة التجار�ة للشركة11ا�جدول رقم (

 34................................................................................................................................................................................................ ): ال��اخيص والتصار�ح ا�ح�ومية12ا�جدول رقم (

 35.......................................................................................................................................................................................................................... ): مصا�ع الشركة13ا�جدول رقم (

 35............................................................................................................................................................. ): تفاصيل إنتاج مصنع شركة بناء للصناعات ا�حديدية 14ا�جدول رقم (

 36................................................................................................................................... ): تفاصيل إنتاج مصنع شركة بناء للصناعات ا�حديدية لتيو�ات ا�حديد 15ا�جدول رقم (

 37................................................................................................................................. ): تفاصيل إنتاج مصنع شركة بناء للصناعات ا�حديدية ل�حديد اإل�شائي 16ا�جدول رقم (

 37...............................................................................................................................................................................................): الطاقة اإلنتاجية ملصا�ع الشركة17ا�جدول رقم (

 38................................................................................................................................................................................................ ): تفاصيل اإلنتاج الفع�� (بالطن) 18ا�جدول رقم (

 38......................................................................................................................................................................................................... ): العقارات اململوكة للشركة19ا�جدول رقم (

 38................................................................................................................................................................................................ ): العقارات املستأجرة من الشركة20ا�جدول رقم (

 39...................................................................................................................................................... ): عقد إيجار األرض املقام عل��ا مصنع للصناعات ا�حديدية 21ا�جدول رقم (

 39....................................................................................................): عقد إيجار األرض املقام عل��ا مصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية لتيو�ات ا�حديد 22ا�جدول رقم (

 39.................................................................................................. �شائي ): عقد إيجار األرض املقام عل��ا مصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية ل�حديد اإل23ا�جدول رقم (

 40.................................................................... م. 2022يونيو  30الستة أشهر املن��ية �� م وكما �� ف��ة 2021م و2020 األعوام ): أعداد العامل�ن بالشركة خالل24ا�جدول رقم (

 40.............................................................. م. 2022يونيو  30م وكما �� ف��ة الستة أشهر املن��ية �� 2021م و2020ام ): توزيع املوظف�ن ع�� اإلدارات خالل األعو 25ا�جدول رقم (

 41......................................................................................................................................................................... ): هي�ل ملكية الشركة املباشرة قبل و�عد الطرح 26ا�جدول رقم (

 42................................................................................................................................................................. ): هي�ل ملكية الشركة الغ�� مباشرة قبل و�عد الطرح 27ل رقم (ا�جدو 

 42....................................................................................................................................................................................... شركة البواردي القابضة ): هي�ل ملكية 28ا�جدول رقم (

 44.................................................................................................................................................................................. ): أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس 29ا�جدول رقم (

 45............................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية �خالد محمد سعد البواردي 30ا�جدول رقم (
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 46................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية ملساعد عبدالرحمن سعد البواردي 31ا�جدول رقم (

 47.................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية لسامي عبدالرحمن سعد البواردي 32ا�جدول رقم (

 47.................................................................................................................................................................................. ): الس��ة الذاتية �حمد ع�� محمد ا�حوقل 33ا�جدول رقم (

 49................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية البراهيم سعد صا�ح العبداللطيف 34ا�جدول رقم (

 49............................................................................................................................................................................................................ ): أعضاء اإلدارة التنفيذية 35ا�جدول رقم (

 50............................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية لفواز خالد محمد البواردي 36ا�جدول رقم (

 50....................................................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية أليمن السبع37ا�جدول رقم (

 50............................................................................................................................................................................ ): الس��ة الذاتية لشمس الدين عبدهللا برقاوي 38ا�جدول رقم (

 50................................................................................................................................................................................. ): الس��ة الذاتية لعباس أحمد ع�� العمران 39ا�جدول رقم (

 51................................................................................................................................................................................ ): الس��ة الذاتية ملازن عبدالعز�ز السماعيل 40ا�جدول رقم (

 51......................................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية لنضال محمد ا�حمد 41ا�جدول رقم (

 51.......................................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية لرواد شو�� مسلما�ي42ا�جدول رقم (

 52............................................................................................................................................................................................. ): الس��ة الذاتية لعبدالرب القري�ىي 43ا�جدول رقم (

 52..................................................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية لسار افنافيل44ا�جدول رقم (

 52....................................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية ملصطفى طالب عا�ىي 45ا�جدول رقم (

 52........................................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية لسعود ع�� مقصود 46ا�جدول رقم (

 53........................................................................................................................................................................................ ): الس��ة الذاتية �حمود عباس الكردي 47ا�جدول رقم (

 53........................................................................................................................................................................................ ): الس��ة الذاتية �حمد عبدهللا العقيل 48ا�جدول رقم (

 54................................................................................................................................................................................................................ ): أعضاء �جنة املراجعة49ا�جدول رقم (

 54............................................................................................................................................................................... ): الس��ة الذاتية لـوليد يوسف عيد ا�خالدي 50ا�جدول رقم (

 54.................................................................................................................................................................................. ): الس��ة الذاتية �حمد أبو بكر محمد بكر 51ا�جدول رقم (

 55.............................................................................................................................................................................. ): الس��ة الذاتية لـمحمود محمد النبوي شكر 52ا�جدول رقم (

 56............................................................................................................................................................................................................................... ): توزيع األر�اح53ا�جدول رقم (

 61.........................................................................................................................................................املطروحة.  األسهم �� لالكتتاب  املطلو�ة املستندات ): قائمة54ا�جدول رقم (
 

 

 43............................................................................................................................................................................................................... ): الهي�ل التنظي�ي للشركة1الش�ل رقم (
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 والمصطلحات تعريفات  ال  
 : النشرة  هذه ��  ختصارات للعبارات املستخدمة دول التا�� قائمة بالتعر�فات واال يب�ن ا�ج

 التعريف تصار المعرفخالمصطلح أو اال
 مقفلة. سعودية شركة مساهمة  –شركة بناء للصناعات ا�حديدية  صدر / المُ  الرشكة

 . للصناعات ا�حديديةشركة بناء  إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا

 .للشركةالنظام األسا�ىي  النظام األسايس 

  واالستثمار التجارة وزارة( التجارة وزارة التجارة  وزارة 
ً
 . السعودية العر�ية باململكة ) سابقا

ية   وزارة  ) االجتماعية والتنمية املوارد البشر�ة وزارة االجتماعية  والتنميةالموارد البرش
ً
 . السعودية العر�ية باململكة  (وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا

 . السعودية العر�ية باململكة وزارة الصناعة وال��وة املعدنية وزارة الصناعة والرثوة المعدنية  

 العر�ية السعودية. الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة   الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 

 الطرح 
 الشركة رأس مال إجما�� من  )  %12.00( باملائةاث�ي عشر  �سبة تمثلعادي  ) سهم600,000(مائة ألف ست الطرح األو�� 

 ا�حا�� 

 من أسهم الشركةعادي  ) سهم600,000(مائة ألف ست / أسهم االكتتاب  أسهم الطرح

 عادي متساو�ة القيمة.  ) سهم50,000,000( خمسون مليون % من مجموع أسهم رأس مال الشركة والبالغة 100 أسهم المساهمني قبل الطرح 

 فرتة الطرح 
ه (املوافق 10/08/1444يوم ا�خميس إ�� م) 26/02/2023ه (املوافق 06/08/1444األحد  يوم من الف��ة ال�ي تبدأ

 م) 2023/ 02/03

يخ اإلقفال   م) 02/03/2023ه (املوافق 10/08/1444ا�خميس  يوم الطرح ��هو تار�خ ��اية ف��ة  تار

 املواز�ة. السوق  �� اإلدراجثم طرح اسهم الشركة ومن  لغرض  أسهم الشركة لت�جيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 

 ر�ال سعودي ل�ل سهم.  )52اثنان وخمسون ( سعر الطرح  

 .سعودية ) ر�االت10اسمية (سهم عادي بقيمة  السهم 

 ر�االت سعودية للسهم الواحد.  10 القيمة االسمية 

 .أو االعتباري  ال�خص الطبي�� الشخص 

 المكتتب 
املســتمرة   ل��اماتالاملاليـة وا األوراقوفقـا لقواعـد طـرح سهم الشركة أ فــيلالكتتاب �ل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا 

 الكتتاب. أحــ�ام ا اإلدراج ولشروطوقواعــد 

 .هذه النشرة �� )ح(صفحة أو أك�� من أسهم الشركة والواردة أسما��م ��  )%5(مساهمو الشركة الذين يمل�ون  المساهمون الكبار 

 ).و�عد الطرح قبل الشركة ملكية هي�ل( النشرة�� هذه  )26( رقم وا�جدول  (م) الصفحة �� أسما��م املب�ن املساهمون  المساهمون البائعون 

 القيمة اإلجمالية لألسهم املكتتب ��ا  متحصالت الطرح 

 صا�� متحصالت الطرح �عد خصم مصار�ف الطرح  صافي متحصالت الطرح 

 ملدير االكتتاب عند الرغبة �� االكتتاب  �عبئتھ وتقديمھنموذج طلب االكتتاب الذي يجب ع�� املستثمر�ن  نموذج طلب االكتتاب 

 حساب االكتتاب 
 ت الطــرح فيــھ، و�عــد ان��ــاء عمليــة الطــرح فيــھ يتــمال متحصــ يـداعإل حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـھ العمـل فـي اململكـة 

 حسـاب الشـركة أو حسـابات املسـاهم�ن البائعيـن.تحو�لهـا إلـى 

  د�سم�� من �ل سنة ميالدية. 31السنة املن��ية بتار�خ  السنة المالية

 لوائح العمل �� اململكة العر�ية السعودية ال�ي تفرض ع�� الشر�ات العاملة �� اململكة توظيف �سبة معينة من السعودي�ن. السعودة

 يوم عمل 
 فيھ �غلق يوم أي  أو السعودية العر�ية  اململكة �� رسمية عطلة ي�ون  يوم وأي  والسبت ا�جمعة يومي عدا فيما عمل يوم أي

 .و�عديالتھ األخرى  ا�ح�ومية  واإلجراءات السار�ة األنظمة بموجب العمل عن أبوا��ا املصرفية املؤسسات

 . و�عديالتھ م)2005/09/27 املوافق. (هـ1426/08/23 وتار�خ 51/م رقم املل�ي باملرسوم الصادر السعودي  العمل نظام نظام العمل 

 القوائم المالية 
، والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة م2021د�سم��    31القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية ��  

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا��   م2022يونيو    30لف��ة الستة أشهر املن��يھ ��  
ً
واإليضاحات املرفقة ��ا، وال�ي تم إعدادها وفقا
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)IFRSال اعتمد��ا  ال�ي  األخرى  واإلصدارات  واملعاي��  السعودية  العر�ية  اململكة   �� املعتمدة  للمراجع�ن  )  السعودية  هيئة 

 ). SOCPAوا�حاسب�ن (

 التقو�م ال�جري  هـ

 التقو�م امليالدي  م

 قواعد طرح األوراق المالية وااللزتامات المستمرة

  2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  

/  2وتار�خ    30م) بناًء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/  2017/ 27/12هـ (املوافق    1439/  4/  9وتار�خ  

م)  22/08/2022هـ (املوافق 24/01/1444) وتار�خ 2022-94-1هـ، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم (1424/ 6

 والتعديالت ال�ي تطرأ عل��ا 

 قواعد اإلدراج  

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية (تداول السعودية) واملوافق عل��ا بقرار مجلس هيئة السوق املالية 

) بتار�خ  3- 96-2022م)، واملعدلة بموجب قراره رقم (2017/12/27هـ (املوافق 04/09/ 1439وتار�خ  3-123-2017رقم 

 �ي تطرأ عل��ا.م) والتعديالت ال 2022/09/06ه (املوافق 1444/02/10

 أو النرشةنرشة اإلصدار 
بموجب لت�جيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج �� السوق املواز�ة، وذلك  الوثيقة املطلو�ة  ، وهو  هذه  �شرة اإلصدار

 . قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة

  .شركة يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"    المستشار المايل

  .شركة يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"  مدير االكتتاب  

 مجلس إدارة الشركة. المجلس أو مجلس اإلدارة

 .السعودية العر�ية اململكة �� املالية السوق  هيئة الهيئة  أو المالية السوق  هيئة

   رشكة تداول السعودية

)  شركة السوق املالية السعودية(  شركة تداول السعودية
ً
 لقرار مجلس الوزراء بتار�خ  سابقا

ً
ه  29/02/1428، املؤسسة وفقا

 لنظام السوق املالية، و�� شركة مساهمة  19/03/2007(املوافق  
ً
سعودية، وا�جهة الوحيدة املصرح    عامةم)، وذلك تنفيذا

 ملالية وتداولها. لها بالعمل كسوق لألوراق املالية �� اململكة العر�ية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق ا 

 سوق  أو  المالية  السوق   أو  السعودية  المالية  السوق 

 عامةالسوق أو تداول  أو األسهم
 شركة تداول السعودية "سوق األوراق املالية السعودية" �� شركة تا�عة �جموعة تداول السعودية  

ية  السوق المواز
تداول ف��ا األسهم ال�ي تم ��جيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة" 

ُ
و    السوق ال�ي ت

 . "قواعد اإلدراج" 

 الرشكاتنظام 

(م/ رقم  املل�ي  املرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العر�ية  اململكة   �� الشر�ات  بتار�خ  3نظام  (املوافق  28/01/1437)  ه 

)  79م) واملعدل باملرسوم املل�ي رقم (م/02/05/2016ه(املوافق 25/07/1437م) والذي دخل ح�� التنفيذ �� تار�خ 10/11/2015

 . وأي �عديالت يطرأ عليھ، م)11/04/2018ه (املوافق 25/07/1439وتار�خ 

 وأي �عديالت يطرأ عليھ.  ،م)31/07/2003هـ (املوافق 02/06/1424 وتار�خ 30/م  رقم  املل�ي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام نظام السوق المالية

 .السعودية األسهم لتداول  اآل�� النظام تداول 

 . شركةال �� للمساهم�ن العامة ا�جمعية الجمعية العامة 

 .الشركة �� للمساهم�ن العادية  العامة ا�جمعية الجمعية العامة العادية 

 . الشركة �� للمساهم�ن العادية  غ�� العامة ا�جمعية الجمعية العامة غري العادية 

 . ح�ومة اململكة العر�ية السعودية الحكومة 
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 فئات المستثمرون المؤهلون 

 املؤهلون هم أي من األ�خاص املذ�ور�ن أدناه:املستثمرون 

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص 

 ون مؤسسة السوق املالية قد  تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له   مالية  سوق   مؤسسة  عمالء�

لسوق املواز�ة نيابة �شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� ا   ُعّينت

 عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ.

   ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى�� ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف 

 �ع��ف ��ا الهيئة، أو مركز اإليداع.

 ممارسة   اديرها مؤسسة سوق مالية مرخص له ت فظة  الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق مح ��

 أعمال اإلدارة. 

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

  .صناديق االستثمار 

   �� األجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باالستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا

 االس��شادي الستثمار األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة. الدليل

  .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

  .أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع 

   اإليداع، ويستوفون أي من أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز

 :املعاي�� اآلتية

أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي  •

 املاضية
ً
  .وال تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي عشرة شهرا

 أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. •

 أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.  •

 ع�� الشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة •
ً
 .أن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية معتمدة •
ً
من جهة مع��ف ��ا  أن ي�ون حاصال

 دولًيا. 

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة 

 الجمهور  

 :أدناه املذ�ور�ن غ�� األ�خاص  املستمرة  واالل��امات املالية األوراق طرح قواعد �� �ع�ى

صدر تا��� )1
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن )2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذي�ن وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )3

صدر لتا��� التنفيذي�ن  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )4
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن لدى التنفيذي�ن  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )5
ُ
 .امل

 .) أعاله5أو  4 ،3 ،2 ،1( �� إل��م  املشار أل�خاص ل أقر�اء أي )6

 .) أعاله6أو  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( �� إل��م املشار األ�خاص  من أي عل��ا �سيطر شركة أي )7

 و�مل�ون  باالتفاق يتصرفون  الذيناأل�خاص  )8
َ
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أك��أو  )%5( مجتمع�ن معا

 فرتة الحظر 

   )12(  اث�ي عشر  أسهمهم مدة  ��التصرف    هذه النشرة  ��  )ح(ة  املذ�ور�ن �� الصفح  املساهم�ن  كبار  يحظر ع��
ً
من   شهرا

، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ("ف��ة ا�حظر")   املواز�ة  السوق تار�خ بدء تداول أسهم الشركة ��  

 ا�حصول ع�� موافقة الهيئة املسبقة.

 حملة أسهم الشركة ألي ف��ة محددة من الزمن. المساهم أو المساهمون 

 . �عد إدراجها �� السوق املواز�ة الطرح أسهم �ل �خص �ستثمر �� المستثمر 

 اململكة العر�ية السعودية. المملكة
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 .�� السوق املواز�ة  الطرح  أسهم��    االستثمار�� مجموعة املؤثرات ا�حتملة ال�ي يجب اإلملام ��ا والتحوط لها قبل اتخاذ قرار   عوامل المخاطرة

ير إلعداد الدولية المحاسبية عايري الم   )IFRS( المالية التقار

، وال�ي تضم املعاي�� الدولية باإلضافة للمراجع�ن وا�حاسب�ن  املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة من الهيئة السعودية  

وغ��ها من املعاي�� والتصر�حات  للمراجع�ن وا�حاسب�نإ�� املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلو�ة من الهيئة السعودية  

، وال�ي �شمل املعاي�� واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائل ال�ي ال�غط��ا للمراجع�ن وا�حاسب�ن  ال�ي أقر��ا الهيئة السعودية  

 املعاي�� الدولية، مثل مسألة الز�اة. 

 السنوات المالية /  السنة المالية
 للشركة األسا�ىي النظام  أو  التأسيس عقد �� و��اي��ا بداي��ا وا�حددة املنشأة �شاط نتيجة لعرض  الزمنية الف��ة ��

  .املعنية
ً
  .د�سم�� من �ل عام 31 �� تنت�ي للشركة املالية السنة بأن علما

 اململكة العر�ية السعودية.  وا�حاسب�ن ��الهيئة السعودية للمراجع�ن  (SOCPA) الهيئة السعودية للمراجعني والمحاسبني 

 الئحة حوكمة الرشكات

رقم   القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشر�ات  حوكمة  (املوافق 16/05/1438بتار�خ    2017- 16-8الئحة  هـ 

رقم  2017/ 13/02 املالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  واملعدلة  (املوافق    ه 01/06/1442  وتار�خ  2021-07- 1م)، 

 .وأي �عديالت يطرأ عل��ا م).2021/ 14/01

 نطاقات

م)  10/09/2011هـ (املوافق 1432/ 12/10بتار�خ  4040تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وز�ر العمل رقم 

  البشر�ة   املوارد  وزارةم)، وقد أطلقت  18/10/1994هـ (املوافق  1415/ 12/05بتار�خ    50القائم ع�� قرار مجلس الوزراء رقم  

برنامج (نطاقات) لتقديم ا�حوافز للمؤسسات �ي تقوم بتوظيف املواطن�ن السعودي�ن، و�قيم باململكة    االجتماعية  والتنمية

 هذا ال��نامج أداء أي مؤسسة ع�� أساس نطاقات محددة، و�� البالتي�ي واألخضر واألحمر. 

يبة والجمارك   هيئة الزكاة والرض
   والدخل  الز�اة  مص�حة(  هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك

ً
   ترتبط  ال�ي  ا�ح�ومية  ا�جهات  إحدى  و��  ،) سابقا

ً
 بوز�ر   تنظيميا

 .الضرائب  وتحصيل الز�اة جباية بأعمال املو�لة ا�جهة و��  املالية،

يال    لمملكة العر�ية السعودية. الرسمية ل عملةال –ر�ال سعودي  الر

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمر�كية   –الدوالر األمر��ي  الدوالر 

 2030رؤية 
 وتنويع   الب��وكيماو�ات  وصناعة  النفط  ع��  االعتماد  تقليل  إ��  ��دف   الذي  الوط�ي  االس��اتي��  االقتصادي  ال��نامج

 .العامة  ا�خدمات وتطو�ر السعودي االقتصاد

يبة  ) VAT( المضافة القيمة رض

  املضافة  القيمة  لضر�بة  املوحدة  االتفاقية  ع��  املوافقةم)30/01/2017ه (املوافق  02/05/1438  بتار�خ  الوزراء  مجلس  قرر 

 ملنظومة  تضاف   جديدة  كضر�بة م،2018  يناير  1  من  ابتداء  ��ا  العمل  بدأ  وال�ي  العر�ية  ا�خليج   لدول   التعاون   مجلس  لدول 

 ا�خليج   لدول   التعاون   مجلس  دول   و��  اململكة،   ��  محددة  قطاعات  قبل  من  ��ا   العمل   الواجب  األخرى   والرسوم  الضرائب

% وذلك  15% إ��  5وقد قررت ح�ومة اململكة ز�ادة �سبة ضر�بة القيمة املضافة من    ،)5%(  الضر�بة  هذه  مقدار.  العر�ي

يوليو   شهر  من   بالرعاية   املتعلقة  وا�خدمات  األساسية  األغذية(  م��ا  املنتجات  من  عدد  استثناء  تم  وقد  م،2020ابتداًء 

 ).والتعليم  ال�حية

 . الشركة السعودية للصناعات األساسية سابك رشكة 

 .شركة الز�ت العر�ية السعودية، و�� شركة مساهمة سعودية عامة رشكة أرامكو السعودية أو رشكة أرامكو  

 فريوس كورونا جائحة الوباء أو 

 " 19 -"كوفيد 

 "�وفيد هو مرض ف��و�ىي ُمعدي 
ً
"، حيث بدأ باالنتشار �� معظم دول العالم 19 -�ُعرف باسم (ف��وس �ورونا واختصارا

م، وع�� أثر ذلك صنفتھ منظمة ال�حة العاملية بأنھ  2020ومن ضم��ا اململكة العر�ية السعودية وذلك �� مطلع العام 

 و�اء عاملي.
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  عوامل المخاطرة  
 إال للمستثمر�ن القادر�ن ع�� تقييم مزايا إن االستثمار �� األسهم   

ً
املطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليھ مخاطر عالية وقد ال ي�ون االستثمار ف��ا مالئما

  هذه النشرة   حتو��اي  ال�ي  املعلومات �افة  دراسة      أسهم الطرح  ��  ستثمارال ا  ��  يرغب  من  �ل  ع��  يتع�ن.  ومخاطر هذا االستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عنھ

 ستثمارال ا  قرار  اتخاذ   قبل   أدناه   املبينة   ا�خاطرة   عوامل  ف��ا  بما  �عناية
ً
 تواجهها   أن   يمكن   ال�ي  ا�خاطر  جميع  �شمل  ال  قد  أدناه   املو�حة  ا�خاطر  بأن  ، علما

 .عمليا��ا ع�� التأث��  شأ��ا من وال�ي ا�حا�� الوقت �� للشركة معلومة ليست إضافية عوامل وجود  املمكن من إنھ بل الشركة،

 
ً
�صورة جوهر�ة إذا ما حدثت أو تحققت أي  و إن �شاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا

 أ��ا جوهر�ة. باإلضافة
ً
 بأ��ا    من ا�خاطر ال�ي تضم��ا هذا القسم وال�ي ترى إدارة الشركة حاليا

ً
إ�� أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا

 .غ�� جوهر�ة، لك��ا قد تحدث بالفعل وتصبح جوهر�ة

 الشركة   دارة إل   يتس�ى  لم  أخرى   مخاطر  أية  حدوث  أو  جوهر�ة،  بأ��ا  ا�حاضر  الوقت  ��  الشركة  دارة إ  �عتقد  ال�ي  ا�خاطرة   عوامل  أحد  تحقق  أو  حدوث  حالة  و��

  ع��   أر�اح  توزيع  ع��  الشركة  قدرة   و�ضعاف   السوق   ��  سهمأل ا  سعر  انخفاض   إ��  يؤدي   قد   ذلك  فإن  جوهر�ة،  غ��   ا�حا��  الوقت   ��  �عت��ها  ال�ي  أو  تحددها،  أن

 .منھ جزء أو الشركة أسهم �� استثماره  �امل املستثمر يخسر وقد املساهم�ن 

  هذا  �� املذ�ورة  تلك  بخالف هذه النشرة  تار�خ  �� كما أخرى  جوهر�ة مخاطر أي توجد ال فإنھ  واعتقادهم، علمهم حد ع�� بأنھ الشركة إدارة  مجلس أعضاء  و�قر

 .املواز�ة السوق  �� إدراجها سيتم ال�ي األسهم �� ستثمارال با املستثمر�ن قرارات  ع�� تؤثر أن يمكن القسم،

 أو ال�ي �عت��  إن ا�خاطر والش�وك املبينة أدناه مقدمة  
ً
ب��تيب ال�ع�� عن مدى أهمي��ا. كما أن ا�خاطر والش�وك اإلضافية، بما �� ذلك تلك غ�� املعلومة حاليا

 غ�� جوهر�ة، قد ي�ون لها التأث��ات املبينة أعاله. 

 المخاطر المتعلقة بنشاط الرشكة وعملياتها  

 للرشكة    االسرتاتيجية  الخطة  تنفيذ  عىل  القدرة  بعدم  المتعلقة  المخاطر  

  خطوطكفاءة    تحس�ناملثال    سبيلع��   بنجاح  قدر��ا ع�� تنفيذ ا�خطة االس��اتيجية للشركة  مدى ع�� ر�حي��ا وتحس�ن إيرادا��ا  ز�ادة  ع�� الشركة قدرة  �عتمد

إن قدرة الشركة ع�� التوسع �� أعمالها �� املستقبل �عتمد ع�� قدر��ا ع�� مواصلة تنفيذ وتحس�ن نظم  .  جديدة   إنتاج  خطوط  بإضافة  التوسع أو  ا�حالية  اإلنتاج

 ع�� ذلك، فإن  املعلومات التشغيلية واملالية واإلدار�ة بكفاءة و�� الوقت املناسب، وكذلك ع�� قدر��ا ع�� ز�ادة قواها العاملة وتدر���ا وتحف��ها و 
ً
�دار��ا. عالوة

ت لها، وقد تحتاج الشركأي خطط  الزم�ي ا�حدد  التنفيذ  للت�اليف املقدرة وجدول  املستقبل سوف تخضع   �� ��ا  القيام  �ع��م الشركة  �� األعمال  إ��  وسع  ة 

 ل�جدول الزم�ي ا�حدد لها ووفق الت�اليف امل ا�حصول ع�� 
ً
أو  قدرة للمشروعتمو�ل إضا�� إلنجاز أي خطط توسع، و�ذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

أو �� حال عدم تحقيق الر�حية املرجوة من هذه املشاريع والذي قد �عود ألسباب مختلفة بما ف��ا    �� حال عدم القدرة ع�� التمو�ل الالزم إلنجاز أي خطط توسع  

   خلل �� دراسة ا�جدوى، فإن ذلك سيؤثر�� حال وجود  �غ�� حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو  
ً
  ع�� الوضع التناف�ىي للشركة، و�التا�� و�ش�ل جوهري    سلبا

 . وتوقعا��ا املستقبلية نتائج أعمالها ور�حي��اوضعها املا�� و  ع��

 ئتمان اال المتعلقة ب مخاطر  ال  

  دائمة  أو  مؤقتة  تال حا  عدة   ��  ئتمانال ا  مخاطر  الشركة  تواجھ وقد.  خرآل ا  للطرف مع�ن  ما��  بال��ام  الوفاء  عن  طرافأل ا   أحد  ��جز  عندما  ئتمان إل ا  مخاطر  تنشأ

  .وغ��ها الشركة، تجاه  بال��اما��ا بالوفاء مدينة أخرى  أطراف وفشل ،الءالعم  من مدينة أرصدة  وجود م��ا

  م2020  د�سم��   31كما ��    ) مليون ر�ال سعودي90.9ومبلغ (  سعودي  ر�ال  مليون )  68.4(  مبلغ) مليون ر�ال سعودي و 69.6مبلغ (الذمم املدينة للشركة    صا��بلغ  

 حوا�� (  120وتمثل إجما�� الذمم املدينة غ�� املسددة ألك�� من  ع�� التوا��.  م  2022يونيو    30و كما ��    م2021  د�سم��   31  ��  كما  و
ً
%)  73.1%) و(31.8يوما

. و�و�ح ا�جدول التا�� أعمار الذمم  ع�� التوا��م  2022يونيو    30و كما ��    م2021و  م2020  د�سم��   31كما ��  %) من إجما�� الذمم املدينة التجار�ة  69.2و(

  م:2022 يونيو 30وكما ��  م2021م و2020د�سم��  31املدينة التجار�ة للشركة كما �� 
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 م:  2021يونيو  30وكما �� م 2021م و2020جدول أعمار الذمم املدينة للعام�ن ): 1(ا�جدول رقم 

 جدول أعمار الديون 
 م 2022يونيو  30��  كما م  2021 د�سم�� 31��  كما   م2020د�سم��  31كما�� 

 النسبة (%)  القيمة (ر�ال سعودي)  النسبة (%)  القيمة (ر�ال سعودي)  النسبة (%)  القيمة (ر�ال سعودي) 

 % 29.2 27,135,777 % 25.9 18,232,899 % 22.1 16,249,231 لم تتجاوز موعد استحقاقها 

 % 52.6 48,878,093 % 52.7 37,082,014 % 46.1 33,871,704 يوم 120أقل من 

 % 16.6 15,462,190 % 20.4 14,359,048 % 22.9 16,864,557 يوم   365يوم إ��  120من 

 % 1.5 1,391,535 % 0.9 641,651 % 8.9 6,506,165 يوم 365أك�� من 

 % 100 92,867,595 % 100 70,315,612 % 100 73,491,657 املدينة  إجما�� الذمم

) 1,920,183(  ) 3,887,979( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة    )1,920,183 (   

  90,947,412  68,395,429  69,603,678 املدينة  صا�� الذمم

 الشركة  :املصدر

  31��    كمامليون ر�ال سعودي    )3.3(و  ) مليون ر�ال سعودي  2.6ومبلغ (  مليون ر�ال سعودي  )3.2(لألطراف ذات العالقة مبلغ  املدينة التجار�ة  وقد ش�لت الذمم  

) كما ��  32.2) و (%31.9) و (%32.7�سبة (  األصول   مجموعكما ش�لت صا�� الذمم املدينة إ��  .  ع�� التوا��م  2022يونيو    30م وكما ��  2021م و2020د�سم��  

  �سب  احتساب و�تميوم،  90يوم إ��   30للعمالء من وت��اوح متوسط ف��ة االئتمان املمنوحة .  التوا�� م ع��2022 يونيو  30وكما ��  م2021م و2020د�سم��  31

 إ�� األيام منذ االستحقاق �جموعات من قطاعات العمالء ا�ختلفة لها أنماط خسارة متماثلة  استنا  أسا�ىي  �ش�ل  مخصص ا�خسائر االئتمانية املتوقعة
ً
من –دا

وغ��ها بالضمانات  والتغطية  العميل  املتوقعة  .-نوع  اإلئتمانية  ا�خسائر  مخصص  رصيد  بلغ  ��    )3,887,979(  كما  كما  سعودي  ،  م 2020د�سم��    31ر�ال 

. و�و�ح ا�جدول التا�� حركة مخصص ا�خسائر اإلئتمانية  م2022يونيو    30كما ��    )1,920,183(، وم2021د�سم��    31��  ) ر�ال سعودي كما  1,920,183و(

 : م2022 يونيو 30وكما ��  م2021م و2020د�سم��  31كما �� املتوقعة 
 م 2022يونيو  30وكما ��  م2021م و2020د�سم��  31� حركة مخصص ا�خسائر اإلئتمانية املتوقعة كما � ): 2(ا�جدول رقم 

 ا�خسائـر االئتمانية املتوقعة مخصص 
 م 2022يونيو  30كما ��  م 2021 د�سم��  31كما ��  م 2020 د�سم��  31كما �� 

 القيمة (ر�ال سعودي)  القيمة (ر�ال سعودي)  القيمة (ر�ال سعودي) 

 1,920,183 3,887,979 2,379,442 السنة الف��ة/ الرصيد �� بداية

 - 14,151 2,643,753 امل�ون خالل الف��ة /السنة

 - ) 1,981,947( ) 1,135,216( املستخدم خالل الف��ة /السنة 

 1,920,183 1,920,183 3,887,979 الرصيد ��اية الف��ة/ السنة

 ومعلومات اإلدارة.  م2021د�سم��  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية �� 

   �ستطيع  ال  و��  بال��اما��م،  الوفاء  ��  معهم  تتعامل  ال�ي  األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  �ستطيع  ال
ً
 و��.  دقيق �ش�ل  باالل��ام  املستقبلية  قدر��م  توقع  أيضا

 �حاجات  السيولة  توفر  ع��  وجوهري   سل�ي  �ش�ل  سيؤثر  ذلك  فإن  م��م،  املدينة  الذمم  تحصيل  ��  التأخر   أو   الشركة  مستحقات  �سداد  املدين�ن  ال��ام  عدم   حالة

 . املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ووضعها الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي �ش�ل سيؤثر و�التا�� النقدية، وتدفقا��ا ومصار�فها الشركة

يح والشهادات ب  المتعلقة   مخاطر ال    عدم استخراج أو عدم تجديد الرتاخيص والتصار

  سبيل   ع��  ال��اخيص  هذه   و�شمل.  عل��ا  وا�حافظة  بأ�شط��ا  يتعلق  فيما  ا�ختلفة  النظامية  واملوافقات  وال��اخيص  التصار�ح  ع��  ا�حصول   الشركة  ع��  يتع�ن

 ��جيل  ة دشهاو   التجارة   وزارة   عن  الصادرة   الشركة  ��جيل  شهاداتو   املعدنية  وال��وة   الصناعة  وزارة   عن  الصادر  تراخيص منشأة صناعية  :ا�حصر  ال  املثال

وتراخيص بيئية للتشغيل من   جتماعيةال ا التأمينات شهادات و  املضافة القيمة ضر�بة �� ت�جيلال وشهادة  الز�اة  شهاداتو  السعودة  شهاداتو  التجار�ة العالمة

البيئة و  العامة لألرصاد وحماية  التقنيةالهيئة  التشغيل ملصا�ع الشركة الصادرة عن هيئة املدن الصناعية ومناطق  وقد حصلت الشركة ع�� جميع  ،  رخص 

ولكن ال��اخيص ح�ى تار�خ النشرة  ،  خ هذه النشرة زالت جميع تلك ال��اخيص سار�ة املفعول ح�ى تار�  ال��اخيص النظامية الالزمة لنشاط الشركة ا�حا�� وال

 م�جل تحت اسم شركة مصنع البواردي للصناعات ا�حديدية ولم  يتم نقلها تحت اسم شركة بناء للصناعات ا�حديدية. 
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 من   أي  ان��اء  أو  �عليق  تم  إذا  أو  عمالهاأل   مةالز ال  ال��اخيص  من  أي  ع��  ا�حصول   أو  ا�حالية  وشهادا��ا  وتصار�حها  رخصها  تجديد  من  الشركة  تمكن  عدم  إن

  والشهادات   والتصار�ح  الرخص  ع��  ا�حصول   ع�� الشركة  قدرة  عدم حالة  �� أو  ،للشركة  مناسبة   غ��   �شروط  ال��اخيص تلك  من  أي  تجديد  تم  إذا أو  تراخيصها

  ال�ي   ا�خدمات  جميع  تجميد  أو  الشركة  قال غإ�   بأعمالها  القيام  عن  تناعالموا  للتوقف  الشركة  �عرض  قد  ذلك  فإن  املستقبل،  ��  م��ا  ُتطلب  قد  ال�ي  ضافيةإل ا

تفرضها    مالية  لغرامات  �عرضها  أو  )�خإ ...تال الكفا  ونقل   قامةإلا  ورخص  التأش��ات  واستخراج  والشهادات   ال��اخيص  كتجديد(  للشركة  الرقابية  ا�جهات  تقدمها

بال��اخيص والتصار�ح والشهادات العالقة  والذي بدوره سيؤثر �ش�ل سل�ي    إضافية  ت�اليف  وتكبدها  الشركة  عمليات  �عطل   عنھ  سينتج   مما  ،ا�جهات ذات 

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� وجوهري 

 الرئيسيني واإلدارة التنفيذية  الموظفني  عىل  االعتماد المتعلقة ب   مخاطر ال  

 األ�خاص وتوظيف استقطاب  إ��  ةالشرك و��دف  الرئيسي�ن،  واملوظف�ن  تنفيذيةال  إدار��ا  وكفاءات  خ��ات  ع��  نجاحلل  املستقبلية  هاخططو   الشركة  �عتمد

 أو  بقاءهم  تضمن  ل�ي  اموظف��  رواتب  ز�ادة   إ��  ةالشرك ستحتاج  كذلك .السليم والتشغيل الفعالة  اإلدارة   خالل من األعمال وجودة  كفاءة  لضمان املؤهل�ن

   ةالشرك   خسرت  إذا  وعليھ.  مناسبة  وخ��ات  مؤهالت  ذات  جديدة   �وادر   الستقطاب
ً
  بدائل   توظيف  من   تتمكن  ولم   املؤهل�ن   املوظف�ن  أو  التنفيذي�ن  كبار  من  أيا

  لذلك  فسي�ون  للشركة مناسبة  و�ت�لفة واملؤهالت ا�خ��ة  مستوى  بنفس
ً
  تأث��ا

ً
 و  سلبيا

ً
 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج ةالشرك أعمال ع�� جوهر�ا

 مخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفني أو سوء سلوكهم ال  

  والتصرف  ممتل�ا��ا استخدام و�ساءة  وال��و�ر  والسرقة حتيالال وا سال ختال وا املتعمدة  خطاءأل وا  �الغشقد تواجھ الشركة أخطاء من املوظف�ن أو سوء سلوك، 

 أو  نظامية،  عقو�ات  أو  الشركة،  تتحملها  ومسؤوليات  تبعات  التصرفات  تلك  عن  ي��تب  قد  و�التا��.  املطلو�ة  دار�ةإل ا  التفو�ضات   ع��  ا�حصول   دون   ع��ا  نيابة

  يؤثرس مما مالية مسؤولية
ً
   .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا نتائجو ووضعها املا��  الشركة سمعة ع�� و�ش�ل جوهري  سلبا

 بتوفر التمويل مستقبالً   تعلقة المخاطر الم  

  رأس   ع��  �عتمد  التمو�ل  ع��   ا�حصول   أن   بالذكر،  ا�جدير  ومن   املستقبل،  ��  التوسع  خطط   لتمو�ل   بنكية  و�سهيالت   قروض  ع��  ا�حصول   إ��  الشركة  تحتاج  قد

  املناسب  التمو�ل  ع��   حصولها  �شأن ضمان  أو  تأكيد  أي   الشركة  �عطي  وال.  و�جلها االئتما�ي  املقدمة  والضمانات  النقدية  وتدفقا��ا  املا��  ومركزها  الشركة  مال

  مع  تتناسب مقبولة تفضيلية �شروط تمو�ل أو ممولة، جهات من تحتاجھ الذي التمو�ل ع�� ا�حصول  ع�� الشركة قدرة  عدم فإن لذلك ة،ا�حاج استدعت إذا

 . املستقبلية وخططها التشغيلية وعمليا��ا الشركة أداء ع�� وجوهري   سل�ي  أثر لھ سي�ون  الشركة،

 الجديدة  والمعايري الهامة  المحاسبية  المعايري في بالتغريات  المتعلقة   مخاطر ال  

ا�ختصرة املفحوصة لف��ة  املوحدة  والقوائم املالية األولية    م2021د�سم��    31  ��  املن��ية  املالية  السنة  عن للشركة  القوائم املالية املراجعة املوحدة  إعداد تم

  �� املن��ية     ��ا  املرفقة  واإليضاحاتم  2022يونيو    30الستة أشهر 
ً
(  الدولية  للمعاي��   وفقا املا��  العر�ية السعودية واملعاي��  )  IFRSللتقر�ر  �� اململكة  املعتمدة 

 تطرأ ال�ي التغي��ات أو التعديالت بتطبيق ا�حالة هذه  �� ملزمة والشركة)، SOCPAلهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن (واإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد��ا ا

  أن تؤثر  املمكن  من ا�جديدة  املعاي��  �عض  تطبيق إلزامية  أو   املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� �� �غ��ات أي إن  .آلخر وقت من املعاي��  هذه  ع��
ً
 القوائم ع�� سلبا

 و�ش�ل جوهري ع�� وضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية
ً
 .املالية للشركة، مما سيؤثر سلبا

 السعودة   المخاطر المتعلقة بمتطلبات 

 باململكة بحيث تل��م بموجبھ جميع الشر�ات العاملة �� اململكة، بما �� ذلك الشركة، بتوظيف �سبة معينة من   السعودة  �عت�� االل��ام بمتطلبات
ً
 نظاميا

ً
متطلبا

 ل��نامج نطاقات الصادر  املوظف�ن السعودي�ن ب�ن  
ً
  ت �سبةبلغ  والتنمية االجتماعيةاملوارد البشر�ة    وزارة   عنمجموع موظف��ا وا�حافظة ع�� تلك النسبة. ووفقا

، إال أنھ �� حال عدم استمرارها �� ا�حفاظ ع�� هذه املتوسطاألخضر    النطاق  ضمن  وُمصنفة  %)26.45(  م2022يونيو    30كما �� تار�خ    لدى الشركةالسعودة  

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توط�ن أك�� شدة �� املستقبل، ولم تتمكن الشركة من االل��ام بمتطلبات وزارة   املوارد البشر�ةالنسب أو �� حال قررت وزارة  

والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إ�� فرض عقو�ات ع�� الشركة تفرضها ا�جهات ا�ح�ومية، كتعليق طلبات تأش��ات العمل ونقل الكفالة  املوارد البشر�ة

 راجع  جوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��او السعودي�ن، وال�ي سي�ون لها تأث�� سل�ي    للعامل�ن غ�� 
ً

. (وملز�د من املعلومات، فضال

 ).هذه النشرة عن الشركة وطبيعة أعمالها" ��  ) "خلفية3) "املوظفون والسعودة" من القسم (3.18(القسم الفر�� 
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 بوقوع الكوارث الطبيعية   تعلقة المخاطر الم  

وال�ي ال تتوفر �غطية تأمينية    األخرى   الطبيعية   واألحداث  والزالزل   وا�حرائق  الفيضانات   مثل  الشركة  مرافق  يصيب  الطبيعية  ال�وارث  من  ضرر   أي  يؤدي  قد 

 عل��ا أو ال تتوفر  �افيھ  
ً
  يؤثر س ، فإنھو�� حال تكبدت الشركة ت�اليف جراء وقع ال�وارث الطبيعية.  وطائلة  كب��ة   ت�اليف  ةالشرك  تكبد  إ��  ،�شروط معقولة تجار�ا

 ع�� و�التا�� ا واإلل��ام بمتطلبا��ا التعاقدية، عمليا�� ممارسةو  أداء ع�� ةالشرك قدرة  ع�� �شدة 
ً
 طبيعية �وارث حدوث حالة و��. التشغيلية انتائجه التأث�� سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج شركةال أعمال ع�� وجوهري   سل�ي  أثر لذلك فسي�ون  ،ةالشرك وأصول   بمرافق و�ضرارها

 لألعمال   المتوقع  غري   والتوقف   المتعلقة بالتشغيل  المخاطر  

 لعدة   نتيجة  كب��ة   �شغيلية  �خاطر  عرضة  الصناعية  املنشآت  و�عت��   ف��ا،  ملالع   وأنظمة  اإلنتاج  خطوط  وفعالية  س��   ع��  عمليا��ا  استمرار  ��  الشركة  �عتمد

  الطاقة   إمداد  توقف  أو  اآل��  ا�حاسب  وأجهزة   اإلنتاج  خطوط  توقف  أو  أداء  وقصور   الرئيسة  باملعدات  املفاجئة  واألعطال  الطبيعية  ال�وارث  ذلك  ��   بما  عوامل

  ع��   الشركة  وقدرة   اإلنتاج  عملية  �عطل  ��   تتسبب  أو  ،ا��  العاملة  القوة   أو  الصناعية  املنشآت   بمرافق   كب��   ضرر   إ�حاق  ��  ا�خاطر  تلك   تتسبب   وقد   ، والكهر�اء

 وتوقعا��ا  املا��  ووضعها  عمليا��ا  ونتائج  الشركة  أعمال  ع��  وجوهري   سل�ي  �ش�ل  التأث��  و�التا��   �خسائر،  الشركة  تكبد  عل��ا  ي��تب  مما  منتجا��ا،  �سليم

 .املستقبلية

 العمالء  قبل   من   المطلوبة   والمواصفات  الجودة   بمعايري  االلزتام  بعدم المتعلقة    المخاطر  

  بتقديم   االستمرار  ع��   الشركة  قدرة   عدم  حال   ��  ولكن  منتجا��ا،  جودة   مستوى   نفس  تقديم  ��  االستمرار  خالل   من  �ا�عمال  رضا   ع��  ا�حافظة  إ��  الشركة  �س��

   يؤثر  سوف  ذلك  فإن  ،ا�جودة   مستوى   بنفس  �امنتجا�
ً
  ع��   وجوهري   سل�ي  �ش�ل  يؤثر  مما  معها،  التعامل  عن  العزوف  و�التا��  عمال��ا  لدى  ��اسمع  ع��  سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا نتائج ع�� و�التا�� الشركة مبيعات

 والمطالبات اإلضافية   باستحقاقات الزكاة الرشعية المحتملة   تعلقة المخاطر الم  

، وحصلت ع��  م2021د�سم��    31هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك �جميع السنوات السابقة وح�ى العام املا�� املنت�ي ��  لقامت الشركة بتقديم اإلقرار الز�وي  

  )1040262895(برقم  م  2021، حيث حصلت ع�� شهادة الز�اة عن العام  م2021شهادة ز�اة من هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك عن جميع األعوام ح�ى عام  

تار�خ  منذ تأسيسها وح�ى  ولم تحصل الشركة ح�ى  ،  م)30/04/2023ه (املوافق  10/10/1444� تار�خ  وتنت�ي �  م)2022/ 26/05ه (املوافق  25/10/1443وتار�خ  

والبالغ    م2022يونيو    30، وقامت الشركة بت�و�ن مخصص ملستحقات الز�اة كما ��  ع�� الر�وط الز�و�ة ال��ائية من هيئة الز�اة والضر�بة وا�جماركهذه النشرة  

    .) ر�ال سعودي1,058,365قيمتھ (

�ش�ل سل�ي    سيؤثر  الذي  األمر  عن اإلقرارات املقدمة من الشركة  إضافية  مبالغ  بدفع  الشركة  بمطالبة  هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك  تقوم  ومن ا�حتمل أن

  مبالغ   بدفع   الشركة  بمطالبة  هيئة الز�اة والضر�بة وا�جماركمع اإلشارة إ�� أنھ �� حال قيام    .املستقبلية  وتوقعا��ا  عمليا��ا  ونتائج   الشركة  أعمالع��    وجوهري 

لغ اإلضافية وفروقات ز�و�ة عن اإلقرارات املقدمة من الشركة املقدمة ح�ى تار�خ هذه النشرة، فإن الشركة ستتحمل سداد تلك الفروقات الز�و�ة واملبا  إضافية

 ئعون أي من   تلك الفروقات الز�و�ة واملبالغ اإلضافية.  ولن يتحمل املساهمون البا

لم تقم هيئة الز�اة والضر�بة   والذيالسابقة  �ا الز�و�ة عن السنوات املالية  ال �ستطيع الشركة التنبؤ ما إذا �انت هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك ستقبل تقديرا�

، و�ذا ما قامت هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك هذه النشرة لها ح�ى تار�خ    ال��ائية  وا�جمارك بإصدار الر�وط الز�و�ة
ً
، أو ستطال��ا بدفع أي فروقات ز�و�ة مستقبال

 بمطالبة الشركة بدفع مثل هذه الفروقات، فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري 
ً
 ع�� أر�اح الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.فعال
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 رتكز العمالء ب  المخاطر المتعلقة  

الشركة ع��  مبيعات  الرئيس�ن   �عتمد  العمالء  والشر�ات،   عدد من  املؤسسات  فئة  العالقة  ال�ي  و   جميعهم من  الشراء  معهم ع��  تقوم  أوامر وطلبات  أساس 

، حيث أن  مع ضرورة قيام أي عمل بفتح حساب مدين من خالل �عبئتھ لنموذج فتح حساب مدينة ا�خاص بالشركة واملوافقة عليھ من قبل الشركة  املباشرة 

 31م وكما ��  2020د�سم��    31كما ��  إجما�� إيرادات الشركة    من)  %13.1) و(%18.6) و(%18.1(للشركة ش�لت �سب��م حوا��    عمالء رئيس�ن )  5(  خمسةأك��  

 راجع  (  ع�� التوا��م  2022يونيو    30م وكما ��  2021د�سم��  
ً
  توقف أو قطع العالقة وعليھ فإنھ �� حال  ،  )هذه النشرة ��    "كبار العمالء) "8ا�جدول رقم ( فضال

� أعمال الشركة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيس�ن، و�خفاق الشركة �� إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�

 و�التا�� ع�� نتائج عمليا��ا وأداءها املا��.

 يد  مبيعات الحديد لقطاع لفات الحد عىل    رتكز إيرادات الرشكةالمتعلقة بمخاطر  ال  

د�سم��   31%) من إجما�� إيرادات الشركة كما �� 78.62�سبتھ ( �عتمد إيرادات الشركة �ش�ل كب�� ع�� مبيعات ا�حديد لقطاع لفات ا�حديد ، وال�ي ش�لت ما

��  85.23(وما �سبتھ    ،م2020 إيرادات الشركة كما  إيرادات الشركة كما ��من  %)  83.85(�سبتھ    ، ومام  2021د�سم��    31%) من إجما��  يونيو    30  إجما�� 

حديد أو �� ، لذا فإن عدم قدرة الشركة ع�� ا�حافظة ع�� حص��ا السوقية �� قطاع لفات ا�حديد أو تأثر الشركة بالتغ��ات السلبية �� قطاع لفات ا� م2022

ية أو �غ��  ل انخفاض الطلب ع�� منتجات ا�حديد لقطاع لفات ا�حديد نتيجة ألي عوامل م��ا ع�� سبيل املثال أي عوامل موسمية أو التغي��ات االقتصادحا

�� ز�ادة تنويع إيرادا��ا سلوك املس��لك�ن وقدر��م الشرائية أو ز�ادة املنافسة أو انخفاض السعر الذي تبيع بھ الشركة تلك املنتجات أو عدم قدرة الشركة ع

نتائج عمليا��ا وتوقعا��ا  سيؤدي بدوره إ�� تراجع كب�� �� مبيعات  وأر�اح الشركة الناتجة ع��م، مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� و 

 .املستقبلية

 وتغري أسعارها  المخاطر المتعلقة بالمواد الخام   

)  %89(و)  %87(  �سبتھ  ش�لت املواد ا�خام املستخدمة ما  حيث  إلنتاج،ا  عمليات  ��  املستخدمة  ا�خام  املواد  من  اإلمدادات  ع��  عمليا��ا  �� استمرار  الشركة  �عتمد

عرضة للتقلبات، إن أسعار املواد ا�خام    ع�� التوا��، م  2022يونيو    30  م2021د�سم��    31وم  2020د�سم��    31كما ��    الشركة  إيرادات  ت�لفة  إجما��  من  )%93(و

   وقد
ً
 ا�حفاظ ع�� مستوى مع�ن من ا�خزون لتفادي أي مش�لة �� إمدادات السوق، وأيضا

ً
 عدم التأثر  يتعرض لتقلبات �� املستقبل، كما أن الشركة �عمل دائما

  تقوم  ولكن  األجل  طو�لة  تور�د  عقود  بإبرام  تقوم  وال  اءالشر   أوامر  طر�ق  عن  األولية  املواد  �شراء  الشركة  وتقوم�ش�ل كب��  �� حال ارتفاع أسعار املواد األولية،  

 املناسب   األولية �� الوقت  املواد  من  �افية   إمدادات  ع��  ا�حصول   ع��  قادرة   غ��   الشركة  أصبحت  فإذا  .سابك  شركة  مثل  مورد��ا  مع  سنو�ة  عقود  بإبرام   الشركة

بارتفاع أسعار املواد ا�خام، و�ذا لم تنجح الشركة    ا�خام املستخدمة �� اإلنتاج، فقد تتأثر ر�حية الشركةارتفاع �� أسعار املواد    هناك  �ان  أو  مقبولة،  �شروط  أو

ومركزها   الشركة   أعمال  ع��  سل�ي وجوهري   �ش�ل  سيؤثر  ذلك  فإن  �� رفع أسعار بيع منتجا��ا أو �غطية ال�جز عن طر�ق تخفيض الت�اليف التشغيلية األخرى،

 .��ا وتوقعا��ا املستقبليةاملا�� ونتائج عمليا

 بتصدير منتجات الرشكة   المخاطر المتعلقة   

د�سم��   31م و2020د�سم��    31��    من إجما�� إيرادات الشركة كما%)  1.29%) و(3.61%) و(3.75( صادرات الشركة إ�� خارج اململكة حوا�� ما�سبتھ  بلغت  

من إجما�� الصادرات كما ��   %)94%) و(83%) و(79(�سبتھ    البحر�ن ماو ال�و�ت  و ، ومثلت الصادرات إ�� �ل من االمارات  م ع�� التوا��2022يونيو    30م و2021

. إن أي �غ�� �� قوان�ن هذه الدول أو أي دولة أخرى تصدر إل��ا الشركة أو أي �غ�� ��  م ع�� التوا��2022يونيو    30م و2021د�سم��    31م و2020د�سم��    31

لك الدول،  واللوائح ا�حلية �� اململكة العر�ية السعودية �شأن تصدير منتجات الشركة سيؤثر ع�� مقدرة الشركة ع�� تصدير منتجا��ا لعمال��ا �� ت  األنظمة

 .ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبليةمما سي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة املستقبلية 
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يادة تكاليف اإلنتاج المخاطر     المرتبطة بز

وت�اليفها املرتبطة باملواد ا�خام ال�ي �عتمد الشركة �� ا�حصول عل��ا من أطراف خارجية والت�اليف األخرى املرتبطة باإلنتاج    إنتاج منتجات الشركة بأنواعها  �عت�� 

  للتقلبات،   عرضة  ا�خدمات وت�اليف العمالة وت�اليف اإلصالح والصيانة وأقساط التأم�نمثل قيمة اإليجارات وت�اليف اس��الك الوقود واملياة والكهر�اء ورسوم  

�� مبيعات    ت�اليف   ��  كب��ة   ز�ادات  هناك  �انت  فإذا (وال�ي ش�لت    لفات ا�حديد وا�حديد اإل�شائي،لقطاعات    ا�حديداإلنتاج ال سيما  %) و  78.62ما�سبتھ 

%) ع�� التوا�� من إجما�� إيرادات الشركة كما ��  7.38%) و (85.23(وما �سبتھ    ،م2020د�سم��    31الشركة كما ��    %) ع�� التوا�� من إجما�� إيرادات14.87(

  سل�ي وجوهري   �ش�ل سيؤثر  ذلك  فإن  ،م2022يونيو    30  إجما�� إيرادات الشركة كما ��ع�� التوا�� من    %)5.77%) و(83.85(�سبتھ    م ، وما2021د�سم��    31

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا نتائج ع�� و�التا�� الشركة مبيعات ع�� كب��ة  و�درجة

 المخاطر المتعلقة بالنقل لمنتجات الرشكة  

رات نقل  أو من خالل ســــيا  الشــــركة داخل اململكة من خالل أســــطول نقل مملوك بال�امل من قبل الشــــركة  ملنتجا��ا لعمالءتقوم الشــــركة بتقديم خدمات النقل  

ت�اليف النقل  مع تحملها ا  اململكةبينما �عتمد ع�� مقدمي خدمات نقل خارجي�ن لنقل منتجا��ا لعمال��ا خارج  مســـتأجرة مع تحملها ملصـــار�ف النقل وال�ـــحن ،

املباعة قبل �سـلمها من قبل العميل �� حال �ان تلف  مع اإلشـارة إ�� أن الشـركة تقوم بتعو�ض العميل عن أي تلف �� البضـاعة   .وال�ـحن لعمال��ا خارج اململكة

أو �ســــبب    البضــــاعة املباعة ناتج عن إهمال من قبل الشــــركة. إن أي �عطل �� توفر خدمات النقل هذه ســــواء �ســــبب �عطل ألســــطول النقل الذي تملكھ الشــــركة

فاع الت�ـاليف املرتبطـة بالنقـل مثـل ت�ـاليف البن�ين والصـــــــــــــيـانة وقطع الغيـار �غي�� قوان�ن وأنظمـة النقـل أو االشـــــــــــــ��اطات النظـاميـة لنقـل منتجـات الشـــــــــــــركة أو ارت

سيؤثر �ش�ل مؤقت ع�� قدرة الشركة ع�� تور�د منتجا��ا لعمال��ا، والذي   أو ت�اليف النقل ملقدمي خدمات النقل ا�خارجي�ن وت�اليف العمالة املرتبطة بالنقل

ــل�ي وجوهري ع�� أعمال الشـــركة ونت ائج عمليا��ا ووضـــعها املا�� وع�� توقعا��ا املســـتقبلية. كما أن تحمل الشـــركة ألي �عو�ضـــات للعمالء مقابل  ســـيؤثر �شـــ�ل سـ

أعمال الشــــركة أي تلف �� البضــــاعة املباعة نتيجة إلهمال من قبل الشــــركة ســــيؤدي إ�� ز�ادة املصــــار�ف التشــــغيلية، و�التا�� ســــيؤثر �شــــ�ل ســــل�ي وجوهري ع�� 

  ها املا�� وع�� توقعا��ا املستقبلية.ونتائج عمليا��ا ووضع

 المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية  

سبيل    ناتجة ع��  تكبـد الشـركة ت�اليـف كبيـرة وطائلـة  إ��  األمطار، وأنماط الطقس املتقلبة  هطول  �� ارتفاع درجات ا�حرارة والتغ��اتقد تؤدي التغ��ات املناخية � 

، كذلك قد تؤدي  لتخز�ن لف��ات إضافية �� املوا�ئاملثال عن ز�ادة الت�اليف املرتبطة باملواد ا�خام ال�ي �ستوردها الشركة مثل أسعار الشراء أو ت�اليف النقل أو ا

 �� املناطق الظروف املناخية إ�� �عطل عمليات اإلنتاج �� مصنع الشركة ألي اسباب مرتبطة بالظروف املناخية أو تأخر إ
ً
يصال منتجات الشركة لعمال��ا خصوصا

أثـر سـل�ي وجوهـري علـى    فسـي�ون لذلـك.   التشـغيلية  او�التالـي التقليـل مـن نتائجهـ  اممارسـة عمليا��ـو داء  أل علـى قـدرة الشـركة    كمـا يؤثـر.  الدمامالواقعة خارج  

 .سـتقبليةاملوقعا��ـا وت املا��أعمـال الشـركة ونتائـج عمليا��ـا ومركزهـا 

  المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة     

  م 2020  د�سم��   31  كما ��  ) مليون ر�ال سعودي50.75و (  سعودي  ر�ال  مليون )  50.04و (  سعودي  ر�المليون    ) 54.69(  للشركة  التجار�ة   الدائنة  الذمم   إجما��  بلغ

الذائنة التجار�ة من إجما�� املطلو�ات ( ع�� التوا��.  م  2022يونيو    30��    وكمام  2021د�سم��    31و   لعام  )  %25.0(و  )%34.2() و%36.1وتمثل �سبة الذمم 

  90إ��    60مع اإلشارة إ�� أن ف��ة االئتمان املمنوحة للشركة من قبل املوردين تبلغ ما ب�ن    ع�� التوا��.م  2022أشهر من العام  ستة  وألول  م  2021وعام    م2020

 يوم.  

ذي قد ُيصعب حصول  و�� حال تقادم الذمم الدائنة فقد ال تتمكن الشركة من سداد �امل ذممها الدائنة التجار�ة أو السداد �� املدة املتفق عل��ا، األمر ال

 و�ش�ل وجوهري  الشركة ع�� اتفاقيات  
ً
شراء بالدين �شروط مناسبة �� املستقبل أو قد �عرضها ذلك إ�� رفع دعاوي قضائية من قبل الدائن�ن، مما سيؤثر سلبا

 ع�� عمليا��ا التشغيلية ووضعها املا�� ونتائجها  عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.
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 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار رصف العمالت   

مباشر من موردين خارجي�ن بالعملة األجنبية (ال سيما   األولية �ش�لتخضع �عض معامالت الشركة لعمالت غ�� الر�ال السعودي،حيث �ستورد �عض املواد  

للمواد األولية �سبة  بلغ حجم االست��اد  للعام    )%42.2( الدوالر األمر��ي واليورو األورو�ي)، حيث  من إجما��   %)45.5(سبة  و�  م،2020من إجما�� املش��يات 

 .م2022يونيو  30 أشهر املن��ية ��الستة  لف��ة من إجما�� املش��يات  %)43.6( و�سبة ،م2021املش��يات للعام 

. وكجزء من سياسة الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغ��ات �� صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بال��اما��ا ومصروفا��ا املرتبطة �عملة غ�� عملة اململكة  إن

يوجد   الأنھ  الر أمر��ي، إال دو  1ر�ال سعودي مقابل  3.75مر��ي �سعر صرف يقدر ب أل ر اال ، مر�وط بالدو هذه النشرة اململكة، فإن الر�ال السعودي، ح�ى تار�خ 

جنبية ال�ي �ستخدمها أل ت اال مر��ي، وقد تؤدي التقلبات �� قيمة الر�ال السعودي مقابل العمأل ر اال تأكيدات ع�� ثبات سعر صرف الر�ال السعودي مقابل الدو 

  ، �� أي وقت   للتقلباتيخضع لعوامل العرض والطلب ومعرض    يورون سعر صرف الر�ال السعودي أمام ال فإ   لو�� املقاباملعامالت،    ت�اليف الشركة إ�� ز�ادة 

   التأث��   إ�� )اإلس��لي�ي  وا�جنيةمر��ي واليورو  أل ر اال الدو   سيما   الجنبية (أل ت اال قد تؤدي التقلبات �� قيمة الر�ال السعودي مقابل العم  عليھو 
ً
 جوهري   و�ش�ل   سلبا

 .ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية الشركة عمليات نتائج ع��

 المخاطر المتعلقة بااللزتامات المحتملة  

) 53.44) مليون ر�ال سعودي ومبلغ (44.69بمبلغ (ات أداء واعتمادات مستندية ضماناملتعلقة بقد تنشأ �عض االل��امات ا�حتملة ع�� الشركة، مثل الت�اليف 

 ال��امات   أي  إ�� باإلضافة  ،ع�� التوا��م 2022يونيو    30و  2021د�سم��    31و  م  2020د�سم��    31كما ��    مليون ر�ال سعودي)  54.95مليون ر�ال سعودي ومبلغ (

وعدم قدرة الشركة    االل��امات  هذه   مثل  تحقق  حال  و��  للموظفي�ن،  ا�خدمة   ��اية   كم�افأة   خرى األ   الت�اليف  أو  ��اماتلاال   مثل  الشركة  بنشاط  متعلقة  ت�اليف  أو

   ستؤثر فإ��ا ع�� اإليفاء ��ا
ً
 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها للشركة املا�� الوضع ع�� جوهري   و�ش�ل سلبا

 المخاطر المتعلقة بالمسؤولية عن مطالبات الضمان  

   عمالءها  مع  �عامال��ا  بموجب  الشركة  تقدم
ً
للمنتجات ال�ي تقدمها �الضمانات ضد عيوب التصنيع واملواد. وقد تضطر الشركة �� حال �شوء مطالبات    ضمانا

التأث��  �ش�ل سل�ي  الضمان إ�� إصالح املنتج املشمول بالضمان أو استبدال ع�� نفقة الشركة، و�� حال �عذر الشركة الوفاء بإل��امات الضمان فسيؤدي ذلك 

باإلضافة إ�� تكبد الشركة ألي ت�اليف أو �عو�ضات ناتجة عن صدور أي أح�ام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات �شأن الضمانات   وجوهري ع�� سمعة الشركة

  للمخاطر   معرضة  الشركة  أن  كما.   املالــي  ووضعهــا  عمليا��ــا  ونتائــج  الشــركة  أعمــال  توقعـات  علـىاملقدمة من قبل الشركة، مماسي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري  

ل�ي لم تتلق  �عدم إيفاء املوردين الذين تتعامل معهم بإل��امات الضمان تجاه الشركة، فقد تتحمل الشركة ت�اليف إصالح أو استبدال املواد املعيبة ا  املرتبطة

تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة نتيجة مطالبات الضمان  املتكبدة  للت�اليف   �شأ��ا. وعليھ، سي�ون 
ً
املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا    �عو�ضا ووضعها 

 املستقبلية.  

 المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية  

  خالل   ف��ـا  تحـدث  قـد  التـي  بالعيــوب  املتعلقــة  ا�خاطــر  لبعــض  معرضــة  العمليــات  وهــذه   منتجات األنانبيب ومنتجات املطاط  و�يــع  إنتاج  حول   الشــركة  عمل  يتمحور 

  عــدم  أو  الشــركة  قبــل  مــن  املصنعــة  املنتجــات   فــي  عيــوب  أي  إن  املوظفيــن،  مـن  تصـرف  أو  سـلوك  سـوء  نتيجـة  أخطـاء  مـن  الناتجـة  العيـوب  أو   نقلهـا  أو  إنتاجهـا

ومطالب��ا �شأن املسؤولية عن تلك املنتجات، و�التا�� التأث��  �ش�ل سل�ي  منتجا��ا من األسواق واملتاجر    سـحب  مخاطـر  إلـى  �عرضهـا  قـد  باملواصفــات  ال��امهــا

ولية  ؤ باإلضافة إ�� تكبد الشركة ألي ت�اليف أو �عو�ضات ناتجة عن صدور أي أح�ام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات �شأن مس وجوهري ع�� سمعة الشركة،

  . املالــي ووضعهــا عمليا��ــا ونتائــج الشــركة أعمــال توقعـات علـىأث�� سل�ي وجوهري مماسي�ون لھ ت الشركة عن املنتجات امل�حو�ة من السوق،
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 المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلية االستخدام  

  اإلهالك   �سبة  بلغت  كما  سنوي،  �ش�ل)  25%(  إ��)  10%(من  إهالكها  معدالت  ت��اوح  منتجا��ــا  إنتــاج  فــي  �ســتخدمها  متخصصــة  ومعــدات  اآلتإن لــدى الشــركة  

م 2022يونيو    30م وكما ��  2021د�سم��    31م و كما ��2020د�سم��    31%) كما ��  77%) و(75%) و(79(  واملعدات  لآلالت   الدف��ية  القيمة   إجما��  من  ا�جمع

  . التشـغيل املوثـوق واملتسـق لهـذه املعـدات مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا وتوقعا��ـا املاليـةلذلــك �عتمــد الشـركة علـى  .  عمليا��ا  لنجــاح  للغايــة  مهمــة  وهــي  ،التوا��  ع��

بدال وتطو�ر �عض  و�الرغم من أن آالت ومعدات الشركة �عت�� �� حالة جيدة وجاهزة ملز�د من الطاقة اإلنتاجية، إال أن لدى الشركة خطة صيانة وسياسة الست

إن أي عطـل غيـر متوقـع يطـرأ علـى اآلالت أو   .كة فر�ق صيانة مؤهل حيث أن ت�لفة الصيانة غ�� جوهر�ة بالنسبة �حجم الت�اليفاآلالت واملعدات وتمتلك الشر 

رة أو علــى تأميــن جــودة صــورة مســتماملعـدات أو أي صيانـة مطولـة لهـا مـن شـأنھ أن �عطـل إنتـاج الشـركة و�ضعـف قدر��ـا علـى إنتـاج كميـات �افيـة مـن املنتجــات ب

يلبــي مطالــب عم  جوهري علــى أعمــال الشــركة  و ســل�ي    و�� حال وجود أي إخفاق سيؤثر �ش�ل   .  أو اإلل��ام بمتطلبا��ا التعاقدية  �ــاال�املنتجــات بالشــ�ل الــذي 

 . وتوقعا��ــا ونتائــج عمليا��ا

 المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون  

د�ســــــم��   31و   م2020  د�ســــــم��  31 �� كما  ســــــعودي ر�ال) مليون  125.0ســــــعودي و(ر�ال    مليون )  83.7( و  ســــــعودي  ر�ال  مليون )  80.2(  حوا��  ا�خزون رصــــــيد  بلغ

ــياســـــة وتتمثل.  التوا��  ع��  م2022يونيو  30��  وكما  م2020  ا�خزون حيازة  ت�اليف ملراقبة  ا�خزون من األمثل  املســـــتوى  ع��  ا�حافظة إ�� الســـــ�� �� الشـــــركة  ســـ

 من الشــركة تتمكن لم فإذا.  للعمالء املتاحة املنتجات جودة  ع�� وا�حفاظ  املناســب الوقت ��  والبضــائع  الســلع  �ســليم  ضــمان مع  العامل،  املال رأس  كفاءة  وز�ادة 

 ي�حق قد مما  ا�خزون، مســــــــــــتو�ات �� فائض إ��  أو شــــــــــــديد  انخفاض  إ��  ذلك  ســــــــــــيؤدي  دوري،  �شــــــــــــ�ل  ا�خزون  ومراقبة  املث�� ا�خزون مســــــــــــتو�ات ع�� ا�حفاظ

ــ مما الثانية،  ا�حالة ��  ا�خزون،  تصــــــــــر�ف أو األو��،  ا�حالة ��  العمالء،  متطلبات  تلبية  من تمك��ا  لعدم  بخســــــــــائر الشــــــــــركة  ع��ســــــــــل�ي وجوهري    �شــــــــــ�ليؤثر ســــــــ

  .عمليا��ا ونتائج املا�� ووضعها وع��التجار�ة   الشركة عمليات

ية   بحماية   المتعلقة المخاطر     الملكية   وحقوق  العالمات التجار

   وتمنحها  التناف�ىي  ومركزها  أعمالها  تدعم  وال�ي  ،التجار�ة  وعالم��ا  وشعارها  اسمها  استخدام  ع��  أعمالها  وتطو�ر  منتجا��ا  �سو�ق  ��  الشركة  قدرة   �عتمد
ً
  تم��ا

 
ً
وقد حصلت ع�� شهادة إيداع عالمة تجار�ة، ولم تحصل الشركة ع�� بتقديم طلب ��جيل عالم��ا التجار�ة  وقد قامت الشركة    .العمالء  ب�ن  السوق   ��  وا�حا

 (   شهادة ��جيل عالمة تجار�ة كما �� تار�خ هذه النشرة.
ً
 الشركة   عن   خلفية) "3(  القسم  من"  العالمات التجار�ة وحقوق امللكية "  )3.12(   الفر��  القسم   راجع  فضال

  ورفع   الشركة،  سمعة  ع��  التأث��   إ��  سيؤدي   للشركة  التجار�ة   للعالمات  مشروع   غ��   استخدام  أو  امللكية  بحقوق   إخالل  أي   ). إنهذه النشرة   ��"  أعمالها  وطبيعة

  إذا  ما  حال و��. متا�ع��ا �� اإلدارة  قبل من كب��  وجهد  وقت إ�� وتحتاج  م�لفة عملية و�� . ا�حقوق  هذه  �حماية ا�ختصة ا�حاكم أمام ومطالبات قضائية دعاوى 

   سيؤثر  ذلك  فإن  املشا��ة،  العالمات  تتبع  أو  الت�جيل  شهادة   تجديد  عند  فعال  �ش�ل  التجار�ة   ��اعالم  حماية  ��  الشركة  فشلت
ً
  ينعكس  مما  قيم��ا،  ع��  سلبا

 
ً
 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� جوهري  و�ش�ل سلبا

   التمويل ات المخاطر المرتبطة باتفاقي  

 الفر���ي السعودي البنك اتفاقية  •

) 80,000,000بحد ائتما�ي يبلغ (البنك الفر��ىي  م) مع  20/09/2021(املوافق  ه  13/02/1443يوجد لدى الشركة إتفاقية �سهيالت ائتمانية م��مة وقائمة بتار�خ  

 .ر�ال سعودي من إجما�� ا�حد االئتما�ي مليون  )71,316,354م، فقد قامت الشركة باستخدام مبلغ (2022يونيو  30وكما بتار�خ  ر�ال سعودي.

 ع�� ��جيل وطرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة  الفر��ىيوقد حصلت الشركة ع�� خطاب عدم املما�عة من البنك  

ضمان بالت�افل والتضامن ب�امل املبلغ من قبل السيد/ خالد محمد سعد البواردي والسيد/ سامي عبدالرحمن سعد البواردي والسيد/ مشعل    :الضمانات

 خالد محمد البواردي.
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 بنك الر�اضاتفاقية  •

) ر�ال 70,000,000بحد ائتما�ي يبلغ (بنك الر�اض  م) مع  22/12/2021(املوافق    ه18/05/1443لدى الشركة إتفاقية �سهيالت ائتمانية م��مة وقائمة بتار�خ  

 . �ير�ال سعودي من إجما�� ا�حد االئتما مليون  )64,524,190(م، فقد قامت الشركة باستخدام مبلغ 2022يونيو  30وكما بتار�خ سعودي. 

 مساعدضمان بالت�افل والتضامن ب�امل املبلغ من قبل السيد/ خالد محمد سعد البواردي والسيد/  ) ر�ال سعودي، و 71,820,000سند ألمر بقيمة (  :الضمانات 

 . سامي عبدالرحمن سعد البواردي ومجموعة البواردي القابضةعبدالرحمن سعد البواردي والسيد/ 

وال    اتفاقيات التمو�لطلب ضمانات أخرى مقابل  تقد  إال أن ا�جهات املمولة  ،  بضمانات مو�حة أعاله مضمونة  وع�� الرغم من أن االتفاقيات املذ�ورة أعاله  

الوفاء بال��امات السداد امل��تبة عل��ا  ؛ و�ذا لم تتمكن الشركة من  اتتتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعل الشركة �� حالة إخالل لبنود االتفاقي

، أو أخلت �� املستقبل بأي من االل��امات أو التعهدات ا�خاصة  جهات املمولةطل��ا ا� ت ، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد التمو�ل اتبموجب اتفاقي

من    قد ال تتمكن الشركة  الضمانات املقدمة من الشركة. و�� هذه ا�حالة،سداد الدين ع�� الفور وتحصيل    ات املمولةبالدين امل��تب عل��ا، فقد تطلب ا�جه

جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� وتوقعا��ا و ا�حصول ع�� مصادر تمو�ل بديلة �افية للوفاء �سداد الدين. وسي�ون ألي من هذه العوامل تأث�� سل�ي  

 .املستقبلية

 نية التغطية التأمي كفاية  ب   تعلقة المخاطر الم  

ا�خزون واملمتل�ات،    ع��  وثائق تأمينية و�� التأم�ن  بأر�عةوأصولها، حيث تحتفظ الشركة    أعمالها  لتغطية  م�نأالت  عقود  من  مختلفة  بأنواع  الشركة  تحتفظ

ل وانقطاع األعمال
ّ
 وأصولها،   ألعمالها  املهمة  التأمينية  العقود   جميع  الشركة  لدى   ي�ون   ال  قد  أنھ  غ��   الط�ي،  التأم�ن  شامل، و  –   املركبات  تأم�ن  ، و وتأم�ن �عط

.  مثل ا�خاطر الناتجة عن ال�وارث الطبيعية  الشركة  لها  تتعرض  قد  ال�ي  ا�خاطر  جميع  �غطي  ال  أنھ  أو  ،ا�حاالت  �ل  ��   �ا��ال  التأمي�ي  الغطاء  لد��ا  ي�ون   ال  أو

  يوجد   وال.  اإلطالق  ع��   ضدها  مؤمنة  ت�ون   ال  قد   أو  ا�حتملة،  ا�خسائر  �غطي   �ش�ل  ضدها   مؤمنة  الشركة  ت�ون   ال   املستقبل  ��   أحداث  تقع  أن  املمكن  من  أنھ  كما

،  مقبولة  �شروط  متاحة  ستظل  بالشركة  ا�خاصة  التأم�ن  عقود   أن  ضمان  أي
ً
   إن .  اإلطالق  ع��  متاحة  ستظل  أو  تجار�ا

ً
  وقوع   أو  الظروف  أو  األحداث  هذه   من  أيا

 . املستقبلية وتوقعا��ا أعمالها ونتائج املالية وأوضاعها الشركة وأصول  أعمال ع�� وجوهري  سل�ي  �ش�ل ؤثريس للشركة عليھ مؤمن غ��  حدث

 بإدارة رأس المال العامل    المخاطر المتعلقة  

مرة  ) 1.1( التداول  �سبة بلغت  وقد استحقاقها، حال املالية باملطلو�ات املتعلقة ال��اما��ا مقابلة  ع�� الشركة قدرة  عدم  �� إدارة رأس املال العامل  مخاطر تتمثل

 حوا��  العامل  املال  رأس  صا��  بلغ  وقد  التوا��،  ع��م  2022يونيو    30��   م وكما2021د�سم��    31م و 2020  د�سم��   31 ��   كما  التوا��  ع��) مرة  1.2مرة  و( )  1.2(و

 تت�ون و   ،التوا��  ع��م  2022يونيو    30��  م وكما2021د�سم��    31م و  2020  د�سم��   31  ��  كما  ) مليون ر�ال30.58و (  ر�ال  مليون   )21.42(و  ر�ال  مليون )  10.71(

املستحقة وال��امات    الز�اة مستحقات وأرصدة دائنة أخرى و و   عقود اإليجارقروض قص��ة األجل وال��امات  الذمم دائنة تجار�ة و   من  شركةلل  املالية  املطلو�ات

   إدارة رأس املال العامل   مخاطر   تنتج   أن  و�مكن.  االستحقاق  مواعيد  ��  بال��اما��ا  الوفاء  من  وقد ال تتمكن الشركة  ، منافع املوظف�ن
ً
  ع��   املقدرة   عدم  عن  أيضا

   يؤثر  مما  فور�ة، سيولة تتطلب قد مفاجئة  أو   طارئة أحداث  أية وقد تقع   لها،  العادلة  القيمة  يقارب  و�مبلغ  �سرعة  مالية  موجودات  بيع
ً
  الشركة  أعمال  ع�� سلبا

 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج ع�� و�التا��

 مستقبالً   للتوسع   الرشكة  احتياج  لتلبية   العاملة  القوى   توفري عىل   الرشكة  قدرة   المخاطر المتعلقة بعدم  

 بخططها   للقيام  الشركة  احتياجات  لتلبية  العاملة  القوى   توف��   ع��  القدرة   بي��ا  من  عوامل  عدة   ع��  املستقب��  وأدا��ا  أعمالها  توسيع  ع��  الشركة  قدرة   �عتمد

   يؤثرس  ذلك  فإن  واحتياجا��ا  أعمالها  مع   يتناسب  بما  ال�افية  العاملة  القوى   توف��   من  الشركة  تتمكن  لم  و�ذا  ة،املستقبلي
ً
 الشركة  نجاح  ع��و�ش�ل جوهري    سلبا

 . وتوقعا��ا املستقبلية أعمالها نتائج ع�� يؤثر و�التا�� األعمال �� للتوسع  املستقبلية ا�خطط تنفيذ ��
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 عدم وجود الخربة في إدارة الرشكات المساهمة المدرجة المخاطر المتعلقة ب 

قد ال تتوفر لد��م أي خ��ة �� إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد   �� الشركة  كبار التنفيذي�نوعليھ فإن    ،�� السوق املالية  لم �سبق للشركة إدراج أسهمها

ومتطلبات   بنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذيةباألنظمة واللوائح ال�ي تخضع لها، وسيتوجب ع�� كبار التنفيذي�ن بذل جهود إضافية لضمان ال��ام الشركة 

. والذي بدوره يؤدي إ�� التأث�� ع�� نتائج أعمال الشركة  بار التنفيذي�ن إلدارة األعمال اليومية للشركةاإلفصاح ذات العالقة مما يقلل من الوقت الذي يخصصھ ك

عدم ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح أو �� حال  �� حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها  ھ  إنباإلضافة إ�� ذلك ف

تائج  سيؤدي إ�� �عر�ض الشركة للعقو�ات والغرامات النظامية ال�ي من شأ��ا التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� عمليات الشركة ومركزها املا�� ون  ذات العالقة 

 عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.

 المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية والغرامات  

�ا مّد�� عل��ا، وح�ى تار�خ  بصف�دعاوى قضائية  ر�ال سعودي، و ليس لدى الشركة    )104,873(ر بمبلغ  إن الشركة طرف �� دعاوى قضائية (بصف��ا مّد��) تقد

   : هذه النشرة لم تقم الشركة �عمل أي مخصصات مقابل الدعاوي املقامة ضدها، و�ب�ن ا�جدول التا�� م�خص الدعاوى القضائية القائمة كما بتار�خ  هذه النشرة  
 ضد الغ�� املرفوعة من قبل الشركة الدعاوى القضائية ): 3(ا�جدول رقم 

 الغ�� ضد الشركة قبل من املرفوعة القضائية الدعاوى 

 ا�حالة األطراف #
 قيمة املطالبة

 (ر�ال سعودي) 

 104,873 اكتساب حكم و تنفيذه لدى محكمة التنفيذ  )1قضية رقم ( 1

 104,873 اإلجما�� 
 الشركة : املصدر

ا نفسها تجد قد  الشركة أن كما
ً
  سواءً  أخرى  قضائية دعاوى  ��  طرف

ً
  واإلجراءات   التقا�ىي بإجراءات  يتعلق فيما  سلبية نتيجة أي  شأن   ومن عليھ، مد�� أو مدعيا

   التأث��   التنظيمية
ً
  الدعاوى   ت�لفة  حجم  دقيق �ش�ل  تتوقع  أن  الشركة  �ستطيع   وال.  املستقبلية وتوقعا��ا  عمليا��ا  ونتائج   املا��  ووضعها  الشركة  أعمال  ع��  سلبا

  �عو�ضات   من  تتضمنھ  وما  ف��ا  تصدر  ال�ي  األح�ام  أو  الدعاوى   لتلك  ال��ائية  النتائج  أو  املستقبل  ��  ضدها  تقام  أو  تقيمها  أن  يمكن  ال�ي  القضائية  اإلجراءات  أو

  عن   تنجم  ال�ي   األخرى   واألضرار  والش�اوى   واألخطاء  العمل  ونظام  والضر�بية  الز�و�ة  املسائل  –  ا�حصر  ال  املثال  سبيل   ع��  –  الدعاوى   هذه   �شمل  وقد.  وجزاءات

 ومركزها  الشركة  عمليات  ع��  وجوهري   سل�ي  �ش�ل  ستؤثر  القضايا  هذه   ملثل  سلبية  نتائج  أي  فإن  و�التا��.  مؤسسات  أو  أ�خاص  قبل  من  االحتيال  أو  اإلهمال

 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا��

 التنفيذية   لوائحه مخاطر المتعلقة بعدم االلزتام بنظام السوق المالية و ال  

 عدم  حال  و��  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة   والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  ستخضع الشركة �عد الت�جيل واإلدراج �� السوق املواز�ة

   سهماأل   ع��   التداول   يقافإ  مثل  وعقو�ات  ت�اليف،  ستتحمل   لها،   تخضع  ال�ي  واألنظمة  اللوائح  من  أي   ��  التقيد  ع��  الشركة  مقدرة 
ً
  سهم أ  دراجإ   لغاءأو إ  مؤقتا

 .ور�حي��ا املا�� وأدا��ا عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��وجوهري  سل�ي  �ش�ل يؤثرس مما ؛ ال��امها عدم حال �� الشركة
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 المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة  

ذه املعامالت  تتعامل الشركة �� سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة �الشر�ات الشقيقة وكبار املساهم�ن، وتتضمن خدمات متبادلة، وقد تمت ه

  .يوم 120إ��  90وت��اوح شروط السداد من  املو�حة �� ا�جدول أدناه غ�� خاضعة للعمولة من املعامالت التجار�ة ع�� أسس تجار�ة، كما أن األرصدة 

) من إجما�� %4.3ش�لت ما �سبتھ ( م،2020د�سم��   31) ر�ال سعودي كما ��  103,746,882بلغ حجم العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ما قيمتھ (

) ر�ال سعودي كما �� 18,122,323بينما بلغ حجم العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ما قيمتھ (  م. 2020د�سم��    31التعامالت كما ��  قيمة العقود و 

و�لغ حجم العقود والتعامالت مع األطراف ذات    م.2021د�سم��    31من إجما�� قيمة العقود والتعامالت كما ��    %)4.0(ش�لت ما �سبتھ  م،  2021د�سم��    31

   .م2022يونيو  30�� ) من إجما�� قيمة العقود والتعامالت كما %1.4ش�لت ما �سبتھ (م، 2022يونيو  30) ر�ال سعودي كما �� 4,923,007العالقة ما قيمتھ (

يونيو   30و م2021م و2020د�سم��   31كما �� %) 1.7) و(%8.5%) و(53.0�سبة التعامالت املستحقة من أطراف ذات عالقة من إجما�� املوجودات (وقد بلغت 

   .، وتتمثل تلك التعامالت �� مبيعات ومش��يات من شر�ات شقيقة وتحو�ل أصول وال��امات من الشر�ك من خالل مساهمة إضافيةع�� التوا�� م2022

م وأول ستة أشهر من العام 2021د�سم��    31م و2020د�سم��    31املن��ية ��    خالل السنواتعامالت ال�ي تمت مع أطراف ذات العالقة  ن ا�جدول التا�� الت�و�ب

   :م2022
 م 2020لعام  املعامالت مع األطراف ذات العالقة ): 4(ا�جدول رقم 

 م2020د�سم��  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية املن��ية �� 

 
طبيعة 

 طبيعة التعامل  العالقة 
إجما�� قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

  31كما �� 

 م2020د�سم�� 

النسبة من إجما�� قيمة العقود  

 العام (%)  والتعامالت خالل

إجما��   النسبة من

 (%)  للسنة اإليرادات

إجما��   النسبة من

 (%)  للسنة املوجودات

شركة  البواردي ملواد البناء 

 شقيقة 

 13,033,951 مبيعات 
3,219,778 

%3.20 5.68% %6.13 

 1.88% %1.74 0.98% 4,000,568 مش��يات

شركة  البواردي للعدد واألدوات

 شقيقة 

 335,085 مبيعات 
0 

%0.08 0.15% %0.16 

 0.12% %0.11 0.06% 244,887 مش��يات

شركة محمد  

وعبدالرحمن السعد  

 البواردي 

 شر�ك

تحو�ل ال��امات منافع  

 409,411 ��اية ا�خدمة للموظف�ن

 الينطبق (معاملة غ�� تجار�ة)  0

0.18% %0.19 

تحو�ل أرض من خالل  

 8.07% %7.47 17,152,056 مساهمة إضافية 

صا�� أصول محولة من 

 13.20% %12.24 28,077,006 إضافية خالل مساهمة 

 مبالغ مطلو�ة من / إ�� جهات ذات عالقة محولة إ�� مساهمة إضافية 

 3,219,778 16,251,209 البواردي ملواد البناء 

 (معاملة غ�� تجار�ة)  الينطبق

7.08% %7.64 

 13.51% %12.52 0 28,723,870 شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي 

 0.83% %0.77 0 )1,763,047( النقل وا�خازن الدولية شركة 

 0.64% %0.59 0 )1,360,683( شركة أتقن الهندسية للصناعة 

 البواردي للعدد واألدوات
)1,059,096( 0 0.46% %0.50 

 14% .0 %0.13 0 )295,350( البواردي لتعبئة ا�حبوب 

 0.001% %0.001 0 )2,985( البواردي للصناعات ا�خشبية 

 %53.00 %49.12   103,746,882 إجما�� قيمة التعامالت خالل الف��ة 

 املصدر: الشركة  
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 م. 2021لعام  املعامالت مع األطراف ذات العالقة ): 5(ا�جدول رقم 

 م 2021د�سبمر  31�� املعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية املن��ية 

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة  
إجما�� قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

  31كما �� 

 م2021د�سم�� 

النسبة من إجما�� قيمة  

العام  والتعامالت خاللالعقود 

(%) 

إجما��   النسبة من

 (%)  للف��ة اإليرادات

إجما��   النسبة من

 (%)  للف��ةاملوجودات 

شركة البواردي ملواد  

 البناء 
 %7.8 %6.5 %3.6 1,853,547 16,654,903 مبيعات  شركة شقيقة 

شركة البواردي للعدد  

 واألدوات
 %0.6 %0.5 %0.3 777,583 1,194,710 مبيعات  شركة شقيقة 

شركة النقل وا�خازن  

 الدولية 
 %0.12 %0.10 %0.06 0 262,749 مش��يات شركة شقيقة 

شركة محمد  

وعبدالرحمن السعد  

 البواردي 

شركة شقيقة /  

 
ً
 شر�ك سابقا

تحو�ل ال��امات منافع  

 %0.005 %0.004 (معاملة غ�� تجار�ة)  الينطبق 0 9,961 ��اية ا�خدمة للموظف�ن

 %8.45 %7.02   18,122,323 إجما�� قيمة التعامالت خالل الف��ة 

 املصدر: الشركة 

 م. 2022يونيو   30لف��ة الستة أشهر املن��ية ��  املعامالت مع األطراف ذات العالقة ): 6(ا�جدول رقم 

 م 2022يونيو  30لف��ة الستة أشهر املن��ية �� املعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 
طبيعة 

 العالقة 
طبيعة 

 التعامل 

إجما�� قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

يونيو    30كما �� 

 م2022

النسبة من إجما�� قيمة العقود  

 العام (%)  والتعامالت خالل

إجما��   النسبة من

 (%)  للف��ة اإليرادات

إجما��   النسبة من

 (%)  للف��ةاملوجودات 

شركة البواردي ملواد  

 البناء 
شركة 

 شقيقة 

 2,305,499 مبيعات 
2,098,872 

0.7% %1.3 %0.8 

 0.7% 1.1% %0.6 2,060,174 مش��يات

شركة البواردي للعدد  

 واألدوات
شركة 

 شقيقة 

 483,368 مبيعات 
1,214,078 

0.1% %0.3 %0.2 

 0.02% 0.03% %0.01 46,873 مش��يات

شركة البواردي 

 للصناعات ا�خشبية 

شركة 

 شقيقة 
 0.01% 0.01% %0.01 27,093 27,093 مبيعات 

 %1.7 %2.4   4,923,007 إجما�� قيمة التعامالت خالل الف��ة 

 املصدر: الشركة 

 عليھ لم تكن موافقة ا�جمعية العامة العادية  2021قامت الشركة بالتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة خالل العام  
ً
م، و�ناءا

العام   خالل  العالقة  ذات  األطراف  مع  تمت  ال�ي  التعامالت  ع��  للمصادقة  العامة  م.  2020مطلو�ة  ا�جمعية  موافقة  ع��  الشركة  بتار�خ  وحصلت  املنعقدة 

و�جب أن تخضع جميع التعامالت مع  .  م2022يونيو    30م وف��ة الستة أشهر املن��ية ��  2021ع�� جميع التعامالت ذات العالقة خالل عام  م  09/10/2022

فسيتم عرضها ع��  األطراف ذات العالقة ملوافقة مجلس اإلدارة وا�جمعية العامة العادية للشركة و�� حال وجود أية �عامالت مع أطراف ذات عالقة مستقبلية 

الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غ�� ذوي العالقة  أقرب جمعية عامة، و�� حال عدم موافقة ا�جمعية العامة للشركة ع�� هذه التعامالت، فستضطر  

 للتعامل معهم ع�� تنفيذ األعمال املسندة إ�� أطراف ذوي عالقة.  

ركة إيجاد بديل حال �عذر ع�� الشأو ��    إن عدم قدرة الشركة ع�� تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها �شروط ال تناسب الشركة

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا    ل ف��ة زمنية معقولة،  خال  العالقة  اتراف ذمناسب لألط
ً
فإن ذلك سيؤثر سلبا

 و�ش�لالتعامالت مع األطراف ذات العالقة �� املستقبل ع�� أسس تجار�ة بحتة فإن ذلك سيؤثر  ال لم تتم  كما أنھ �� ح  املستقبلية.
ً
ع�� أعمال  وهري  ج  سلبا

 وتوقعا��ا املستقبلية.  الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا
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 المعلومات المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية   

أنظمة ا�حماية أو   فشل  أو النظام �ا��يار �عتمد الشركة ع�� أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما ُ�عّرض الشركة �خاطر �عطل هذه األنظمة، 

 األنظمة هذه  الالزمة لتشغيل املاهرة  العمالة  توفر االتصال أو عدم أو ا�حرائق أو أخطاء الطبيعية أو ال�وارث اإللك��ونية الشركة أو الف��وسات أنظمة اخ��اق

ض درجة امان تلك البيانات واملعلومات، و�ذا فشلت الشركة ��  و�دار��ا أو �سرب البيانات واملعلومات السر�ة ا�خاصة بالشركة أو �عمال��ا أو بموظف��ا أو انخفا

ي من األحداث ا�حفاظ ع�� أنظمة تقنية املعلومات وتطو�رها أو �� حال وجود أي أعطال �� وظائفها أو حدوث عطل كب�� أو إخفاق متكرر أو �� حال وقوع أ

 املا�� ونتائجها املالية والتشغيلية. املذ�ورة أعاله، سيؤثر ذلك �ش�ل سل�ي ع�� أعمال الشركة ومركزها 

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الرشكة عىل المحافظة عىل كوادرها البرشية  

 من  الشركة تتمكن أال املمكن فمن املناسب العمل فر�ق تخصيص الشركة �ستطيع لم حال و�� لعمال��ا ا�خدمات لتقديم البشر�ة ال�وادر ع�� الشركة �عتمد

 خارجية   التعاقد مع مصادر  ذوي خ��ة أو  موظف�ن  �عي�ن  من  الشركة  تتمكن  لم  حال  و��  العميل.  حددها  ال�ي  املواصفات  أو  الزم�ي  ا�جدول   ضمن  مشاريعها  تقديم

 قد   تحملها ت�اليف إضافية، األمر الذيمما قد يتسبب �� إ��اء العقد امل��م مع الشركة أو    ا�حدد،  الوقت  تقديم ا�خدمات وا�حلول لعمال��ا ضمن  ��  تتأخر  فقد

 .املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��  وجوهري  سل�ي تأث��   ذلك من ألي  وسي�ون  أر�احها ومعدالت الشركة �شغيل ت�اليف �� ارتفاع إ�� يؤدي

 المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الرشكة  

أو توسيع الصناعات ا�حديدية  املقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شر�ات وموردين جدد لقطاع    تمنتجاقد يطلب عمالء الشركة أسعار أقل مقابل  

و�التا�� إ�� انخفاض أسعار املنتجات ال�ي تقدمها الشركة لعمال��ا. وسينتج عن تقليل    املنافس�نأعمال املنافس�ن ا�حالي�ن وتطو�رها أو دمجها، ز�ادة �سبة وعدد  

املقدمة للعمالء، و�التا�� تقليل �سبة أر�اح الشركة من   منتجا��ااألسعار إلحدى األسباب املذ�ورة أعاله انخفاض �سبة هامش الر�ح ال�ي تحققها الشركة من  

 .ل املذ�ورة أعاله تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��اأعمالها �ش�ل عام. وسي�ون للعوام

 المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفني غري السعوديني  

من ا�حافظة ع��  كة  الشر لم تتمكن    و�� حال  ) من إجما�� املوظف�ن �� الشركة،%75املوظف�ن غ�� السعودي�ن (ش�لت �سبة  م  2022يونيو    30  تار�خ  كما ��

�� سياسات ولوائح ونظم وزارة املوارد البشر�ة   �وادرها من غ�� السعودي�ن أو إيجاد بدالء ع��م بنفس املهارات وا�خ��ات املطلو�ة أو �� حال حدوث أي �غ�� 

ا يتسبب �� ز�ادة  والتنمية االجتماعية نتج ع��ا ز�ادة �� �سبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معھ أن تحافظ الشركة ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية. مم

   أعمالها وأر�احها ونتائج عمليا��ا. ع��وجوهري الت�لفة املالية ع�� الشركة والذي من شأنھ أن يؤثر �ش�ل سل�ي 

إجما��  ع�� التوا��، وقد بلغ  م  2022يونيو    30وكما ��    م2021م و2020د�سم��    31موظف كما ��    )127) و(129) و(101بلغ عدد املوظف�ن غ�� السعودي�ن (

م  2020د�سم��    31) ر�ال سعودي. كما ��  71,450ل سعودي و () ر�ا108,345) ر�ال سعودي و(641,062(قيمة رسوم املقابل املا�� للموظف�ن غ�� السعودي�ن  

   .م ع�� التوا��2022يونيو  30م وكما �� 2021و

م) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن، ع�� أن تتحمل الدولة ملدة  24/09/2019ه (املوافق  25/01/1441ومن ا�جدير بالذكر، أنھ �� تار�خ  

 للفقرت�ن (
ً
) من قرار مجلس ال2ـ أ) و (1خمسة أعوام املقابل املا�� املقرر ع�� العمالة الوافدة وفقا

ً
ه 23/03/1438) وتار�خ  197وزراء رقم (ـ أ) من البند (ثانيا

 من تار�خ 22/12/2016(املوافق 
ً
م)، و�ناًء 01/10/2019ه (املوافق 02/02/1441م)، عن املنشآت الصناعية املرخص لها بموجب ترخيص صنا�� وذلك اعتبارا

ة أعوام، وعند ان��اء املدة ا�حددة لتحمل الدولة هذه الرسوم وعدم  من رسوم املقابل املا�� ع�� العمالة الوافدة لد��ا ملدة خمس  تم إعفاءها  الشركةعليھ فإن  

ستدفعها الشركة  تجديدها، أو �� حال إلغاء هذا القرار، فإن الشركة ست�ون معرضة لدفع هذه الرسوم، األمر الذي سيؤدي إ�� ز�ادة الرسوم ا�ح�ومية ال�ي  

 ف الشركة �ش�ل عام، األمر الذي سيؤثر �ش�ل سل�ي ع�� أعمالها وأدا��ا املا�� ونتائج عمليا��ا. مقابل موظف��ا غ�� السعودي�ن، و�التا�� ز�ادة �� ت�الي

 رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتا��� ومرافقي املوظف�ن غ�� السعودي�ن (رسوم املرافق�ن) وال�
ً
 باإلضافة إ�� ذلك فقد أقرت ا�ح�ومة أيضا

ً
ي أصبحت نافذة اعتبارا

 أ��ا  م، عل01/07/2017من  
ً
 من مائة (  ارتفعتما

ً
 ل�ل تا�ع �� عام  100تدر�جيا

ً
 ل�ل  400م، لتصل إ�� أر�عمائة (2017) ر�ال سعودي شهر�ا

ً
) ر�ال سعودي شهر�ا

املعيشة عليھ،   تؤدي إ�� ز�ادة ت�لفةساملوظف غ�� السعودي عن عائلتھ  يتحملها    م، وعليھ فإن الز�ادة �� رسوم إصدار وتجديد اإلقامة ال�ي  2020تا�ع �� عام  
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صعو�ة �� ا�حافظة األمر الذي من شأنھ أن يؤدي إ�� توجهھ للعمل �� دول أخرى ت�ون ت�لفة املعيشة ف��ا أقل، و�ذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجھ الشركة  

جزء م��ا �ش�ل مباشر، أو بطر�قة غ�� مباشرة   ع�� موظف��ا غ�� السعودي�ن، األمر الذي قد يضطرها إ�� تحمل تلك الت�اليف عن املوظف�ن غ�� السعودي�ن أو

ع�� أعمالها وجوهري  عن طر�ق رفع األجور ا�خاصة بموظف��ا غ�� السعودي�ن، األمر الذي سيؤدي إ�� ز�ادة �� ت�اليف الشركة، و�التا�� سي�ون لھ تأث�� سل�ي  

 وأدا��ا املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.

 أنھ �� تار�خ  وا�جدير بالذكر أي
ً
م) أطلقت وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية �� اململكة العر�ية السعودية،  04/11/2020ه (املوافق  18/03/1442ضا

دعم رؤ�ة وزارة املوارد    هذه املبادرة   �س��دف ، و م)14/03/2021ه (املوافق  01/08/1442وال�ي دخلت ح�� التنفيذ �� تار�خ    مبادرة تحس�ن العالقة التعاقدية

العمل بيئة  البشر�ة وتطو�ر  الكفاءات  بناء سوق عمل جاذب وتمك�ن وتنمية   �� الكفيل  البشر�ة والتنمية االجتماعية  املبادرة ثالث  و�لغاء نظام  ، حيث تقدم 

دمات املبادرة جميع العامل�ن الوافدين �� منشآت القطاع  وا�خروج ال��ائي، و�شمل خ  ،خدمات رئيسة، ��: خدمة التنقل الوظيفي، وتطو�ر آليات ا�خروج والعودة 

. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل  د ب�ن صاحب العمل والعامل الوافدا�خاص ضمن ضوابط محددة ترا�� حقوق طر�� العالقة التعاقدية وشروط التعاق

العمل، كما تحدد املبادرة آليات االنتقال خالل سر�ان العقد شر�طة االل��ام بف��ة  الوافد االنتقال لعمل آخر عند ان��اء عقد عملھ دون ا�حاجة ملوافقة صاحب 

هم، األمر الذي اإلشعار والضوابط ا�حددة. و�ناًء عليھ ال تضمن الشركة أن تحافظ ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية وتجديد عقودهم �شروط مرضية ل

آلليات املشار إل��ا أعاله، و�ذا لم تتمكن الشركة من ا�حافظة ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية أو إيجاد بدالء  ا آخر وفقسيدفعهم إ�� االنتقال إ�� عمل  

 و�ش�ل جو 
ً
 هري ع�� أعمال الشركةع��م بنفس املهارات وا�خ��ات املطلو�ة، فإن ذلك سيؤدي إ�� ز�ادة الت�لفة املالية ع�� الشركة والذي من شأنھ التأث�� سلبا

 .  ها املالية وتوقعا��ا املستقبليةونتائج

 مستأجرة   ضالرشكة عىل أر   مصانع   وجود المتعلقة ب   مخاطر ال  

فرع الشركة لصناعة تيو�ات  ، ومصنع  دن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" امل هيئة من  ومملوكة�� الدمام  مستأجرة  ع�� أرض الشركة الرئي�ىي مقاممصنع إن 

 مقام  فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية ل�حديد اإل�شائي، ومصنع  والقرو�ةوزارة الشؤون البلدية  ومملوكة من  �� الدمام    مستأجرة   أرض  ع��  مقاما�حديد  

 (  دن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"امل  هيئة  من  مستأجرة �� الدمام ومملوكة  ع�� أرض 
ً
إن    .)هذه النشرة   ��"  العقود ا�جوهر�ة) "3.17(   القسم  راجع   فضال

و�حب   سيؤدي إ�� دخول الشركة �� نزاعات قضائيةود امل��مة مع املؤجر�ن أو عدم القدرة ع�� تجديد هذه العقود،  عدم قدرة الشركة ع�� االل��ام �شروط العق

 .أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا وأدا��ا املا�� وتوقعا��ا املستقبلية ع�� وجوهري ؛ مما سيؤثر �ش�ل سل�ي ستأجرة عقارات املال

 المتعلقة باعتماد الرشكة عىل مورد رئييس   المخاطر  

واحد رئي�ىي "املورد    �عتمد الشركة �ش�ل رئي�ىي ع�� شراء املواد ا�خام �ش�ل أسا�ىي من عدد من املوردين، حيث ت��كز مش��يات الشركة من املواد ا�خام �� مورد

د�سم��   31%) للسنة املن��ية ��  44.4%) و(60.3%) و(40.0)" إ�� إجما�� ت�لفة اإليرادات ما �سبتھ (1)". وقد مثلت �سبة املش��يات من املورد الرئي�ىي "املورد (1(

 راجع القسم الفر�� (م.  2022يونيو    30م وف��ة الستة أشهر املن��ية ��  2021م و2020
ً
) "خلفية 3) "كبار املوردين" من القسم (3.6(ملز�د من املعلومات فضال

 عن الشركة وطبيعة أعمالها" �� هذه النشرة)

��ا من املواد ا�خام وذلك ع�� أساس أوامر وطلبات شراء مباشرة مع املورد، فإذا �عذر ع�� الشركة ع�� الشركة ا�حصول  وتقوم الشركة �شراء معظم احتياجا

 ع�� �عامال��ا مع املورد، أو إذا حدث انقطاع لف��ة طو�لة �� اإلنتاج من املورد، أو �ان هناك
ً
املواد ا�خام،  ز�ادة كب��ة �� ت�لفة    ع�� متطلبا��ا من املواد ا�خام بناءا

م، األمر الذي يمكن أن فإن الشركة قد تضطر إ�� تأم�ن هذا املواد من مصادر بديلة وهو ما �ع�ي تكبد الشركة ت�اليف إضافية لتأم�ن احتياجا��ا من املواد ا�خا

 اريعها املستقبلية. ت�ون لھ آثار سلبية وجوهر�ة ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتدفقا��ا النقدية ومش

 المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغري  

    اإليجار  عقود  �شمل  العقود   من  عدد   الشركة  أبرمت
ً
(فضال الشركة  إدارة  الشركة ومقر  املقام عل��ا مصا�ع  (لألرا�ىي  القسم  "3.16.2راجع  ال�ي  )  العقارات 

لتقنية "مدن"، دن الصناعية ومناطق اامل  هيئة  من  مستأجرة �� الدمام ومملوكة  ع�� أرض  مصنع الشركة الرئي�ىي مقام).  هذه النشرة " ��  �ستأجرها الشركة

فرع شركة بناء للصناعات �� الدمام ومملوكة من وزارة الشؤون البلدية والقرو�ة، ومصنع    مستأجرة   أرض  ع��  و�ات ا�حديد مقامومصنع فرع الشركة لصناعة تي

 ( دن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" امل هيئة من ومملوكة�� الدمام  مستأجرة  ع�� أرض مقام ا�حديدية ل�حديد اإل�شائي
ً
العقود  ) "3.17(  القسم راجع  فضال
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املباشرة، إال أن هذه األوامر قد تتضمن   الشراء وطلبات أوامر أساس . باإلضافة إ�� ذلك تتعامل الشركة مع عمال��ا ومع املوردين ع�� )هذه النشرة  ��" ا�جوهر�ة

ا�جهات املتعاقدة معها أو عدم   ��ا أو قدرة وعليھ تتعرض الشركة �خطر عدم قدر شروط معينة ع�� سبيل املثال ال ا�حصر؛ كموعد التسليم، أو قيمة املنتجات،  

 إلفالسها�جهات ال�ي تتعاقد مالشركة أو  التعاقدية. وقد تخل    مبالوفاء بال��اما��  مرغب��
ً
 م أو عدم مالء��  معها بال��اما��ا ألي سبب من األسباب بما �� ذلك نتيجة

 ذلك عقماملالية أو �عطل عمليا��
ً
  قد يتم أو أي عقود أخرى   القائمة  يجارد اإل و ، أو �� حال عدم قدرة الشركة ع�� الوفاء بال��اما��ا التعاقدية تجاه الغ�� شامال

 ع�� سبيل امل
ً
  وتصبح ا�خاطر ال�ي تنشأ عن التعامل مع هذه ا�جهات أك�� حّدة �� ظل ظروف السوق الصعبة.   ثال عقود التور�د وعقود البيع، توقيعها مستقبال

شركة أو األطراف  كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف أو الشركة سوف ت�ون ع�� مستوى تطلعات الشركة أو األطراف املتعاقدة معها، و�� حال عدم قدرة ال

  املتعاقدة معها ع�� االل��ام ببنود تلك العقود، أو �� حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذ
ً
و�ش�ل  لك سيؤثر سلبا

 .ع�� مركزها املا�� وتدفقا��ا النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعا��ا املستقبليةجوهري 

 المستقلني   ألعضاء ا   عدد   بقلة  المتعلقة   المخاطر  

   الشركة  أعمال  �سي��   ��  إدار��ا  مجلس  ع��  الشركة  �عتمد
ً
من    بدأت  ال�ي  ا�حالية  دورتھ   ��  الشركة  إدارة   مجلس   و�ت�ون   يمتل�و��ا،  ال�ي  العملية  ل�خ��ات   نظرا

   املعلومات  من  ملز�د(  وجميعهم غ�� مستقل�ن،) أعضاء  4سنوات من عدد أر�عة (خمسة  م) وملدة  27/10/2021ه (املوافق  21/03/1443تار�خ  
ً
  القسم  راجع  فضال

  املثال  سبيل ع��  م��ا  ا�خاطر  �عض إ��  يؤدي   قد ،إدارة غ�� مستقل�ن  مجلس أعضاء   وجود   إن   ،)هذه النشرة   من   "مجلس اإلدارة وأم�ن السر  ) "أعضاء 4.3رقم (

  رأي   إبداء  ضعف  أو  مصا�ح  تضارب  أي  حصول   عند  ومساهم��ا  الشركة  مصا�ح  تقديم  عدم  أو  ومساهم��ا  الشركة  مصا�ح  مراعاة   من  التحقق  عدم  ا�حصر؛  ال

  سيؤثر الذي األمر التنفيذية، اإلدارة  و�عي�ن وأداءها وسياس��ا الشركة �اس��اتيجية املسائل �عض �� مستقل
ً
 ووضعها الشركة أعمال ع�� جوهري   و�ش�ل سلبا

 .عمليا��ا ونتائج املا��

  عدد   يقل   ال  أن   ع��  املالية  السوق   هيئة  عن  الصادرة   الشر�ات  حوكمة  الئحة  من)  16(  عشرة   السادسة  املادة   من)  3(  الثالثة  الفقرة   نصت   ذلك  إ��  باإلضافة

  للشر�ات   اس��شادية  �عت��   الشر�ات  حوكمة  الئحة  أن   من  الرغم  وع��  أك��،  أ��ما  ا�جلس  أعضاء   ثلث  عن  أو  عضو�ن  عن  املستقل�ن   اإلدارة   مجلس  أعضاء

  ��   بما  ف��ا،  اإللزامية  املواد   جميع  بتطبيق  ملزمة  ست�ون   الشركة  فإن   يإلزام  �ش�ل   تطبيقها  حال  ��  أنھ  إال  ،هذه النشرة   تار�خ   ��  كما  املواز�ة  السوق   ��  املدرجة

  السوق   هيئة  ِقبل  من  ا�جزائية  للمخالفات  ةعرض  ست�ون   فإ��ا  بذلك  ال��امها  عدم  حال  و��  أعاله،  ذكر  كما  املستقل�ن اإلدارة   مجلس  أعضاء  �عدد  االل��ام  ذلك

 .عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة أعمال ع�� جوهري  سل�ي تأث��  لها سي�ون  وال�ي املالية،

بتفيش األمراض المعدية أو غريها مما يهدد الصحة العامة، بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر    المتعلقة   المخاطر  

 )  19- كورونا (كوفيد   فريوس   جائحة ل 

 
ً
والذي بدأ بالتف�ىي    املستجد)  19-�وفيد(  �ورونا  ف��وس  جائحة  تف�ىي  تبعات  عن  الناتجة  ك�ل   العاملي  واالقتصاد   اململكة  اقتصاد  ع��  السلبية  للتأث��ات  نظرا

ذلك من القرارات الصادرة من ا�جهات ا�ختصة باململكة العر�ية    وماصاحب  م بداية من الص�ن ومن ثم �� جميع انحاء العالم،2019منذ أواخر شهر د�سم��  

  املثال  سبيل ع�� تقت�ىي وال�ي ،)19-�وفيد( ستجدامل �ورونا ف��وس جائحة إنتشار  من وا�حد للتصدي الوقائية والتداب��   اإلح��از�ة السعودية �شأن اإلجراءات

  لبعض   العمل  ساعات  عدد  وتقليص  بالتجزئة  البيع  ومعارض  التسوق   مراكز  و�غالق  اململكة  ومحافظات  مدن  �عض  ��  ال�امل  أو  ا�جزئي  التجول   بحظر:  ا�حصر  ال

 ألغراض  الدخول   و�عليق  ،والقطارات  األجرة   وسيارات  وا�حافالت  الداخ��  الط��ان  رحالت  جميع  �عليقو   ذلك،  وغ��   �عد  عن  بالعمل  �عضها  الزام   أو  القطاعات

مدين�ي مكة املكرمة واملدينة    ز�ارة   من  ملنعهم  اململكة  ��  املقيم�ن  واملعتمر�ن  ا�حجاج  جميع  ع��  مؤقتة  قيود  وفرض    اململكة  خارج  من  النبوي   امل�جد  وز�ارة   العمرة 

 .  والصيدليات الغذائية املواد  بيع  محال باستثناء داخلها األ�شطة  وجميع التجار�ة ا�جمعات �غالقو  املنورة 

) �� اململكة. كما سي�ون لهذه اإلجراءات آثار  COVID-19يمكن ضمان أن اإلجراءات املو�حة أعاله سوف تنجح �� إيقاف أو ا�حد من إنتشار ف��وس �ورونا ( ال

لف��ة يصعب التنبؤ ��ا، مما سيؤثر بدوره و�ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة    املستثمر�ن واألعمالسلبية وجوهر�ة ع�� االقتصاد السعودي وع�� ثقة  

 ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

) وف��وس  MERS) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (COVID-19مرض من األمراض املعدية م��ا ع�� سبيل املثال ف��وس �ورونا (  كما سي��تب ع�� تف�ىي أي

  وجوهري ع�� اقتصاد اململكة   سي��تب عليھ أثر سل�ي) �� منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى  SARS) ومتالزمة العدوى التنفسية ا�حادة (HINIاالنفلونزا (
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  تجديد   وصعو�ة  التأج��   لعقود  املبكر  اال��اء  أو  الشركة  عمالء   من  املدينة  الذمم  تحصيل  ع��  القدرة   عدم  أو  إيرادا��ا  كانخفاضالشركة  �التا�� ع�� عمليات  و 

ض املعدية �� املستقبل  بالف��وس أو غ��ه من األمراباإلضافة إ�� أنھ �� حال إصابة أحد موظفي الشركة    .الف��ة   تلك  خالل  جدد  عمالء  مع  التعامل  أو  التأج��   عقود

 ع�� س�� أعمال الشركةس فإن ذلك 
ً
 .يؤثر سلبا

ب   ھأن  ال�حية ملساكن العمالة  الئحة االش��اطاتكما أكدت  
َ
   أ�ان   سواءً   -  العمل   صاحُب   ُ�عاق

ً
  عن   تقّل   ال   مالية  �غرامٍة   -   معنو�ة  أو   طبيعية  صفة  ذا  �خصا

خالفة،  بتعّدد الغرامة وتتعّدد العمران، داخل العمال ملساكن ال�حية الشروط من شرط أّي  مخالفة عند ر�ال، آالف عشرة  ع�� تز�د وال ر�ال، آالف خمسة
ُ
  ا�

 .ارت�ا��ا تكرار حال  �� للمخالفة األع�� ا�حّد  مضاعفة و�جوز 

العمالة،  الشركة  تل��م  لم  حال  و�� للغرامات والعقو�اتفإ��ا ست�ون    باالش��اطات ال�حية ملساكن  أي من   معرضة  �� حال إصابة  أنھ  ، كما  املذ�ورة أعاله 

و�� حال إنتشار  صنع،  العامل�ن املقيم�ن �� سكن العامل�ن بف��وس �ورونا، فإن ذلك قد يتسبب �� نقل العدوى إ�� العامل�ن �� سكن العمال أو املوظف�ن �� امل

راض، فسيؤدي ذلك نقص �� عدد املوظف�ن �� �افة إدارات الشركة بما �� ذلك �� إدارات اإلنتاج أو سيؤدي إ��  العدوى و�صابة موظفي الشركة بأي من هذه األم

أو   مـن شـأنھ أن �عطـل إنتـاج الشـركة و�ضعـف قدر��ـا علـى إنتـاج كميـات �افيـة مـن املنتجــات بصــورة مســتمرة تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما 

 ل��ام بمتطلبا��ا التعاقدية.  اإل

 

) أو �� حال تف�ىي أي أمراض معدية أخرى �� اململكة و�� با�� دول العالم،  فإن الشركة ست�ون معرضة  COVID-19كما أنھ و�� ظل إنتشار ف��وس �ورونا (

 ع�� �عض املواد األولية ال�ي �ش����ا الشركة من
ً
موردين خارجي�ن �� دول    �خاطر انقطاع األعمال، و�ش�ل خاص قد ي�ون هنالك �عليق او تأخ�� أو التأث�� سلبيا

 ، مما متأثرة بالف��وس
ً
 ع�� استمرار العمليات اإلنتاجية ملصا�ع الشركة.   سيؤثر سلبيا

  هذه  عن  الناجمة   حجم التأث��ات  تقدير  ال يمك��ا  الشركة  فإن  هذه النشرة   تار�خ  ح�ى  الو�اء  هذا  إلن��اء  متوقع  تار�خ  و ع�� الرغم من رفع ا�حظر، فإنھ ال يوجد

   مما سيؤثرا�جائحة وتبعا��ا �� املستقبل 
ً
 . املستقبلية عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة أعمال ع�� جوهري  و�ش�ل سلبا

 لرشكة عمال  بعض أعضاء مجلس إدارة الرشكة ألعمال منافسة أل   بمزاولة   المخاطر المتعلقة  

البواردي والسيد / مساعد عبدالرحمن سعد البواردي والسيد / سامي عبدالرحمن السعد البواردي  �شغل أعضاء مجلس اإلدارة السيد / خالد محمد سعد  

�ش�ل مباشر أو   ا أو مشا��ة له  الشركةمماثلة ألعمال    مناصب أعضاء مجلس اإلدارة �� شركة البواردي ملواد البناء، و�عت�� أ�شطة شركة البواردي ملواد البناء

مش��كة لألعضاء املذ�ورة أسما��م أعاله ��    �� وجود أو �شوء �عارض �� املصا�ح �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر نتيجة وجود مصا�حوهذا قد يؤدي إ،  غ�� مباشر

 �ل من الشر�ات. 

 للسماح)  م17/09/2022ه (املوافق  21/02/1444تار�خ    املنعقدة ��مجلس اإلدارة املشار إل��م أعاله ع�� موافقة ا�جمعية العامة العادية    حصل أعضاءهذا وقد  

 ع�� قرارات الشركة، وقد ال تتسق مصا�حهم �� �عض األحيان مع    حيث أن ،  م2022للعام    بممارسة �شاط منافس لنشاط الشركة
ً
ألعضاء مجلس اإلدارة تأث��ا

هم ا�خاصة أو حا� صشركة قد �ستخدمو��ا مل إ�� أن لهم القدرة ع�� الوصول ملعلومات داخلية لل ؛باإلضافة .مصا�ح مساه�ي الشركة عند اتخاذ قرارات الشركة

�ش�ل سل�ي أو ��  بما ال يتوافق مع مصا�ح الشركة وأهدافها. و�� حال تأث�� أعضاء مجلس اإلدارة الذين لد��م �عارض مع مصا�ح الشركة ع�� قرارات الشركة  

سل� �ش�ل  فإن ذلك سيؤثر  الشركة  بصورة مضرة ملصا�ح  الشركة  ملعلومات  املا�� حال استخدامهم  ونتائج عمليا��ا ووضعها  الشركة  أعمال  ي وجوهري ع�� 

 وتوقعا��ا املستقبلية. 

 شغور منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية ب  المخاطر المتعلقة  

تقييم فعالية وكفاية الضوابط اإلدار�ة  وليا��ا ع��  ؤ تقوم مهامها ومسال�ي  دارة املراجعة الداخلية و كما بتار�خ هذه النشرة، فإن الشركة لم تقم بتعي�ن مدير إل 

اس��شادية للسوق  الرئيسية لعمليات الشركة وتقييم بيئة الرقابة الداخلية ومدى فعالية وكفاءة ضوابط العمليات، وكما أن الئحة حوكمة الشر�ات �� الئحة 

ملنصب و�حسب إفادة إدارة الشركة بأنھ يتوقع أن يتم �عي�ن مدير إدارة  املوازي؛ إال أن الشركة قد أخذت �� االعتبار استقطاب الكفاءة الالزمة لشغور هذا ا

م، وقد يؤثر عدم وجود من يقوم بمهام ومسئوليات املراجعة الداخلية تأث�� سل�ي ع�� أداء الشركة وعمليا��ا  2023املراجعة الداخلية خالل الر�ع االول من العام  

 . التشغيلية وخططها املستقبلية
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 لقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الرشكة المخاطر المتع  

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   

املثال ع�� و�شمل، عام �ش�ل  اململكة �� االقتصادية باألوضاع تتعلق ال�ي العوامل من عدد ع��  لشركةل املتوقع املستقب�� األداء �عتمد  ا�حصر، ال سبيل 

 النفطية النفط والصناعات ع�� أسا�ىي �ش�ل  وا�جزئي الك�� اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط ا�ح�� الناتج ونمو الت�خم عوامل

 وا�جوهري  املباشر أثرها سي�ون لها �� أسعار النفط تحدث مواتية غ��  تقلبات أي فإن وعليھ اإلجما��، ا�ح�� الناتج من  كب��ة  حصة ع�� �سيطر تزال ال وال�ي

  التأث��  شأنھ من والذي ا�ح�ومي، اإلنفاق معدالت عام وع�� �ش�لملكة  امل اقتصاد ونمو خطط ع��
ً
  املا��،  ةالشرك أداء ع�� سلبا

ً
 منظومة ضمن لعملها نظرا

 ا�ح�ومي. اإلنفاق بمعدالت وتأثرها ملكةامل اقتصاد

 التحتية، البنية �� وا�خاص ا�ح�ومي واستثمارات القطاع�ن الس�ا�ي النمو استمرار ف��ا بما أخرى  عوامل عدة  ع��  اململكة  اقتصاد نمو استمرار  �عتمد كما

املالية   اونتائجه  الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي سيؤثر �ش�ل و�التا�� االقتصاد ع�� كب��  تأث��  لھ سي�ون  العوامل هذه  من أي �� سل�ي  �غي��  أي فإن لذا

 . املستقبلية اوتوقعا��

 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السيايس واالقتصادي في منطقة الرشق األوسط  

صاد اململكة.  املا�� للشركة ع�� الظروف االقتصادية والسياسية السائدة �� اململكة باإلضافة للظروف اإلقتصادية العاملية ال�ي تؤثر بدورها ع�� اقت  �عتمد األداء 

ش�ل سل�ي وجوهري ع�� اقتصاد  وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األك�� من إجما�� الناتج ا�ح�� للمملكة. وقد تحدث تقلبات �� أسعار النفط، مما قد يؤثر �

رتفاع النس�ي �� معدالت  اململكة. وا�جدير بالذكر أن معدل النمو االقتصادي �� اململكة شهد تباطؤ خالل األعوام األخ��ة. كما تواجھ اململكة تحديات تتعلق باال 

األمر أي الذي سي��تب عليھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة  النمو الس�ا�ي. وقد ي�ون �جميع هذه العوامل تأث�� سل�ي وجوهري ع�� اقتصاد اململكة،  

 .ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية

ا أن  يضمن  ما  هناك  وليس  الراهن،  الوقت   �� وأم�ي  سيا�ىي  استقرار  األوسط من عدم  الشرق  �� منطقة  الدول  العديد من  �عا�ي  ذلك  إ��  لظروف  و�ضافة 

 و�ش�ل جوهري ع�� اقتصاد اململكة أو االستثمار األجن�ي املباشر ف��ا أو ع�� أاالقتصادية و 
ً
سواق املال  السياسية �� تلك الدول، أو �� دول أخرى لن تؤثر سلبا

 .تقبلية�� اململكة بوجھ عام، وقد تؤثر تلك العوامل �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املس

بما �� ذلك، ع�� سبيل   من شأن أي �غي��ات ك��ى غ�� متوقعة �� البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية �� اململكة و/أو أية دول أخرى �� الشرق األوسط،

الت التكنولوجية وغ��ها من التطورات، أن تؤثر  املثال ال ا�حصر، التقلبات العادية �� األسواق والر�ود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحو 

 .�ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية

 المخاطر المتعلقة بنظام الرشكات  

لالل��ام بمثل    والتداب��   الشركة باتخاذ اإلجراءات  يفرض نظام الشر�ات �عض املتطلبات النظامية ال�ي يتوجب ع�� الشركة االل��ام ��ا. وسيستلزم ذلك قيام

الفة أح�امھ  هذه املتطلبات وال�ي من املمكن أن تؤثر ع�� خطة أعمالها أو �ستغرق وقت طو�ل. كما فرض نظام الشر�ات ا�حا�� عقو�ات أشد صرامة ع�� مخ

سعودي، وتضاعف تلك العقو�ات �� حال تكرار ا�خالفات خالل    ) ر�ال500,000) إ�� (213حيث تصل حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة    وقواعده اإللزامية

إ�� مثل هذه العقو�ات  فإن الشركة ست�ون عرضة و�التا��  ؛)214ثالث سنوات من تار�خ ا�حكم عليھ بتلك ا�خالفات وذلك حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة 

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا �� حال عدم ال��امها بتلك القواعد واألح�ام، والذي
ً
 .من شأنھ التأث�� سلبا

 المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الرشكات   

  مجلس  بقرار  واملعدلة   م)13/02/2017ه (املوافق  16/05/1438) وتار�خ  8-16-2017أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشر�ات جديدة بموجب القرار رقم (

م/)م14/01/2021  املوافق(  هـ01/06/1442  وتار�خ  2021-07-1  رقم  املالية  السوق   هيئة رقم  املل�ي  باملرسوم  الصادر  الشر�ات  نظام  ع��   
ً
بناءا وتار�خ    3، 

 م).  14/01/2021ه (املوافق 01/06/1442وتار�خ  2021-07-1م)، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 10/11/2015ه (املوافق 28/01/1437
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  إلزامي   �ش�ل  تطبيقها  حال  ��  أنھ  إال ،هذه النشرة   تار�خ   ��  كما  املواز�ة  السوق  ��  املدرجة  للشر�ات اس��شادية  �عت��   الشر�ات  حوكمة  الئحة  أن  من  الرغم  وع��

 .واإلجراءات  القواعد  لهذه   الشركة  ��  والعامل�ن  واإلدارة   و�جانھ  ا�جلس  وفهم  استيعاب   مدى  ع��  �عتمد  �حيح   �ش�ل  ا�حوكمة  تطبيق  ��  الشركة  نجاح  فإن

   يوجدع�� سبيل املثال ال ا�حصر  و 
ً
  مع   يتوافق  ال  ذلك  فإن  مستقل�ن  غ��   أعضاء  ا�حا��  اإلدارة   مجلس  أعضاء  و�ا��  عدد عضو�ن مستقل�ن  الشركة  لدى  حاليا

  السوق   ��  املدرجة  الشر�ات  ع��  إلزامي  �ش�ل  الشركة  حوكمة  الئحة  تطبيق  تم  حال  ��  و�التا��  املالية،  السوق   هيئة  عن  الصادرة   الشر�ات  حوكمة  الئحة  متطلبات

  بذلك  ال��امها  عدم   حال  و��  ،املستقل�ن   اإلدارة   مجلس  أعضاء  �عدد  االل��ام  ذلك  ��  بما  ف��ا،  اإللزامية   املواد  جميع  بتطبيق  ملزمة  ست�ون   الشركة  فإن  املواز�ة

 إدارة   ��  والدراية  ا�خ��ة   تنقصهم  مستقل�ن  جدد  أعضاء   بتعي�ن  الشركة  قامت  حال  أو��  ،املالية  السوق   هيئة  ِقبل   من  ا�جزائية  للمخالفات  عرضة  ست�ون   فإ��ا

 .عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها  الشركة أعمال ع�� جوهري و  سل�ي تأث��  لها سي�ون  األمور  هذه   فإن مدرجة، شركة

  املالية،   السوق   هيئة  ِقبل  من  ا�جزائية  للمخالفات  الشركة  �عرض  تطبيقها  ��  الفشل أو  واإلجراءات  الشر�ات  حوكمة  نظام  متطلبات  من  ألي  الشركة  مخالفة  إن 

 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة أعمال  ع�� جوهري و   سل�ي تأث��  لها سي�ون  وال�ي

 المتعلقة بسحب الرتاخيص الصناعية  المخاطر   

ه  13/08/1443) وتار�خ 431102117733تمارس الشركة �شاطها بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة وال��وة املعدنية برقم قرار (

بتار�خ  16/03/2022(املوافق   ينت�ي  والذي  (املوافق  01/12/1444م)  منشأة  م)،  2023/ 06/ 19ه  وال��وة وترخيص  الصناعة  وزارة  قبل  من  الصادر  صناعية 

) قرار  برقم  وتار�خ  441102121803املعدنية  (املوافق  26/03/1444)  تار�خ  2022/ 22/10ه   �� ينت�ي  والذي  (املوافق  18/05/1449م)  ،  م)18/10/2027ه 

م) والذي 12/06/2022ه (املوافق  13/11/1443) وتار�خ  431102119121(وترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة وال��وة املعدنية برقم قرار  

يجب ع�� الشركة االل��ام    م). وتمتلك الشركة عدد ثالث تراخيص صناعية فقط ح�ى تار�خ هذه النشرة.12/06/2027ه (املوافق  07/01/1449ينت�ي بتار�خ  

ية ع�� الشر�ات ال�ي حصلت ع�� تراخيص صناعية. وع�� �افة الشر�ات الصناعية املرخصة بالشروط والتعليمات ال�ي تفرضها وزارة الصناعة وال��وة املعدن

 ألي �عديالت �� بيانا��ا،  و�ذا لم تل��م الشركة �شروط و�عليم
ً
ات وزارة الصناعة وال��وة من وزارة الصناعة وال��وة املعدنية التقدم بطلب �عديل ترخيصها تبعا

أو    املعدنية ومن هذه الشروط ع�� للمواصفـات واملقاييـس املعتمـدة  املنتجـات  أو االلتـزام بمطابقـة  العمالة  أو ز�ادة عدد  التجاري  املثال �عديل االسم  سبيل 

ة من التلوث، واالل��ام  ع�� البيئ  املواصفـات املتبنـاة مـن الهيئـة السعودية للمواصفات واملقاييس، واالل��ام بمواد النظام العام للبيئة والئحتھ التنفيذية للمحافظة

حال �حب أو   باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصنا�� وال�حة العامة وغ��ها، فإ��ا ست�ون معرضة ل�حب ال��خيص الصنا�� ا�خاص ��ا، و��

�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا �عليق ال��خيص من الشركة فإنھ لن ي�ون باستطاع��ا االستمرار �� ممارسة �شاطها. وسي�ون لذلك تأث�� سل

 ووضعها املا�� وع�� توقعا��ا املستقبلية وسعر سهمها �� السوق. 

 جديدة  وقوانني  أنظمة  صدور  أو /و  الحالية  والقوانني  باألنظمة التقيد  بعدم  المتعلقة   مخاطر ال  

والهيئة العامة لألرصاد   املعدنية  وال��وة   الصناعة  وزارة إلشراف عدد من ا�جهات ا�ح�ومية �� اململكة، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  الشركة  تخضع  

ات �� اململكة. و�شهد البيئة بالتا�� تخضع الشركة �خاطر التغي��ات �� األنظمة واللوائح والتعاميم والسياس،  التجارة   ووزارة السوق املالية    وهيئةوحماية البيئة  

  ام لهذه األنظمة مرتفعة. و�� حال والتطو�ر. و�عت�� ت�اليف االل��  التشريعية والتنظيمية �� اململكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أ��ا أك�� عرضة للتغي�� 

ملصروفات مالية إضافية غ�� متوقعة  الشركة  ة فإن ذلك سيؤدي إ�� تكبد  �غي��ات ع�� األنظمة أو اللوائح ا�حالية أو إصدار قوان�ن أو لوائح جديد  أي  إدخال

ا�ختصة �� حال عدم   ألغراض تتعلق باالل��ام بتلك اللوائح وتلبية اش��اطات هذه القوان�ن، أو قد تخضع للعقو�ات والغرامات ال�ي تفرضها السلطات اإلشرافية

  ال��امها لهذه اللوائح واألنظمة �ش�ل مستمر، مما
ً
 . ع�� أعمالها ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبليةو�ش�ل جوهري سيؤثر سلبا

 برضيبة القيمة المضافة   تعلقة المخاطر الم  

ع�� عدد من  %  5م. و�فرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1قامت اململكة بإصدار نظام ضر�بة القيمة املضافة والذي دخل ح�� النفاذ بتار�خ  

ودخل هذا القرار ح��   15%  إ��  5%  من  املضافة  القيمة  ضر�بة   �سبة   ز�ادة   اململكة  ح�ومة  قررت   وقد  وارد �� النظام،  املنتجات وا�خدمات وذلك حسب ما هو 

. حسا��ا وكيفية تطبيقها وطر�قة املضافة القيمة ضر�بة طبيعة معرفة العالقة ذات املنشآت ع�� يتع�ن فإنھ و�التا��،،  م2020 يوليو 1تار�خ  من ابتداءً  التنفيذ
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  تطبيق   عن  الناتجة  التغي��ات  مع  التكيف  الشركة  ع��  يتع�ن  ذلك،  ع��  و�ناءً .  العالقة  ذات  ا�ح�ومية  ا�جهاتإ��    ا�خاصة  تقار�رها  تقديم  عل��ا  سيتع�ن  كما

مع اإلشارة إ�� أن عمليات الشركة لم  ،  الشركة  أعمال  ع��  املضافة  القيمة  ضر�بة  نظام  تطبيق  وتأث��   و�سليمها،  تحصيلها  �شمل  وال�ي  املضافة،  القيمة  ضر�بة

 اع��اضات  أو  مطالباتال توجد أي  م،  2020  د�سم��   31وح�ى تار�خ  كما أنھ      يتم تحميلها للمس��لك ال��ائي،  الضر�بة حيثتتأثر ر�حية الشركة من الز�ادة ��  

لغرامات أو عقو�ات أو يؤدي إ��   اسوف ُ�عرضهالشركة،  من قبل إدارة    نظام الضر�بةإن أي ان��اك أو تطبيق خاطئ لكما    .املضافة  القيمة  بضر�بة  متعلقة  حالية

مما   وكذلك ستتحمل الشركة قيمة تلك العقو�ات املفروضة من قبل ا�جهات ذات العالقة والناتجة عن التطبيق ا�خاطئ لنظام الضر�بة،  ااإلضرار �سمع��

 من الت�اليف واملصار�ف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�ىي للشركس��ي
ً
  ، مما سي�ون لھ تأث�� سل�ي منتجا��اومستوى الطلب ع�� ة  د أيضا

 ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.  الشركةع��  و�ش�ل جوهري 

 والطلب   العرض  في  بالتقلبات   المتعلقة   المخاطر  

كما و�حكم طبيعة �شاط الشركة، فإن ف��ة رمضان واألعياد وا�حج تقل ف��ا    ،عات، بتقلبات العرض والطلب �� السوق ، كغ��ه من القطاالشركةقطاع    يتأثر

لد��ا، والذي سيؤثر بدوره    ومستو�ات البيعثر ع�� إنتاجية الشر�ات  سيؤ   ،مع الهبوط ا�حاد للطلبو�ات اإلنتاج  لذلك، فإن عدم تكيف مستأعمال الشركة.  

  سيؤثر�التا�� ع�� أداء القطاع �ش�ٍل عام، و 
ً
 املستقبلية. وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا أداء الشركة ونتائجع�� و�ش�ل جوهري سلبا

 والخدمات ذات الصلة بمنتجات الطاقة والكهرباء    تعلقة المخاطر الم  

 املياه  بيع و�سع��ة  الكهر�اء اس��الك و�عرفة الطاقة منتجات   أسعار  برفع)  م28/12/2015  املوافق(  هـ17/3/1437  وتار�خ)  95(  رقم  قراره   الوزراء   مجلس  أصدر

 الطاقة وزارة  أصدرت كما .اململكة �� ا�ح�ومي الدعم كفاءة  برفع املتعلقة السياسات من  كجزء والصنا��، والتجاري  السك�ي  للقطاع  الص�� الصرف وخدمات

   املعدنية  وال��وة   والصناعة  الطاقة(
ً
  )سابقا

ً
  لت�حيح  ع�� سبيل املثال املا�� التوازن  برنامج خطة حول   م)12/12/2017هـ (املوافق  24/03/1439  تار�خ ��  بيانا

   �عديلها  يجري   ال�ي  الطاقة منتجات  أسعار
ً
   شهر�ا

ً
هـ (املوافق 14/04/1439  يوم من ابتداءً  وذلك  واملياه   الطاقة  منتجات  أسعار  �عديل  حوكمة  إلجراءات  وفقا

�سبتھ    ت�اليف الطاقة من إجما�� ت�لفة املبيعات ما  منتجات الطاقة والكهر�اء واملياه، وقد ش�لت. �عتمد عمليات الشركة التشغيلية ع�� توفر  م)01/01/2018

أي انقطاع  فإن  لذا  ،  م2022يونيو    30) كما ��  %0.46(، وما �سبتھ  م2021د�سم��    31) كما ��  %0.45ما �سبتھ (، و م2020د�سم��    31%) كما ��  0.49ما �سبتھ (

مما سيؤدي إ�� تقليص هوامش أر�احها   العمليات التشغيلية للشركة، ع��من شأنھ أن يؤثر  هاأو أي ارتفاع �� أسعار  من هذه املنتجات مداداتإل ا�� أو تقليص 

 
ً
 . املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ووضعها هاأعمال ع��و�ش�ل جوهري و�التا�� التأث�� سلبا

 المتعلقة بتغيري آلية احتساب الزكاة ورضيبة الدخل  المخاطر   

 السعودية  الشر�ات  يلزم  الذيم)  04/12/2016ه (املوافق  05/03/1438بتار�خ     1438/ 6768/16أصدرت الهيئة هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك التعميم رقم   

  الوارد  النحو ع�� وغ��هم �نوا�خليجي السعودي�ن املواطن�ن ب�ن الفعلية وامللكية  املساهم�ن جنسية أساس ع�� والز�اة   الدخل بحساب املالية السوق  �� املدرجة

 أساس  ع��  الضر�بة  أو   الز�اة   لدفع  عام  بوجھ  خاضعة  املالية  السوق   ��  املدرجة  الشر�ات  �انت  التعميم،  هذا  إصدار  وقبل  .العام  ��اية  ��   "�يالتداو   نظام"  ��

   مؤسس��ا  ملكية
ً
  املن��ية  السنة  ��  التعميم  هذا  تطبيق  املقرر   من  و�ان  .الز�اة   وعاء  تحديد  ��  املدرجة  سهمأل ا  أثر  عتبار ال با  خذأل ا  يتم  ولم  سا�ىي،أل ا  لنظامها  وفقا

  17(املوافق 1438/04/19 بتار�خ1438/16/12097 رقم خطا��ا هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك أصدرت  ولكن  .لذلك  حقةال ال والسنوات  م2016 د�سم��  31 ��

 هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك  تصدر  أن  و���  .تل��ا  ال�ي  والسنوات  م2017  د�سم��   31  ��  املن��ية  املالية  للسنة  التعميم  تنفيذ  تأجيل  يقت�ىي  الذي)  م2017  يناير

  وكذلك  النظر، قيد يزال  ال ��ا  الوفاء يجب  ال�ي  ال��ائية املتطلبات  ذلك   �� بما التعميم هذا  تنفيذ فإن التعميم، هذا  تنفيذ  و�جراءات يات لبآ يتعلق فيما توج��ا��ا

  توزيعات   ع��  ستقطاعال ا  ضر�بة  تطبق  وال�ي  املدرجة  السعودية  الشر�ات  ��  املساهم�ن   ا�خليجي�ن  غ��   املقيم�ن  جميع  ع��   الدخل  ضر�بة  تفرض   ال�ي  القواعد

 اإلل��ام  لضمان  ال�افية  ا�خطوات  واتخاذ  التعميم لهذا  املا��  ثرألا  بتقييم  الشركة  تقم  ولم  .جنسيا��م  عن  النظر  �غض  مقيم�ن  الغ��   باملساهم�ن  ا�خاصة  ر�احأل ا

  تطبيقھ حال التعميم لهذا املا�� ثرألا  �ان حال و�� سعودي�ن، مساهم�ن من مملوكة مقفلة مساهمة شركة أ��ا حيث بھ
ً
  ت�اليف  الشركة تكبدت حال �� أو كب��ا

   ذلك فسيؤثر بھ ل��امالا لضمان مةز اال  ا�خطوات تخاذال إضافية
ً
 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج أعمالها ع�� جوهري  و�ش�ل سلبا
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 م 2021من يناير    بدءاً المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها   

 بالز�ادة   الرســـــــــوم  تحصـــــــــيل  يبدأ  أن ع��قررت الهيئة العامة للموا�ئ الســـــــــعودية ز�ادة الرســـــــــوم ال�ي تتقاضـــــــــاها من الر�اب والســـــــــفن ال�ي �ســـــــــتفيد من خدما��ا، 

   ا�جديدة 
ً
�ات املتخصـــــــــــــصـــــــــــــة من رســـــــــــــوم ســـــــــــــفن ا�حاو�ات ال�ي تفرغ برافعات ا�حاو الهيئة العامة للموا�ئ الســـــــــــــعودية رفعت  حيث   .م2021  يناير أول  من  إعتبارا

رســـوم القدوم للميناء . كما بلغت  )%320( عن �ل رافعة �� الســـاعة أو جزء من الســـاعة بز�ادة الرســـوم بنســـبة  ســـعودي  ر�ال  )6,300(إ��   ســـعودي  ر�ال  )1,500(

 . رسوم املغادرة  سعودي ر�ال )100(سفينة، و للز�ارة الواحدة ألي سعودي ر�ال  )100(

ة بالهيئة العامة وحيث أن الشــــركة �عتمد ع�� اســــت��اد جزء من املواد ا�خام املســــتخدمة �� إنتاج منتجات الشــــركة من خارج اململكة، فإن ز�ادة الرســــوم ا�خاصــــ

الذي ســــــيؤثر �شــــــ�ل ســــــل�ي وجوهري  للموا�ئ الســــــعودية ســــــينعكس بالز�ادة ع�� ت�اليف املواد ا�خام املســــــتودة من خارج اململكة و�التا�� ز�ادة ت�اليف اإلنتاج، و 

  .ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وع�� توقعا��ا املستقبلية

 خضوع عمليات الرشكة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة المتعلقة ب   مخاطر ال  

صارمة    وال�ي تفرض بصورة م��ايدة معاي�� إ�� نطاق واسع من األنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة وال�حة والسالمة �� اململكة،    تخضع عمليات الشركة

ل��ام بمعاي��  يتطلب االيتوجب ع�� الشركة االل��ام ��ا بصورة مستمرة. وقد ت�ون ت�اليف االل��ام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة ع��ا كب��ة، كما  

،  ال�حة والسالمةجديدة وصارمة إ�� تحمل مصروفات إضافية من رأس املال أو �شوء �عديالت �� املمارسات التشغيلية. وقد تنشأ ا�حوادث املتعلقة بالبيئة و 

كن أن تؤدي، �� حال لم يتم السيطرة عل��ا و�دار��ا  شركة عدد من مواد النفايات واملواد امللوثة املنبعثة ال�ي يمالفع�� سبيل املثال يمكن أن ينتج عن عمليات  

  أن  يمكن البيئية واألنظمة  بالتشريعات ال�امل واالمتثال االل��ام عدم تلوث البيئة. إن ج أو إدارة سليمة، إ�� خطرال بالش�ل ال�حيح أو �� حال ُتركت من دون ع

مثل �حب  عل��ا الرقابية ا�جهات تفرضها قد عقو�اتأو   غراماتأو  الشركة إ�� مخالفات �عرض سوف كما للشركة التا�عة الصناعية املنشآت إغالقإ��  يؤدي

ال��اون ��  مخالفة    و  أمخالفة عدم االل��ام ب��امج املراقبة الذاتية بمصادر االنبعاث،  ،    ع�� سبيل املثال ال ا�حصرأو إيقاف ال��خيص، ومن أمثلة ا�خالفات  

�غرامة ال تتجاوز عشرة    باالجراءات ا�خاصة بمعا�جة االنبعاثات والتسرب �� ا�حاالت الطارئة  عدم االل��اممخالفةصيانة أجهزة كبح التلوث واملراقبة والرصد أو  

 ع�� ا من ا�خالفات أوغ��ه  آالف ر�ال ل�ل م��ا
ً
  مقدر��ا   ع��  ذلك   يؤثر   وسوف   ترخيصهاأو    عملها  �عليقأو    إيرادا��ا  نمو   من   تحد  بحيث   عمليا��ا  ، وال�ي ستؤثر سلبا

  و�التا�� أعمالها مزاولة ع��
ً
 .وضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية  ع��و�ش�ل جوهري التأث�� سلبا

 المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية  

 وتتم�� .  السوق   ��  األخرى   الشر�ات  مع  فعال  �ش�ل  املنافسة  ع��  الشركة  قدرة   باستمرار  ضمان  يوجد  وال  قو�ة  منافسة  وتواجھ  تنافسية  بيئة  ��  الشركة  �عمل

   السوق   إ��  املقدمة  املنتجات  وتحديث  وتطو�ر  القطاع  ومعاي��   املستخدم  ومتطلبات  التقنية  الناحية  من  التغ��   سريعة  بأ��ا  املنافسة  تلك
ً
 وتحديثا��ا،   حديثا

 ع��  منھ  واملصروفات،  الت�اليف  ��  ز�ادة   واألسعار  املنتجات  ��  القو�ة  املنافسة  عن  ينتج  وقد.  األسعار  ��  الز�ادة   أو  املنتج  ��   منافسة  تواجھ   أن  الشركة  وتتوقع

 ودعم   املقدمة  ا�خدمات  أو  املنتج  استبدال  ورسوم  املنتجات  وخصومات  والتطو�ر  والبحوث  املستقبلية  واملبيعات  والتسو�ق  اإلعالنات  ت�اليف  املثال  سبيل

 فيما   شراكة  عالقات  إ�شاء  ع��  للشركة  والرئيسية  ا�حالية  املنافسة  الشر�ات  �عمل  قد  ذلك،  إ��  باإلضافة  باملنتجات،  املتعلقة  املستمرة   وا�خدمات  التسو�ق

 .  مصادرهم  وتطّور   تحّسن  أن  شأ��ا  من  وال�ي  أخرى   أطراف  مع  أو  بي��م
ً
 للشركة  والرئيسية  ا�حالية  املنافسة  الشر�ات  تحتاج  قد  تلك،  االستحواذ  لصفقات  ونتيجة

 األسعار،  ��  املنافسة  إيقاف  أو  و�دء  حلولهم،  عرض  أو  لبيع  أك��   مصادر  يصوتخص  العميل  أو  املستخدم  ومتطلبات  ا�جديدة   التقنيات  تطو�ر  ع��  �عمل  أن

 منتجا��م  مضاعفة  ع��  املنافسون   �عمل  وقد .  الشركة  من   أوسع   و�ش�ل  �سرعة  عروضهم   وتوسيع  تطو�ر   أو  أك��   �سرعة  املتواجدة   األخرى   الفرص  من   واالستفادة 

كر ما ل�ل  وسي�ون . السوق  �� ا�حالية الشركة حصص تقلل أن شأ��ا  من وال�ي  املعروضة وخدما��م
ُ
 الشركة أعمال ع��و�ش�ل جوهري  كب��  سل�ي تأث��  أعاله  ذ

 .عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها
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 أسعار الفائدة بتقلب  المخاطر المتعلقة   

 ألي متغ��ات اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية محلية أو عاملية مما سيؤدي إ�� احتمالية ز�ادة ال��امات  
ً
الشركة بموجب التسهيالت  قد تتغ�� أسعار الفائدة تبعا

سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� املركز    البنكية لدى الشركة. و�التا��، سيؤدي ذلك إ�� ز�ادة ت�اليف التمو�ل الذي تحتاجھ الشركة لعمليا��ا التشغيلية، مما

 املا�� للشركة وتدفقا��ا النقدية وع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 

 بفرض رسوم أو رضائب جديدة المخاطر المتعلقة   

القيمة املضافة، إال أنھ من ا�حتمل أن تفرض ا�ح�ومة بالرغم من أن الشركة التخضع �� الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الز�اة الشرعية وضر�بة  

 
ً
 حاليا

ً
، فإن ذلك  رسوم أخرى أو ضرائب جديدة ع�� الشر�ات �� املستقبل. و�� حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة ع�� الشر�ات بخالف ماهو مطبقا

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا امل
ً
 ستقبلية. سيؤثر سلبا

 بنظام المنافسة والئحته التنفيذية المخاطر المتعلقة   

شروط  �� حال أصبحت الشركة �� وضع مهيمن �� السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة،فستخضع األ�شطة التشغيلية للشركة لل

فيذية الصادر عن  م) والئحتھ التن06/03/2019ه (املوافق  29/06/1440) وتار�خ  75والضوابط الواردة �� نظام املنافسة الصادر بموجب املرسوم املل�ي رقم (م/

القرار رقم ( للمنافسة بموجب  العامة  (املوافق  25/01/1441) وتار�خ  327الهيئة  �� 24/09/2019ه  العادلة  املنافسة  املنافسة �حماية  م). حيث ��دف نظام 

املنافسة وصدور حكم ضد الشركة فيما    األسواق السعودية و��جيع وترسيخ قواعد السوق وحر�ة األسعار وشفافي��ا. و�� حالة مخالفة الشركة ألح�ام نظام

%) من قيمة املبيعات  10يتعلق ��ذه ا�خالفة، فإنھ من ا�حتمل أن تتعرض الشركة لغرامات كب��ة تخضع لتقدير الهيئة العامة للمنافسة بما اليتجاوز �سبة (

�� حال عدم إم�ان العقد أو التتجاوز عشرة مالي�ن ر�ال سعودي  (العائد) محل  العامة  السنو�ة  للهيئة  إ�� ذلك، يحق  باإلضافة  العائد السنوي.  ية احتساب 

)  �� حال تكرار ا�خالفات من قبل الشركة. وعالوة ع��  
ً
 أو �ليا

ً
ذلك، قد ت�ون إجراءات  للمنافسة طلب �عليق وايقاف أ�شطة الشركة �ش�ل مؤقت أو دائم (جزئيا

 للشركة وقد �ستغرق مدة 
ً
طو�لة للبت ف��ا. وقد ي�ون �حدوث أي من هذه ا�خاطر املشار إل��ا أعاله تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال إقامة الدعاوي م�لفة ماديا

 الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.  

 المخاطر المتعلقة بإقرار نظام الرشكات الجديد مؤخرًا في المملكة  

م) عن 28/06/2022ه (املوافق  1443/ 29/11ها و�شاطا��ا ا�ختلفة ألح�ام نظام الشر�ات، وقد أعلنت ا�ح�ومة �� تار�خ  تخضع الشركة �� إدار��ا و�سي�� أعمال

 من تار�خ �شره �� ا�جر�دة الرسمية، و�فرض    180موافق��ا ع�� نظام جديد للشر�ات ليحل محل النظام السابق، وسيدخل هذا النظام ا�جديد ح�� التنفيذ  
ً
يوما

شركة شر�ات ا�جديد �عض املتطلبات ا�جديدة املتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشر�ات وال�ي يجب ع�� الشركة االل��ام ��ا، ويستوجب ذلك أن تقوم النظام ال

امية، و�التا��  ز ببعض اإلجراءات لالل��ام بتلك املتطلبات ا�جديدة. كما و�فرض نظام الشر�ات ا�جديد عقو�ات أشد صرامة ع�� مخالفة أح�امھ وقواعده اإلل

�� أعمال الشركة فإنھ من املمكن أن تتعرض الشركة إ�� مثل هذه العقو�ات �� حال عدم ال��امها بتلك األح�ام والقواعد ، فسي�ون لذلك أثر سل�ي وجوهري ع

 ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.
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 باألسهم المطروحة المخاطر المتعلقة  

 تعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم المخاطر الم  

 �عد الطرح،  الشركة  ألسهم  السو��  السعر   ي�ون   ال  قد
ً
  ضعف   األسهم،  سوق  ظروف:  ا�حصر  دون  م��ا العوامل  من   العديد  �سبب   كب��   �ش�ل  يتأثر  وقد   مستقرا

  املالية،   األوراق  لسوق   وا�حلل�ن  ا�خ��اء  تقديرات  أو  رؤ�ة  ��  التغ��   للسوق،  جدد  منافس�ن  دخول   املستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  ع��  القدرة   عدم  الشركة،  أداء

 .اس��اتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج �عمليات يتعلق منافس��ا من أي أو للشركة إعالن وأي

 المتعلقة بالبيانات المستقبلية   المخاطر  

   توقعها  يمكن  ال  للشركة  األداء  و�يانات  املستقبلية  النتائج  إن
ً
 من  ��  التطور   ع��  الشركة  وقدرة   انجازات  أن  إذ.  �� هذه النشرة   املوجودة   عن  تختلف  وقد  فعليا

  تؤثر   ال  ح�ى  عل��ا  التعرف  املساهم  ع��  يجب  ال�ي  ا�خاطر  إحدى  �عت��   والنتائج  البيانات  دقة  عدم  إن.  تحديدها  أو  توقعها  يمكن  ال  وال�ي  الفعلية  النتائج  تحدد

 .االستثماري  قراره  ع��

 جديدة  المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم 

  التأث��  إ�� ذلك يؤدي أن ا�حتمل فمن املستقبل، �� جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت حال �� 
ً
 ملكّية �سبة تد�ي أو  السوق  �� السهم سعر ع�� سلبا

 .ا�ح�ن ذلك �� ا�جديدة  األسهم �� استثمارهم عدم حال �� الشركة �� املساهم�ن 

 المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمني الحاليني بعد الطرح  

 أو مع مساهم�ن آخر�ن من السيطرة ع�� القرارات والتصرفات ال�ي تتطل 
ً
ب موافقة املساهم�ن  �عد االن��اء من عملية الطرح، قد يتمكن املساهمون ا�حاليون معا

عمليات االندماج واالستحواذ و�يع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وز�ادة رأس املال أو تخفيضھ، و�صدار أو عدم إصدار    -حصر  بما �� ذلك دون    -

فإن ذلك  األقلية،  أسهم إضافية، أو توزيع األر�اح، أو أي �غي�� �� الشركة. و�� حال �شأت ظروف تتعارض ف��ا مصا�ح املساهم�ن ا�حالي�ن مع مصا�ح مساه�ي  

 و�ش�ل جوهري ع��
ً
تؤثر سلبا يمارس املساهمون ا�حاليون سيطر��م ع�� الشركة بطر�قة  �� صا�حهم، وقد  �� وضع ليس  أعمال    قد يضع مساه�ي األقلية 

 الشركة ووضعها املا�� أو نتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 

 المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الرشكة  

 ولم �سبق وجود سوق ما�� لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات �شأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة �عد إال يو 
ً
دراج  جد حاليا

تتأثر سيولة ذلك ع�� سعر السهم، و�ذا لم يتطور سوق �شط لتداول أسهم الشركة فقد    سيؤثر  مما  الطرح وجود عرض أو طلب محدود   ع��   ي��تب  وقد  الشركة،

 وسعر تداول أسهم الشركة �ش�ل سل�ي وكب��. 

ية بعد عملية الطرح    المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبري من األسهم في السوق المواز

 علـى السـعر السـو�� ل
ً
و�عـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح، سـوف . همألسـإن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق املاليــة �عــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبا

 مــن تار�ــخ بــدء تــداول األسـهم فـي السـوق املاليـة، وقـد يـؤدي بيـع أي مـن املسـاهم�ن الكبار  )  12(يخضـع كبــار املســاهم�ن لفتــرة حظــر مد��ــا 
ً
اثنــي عشــر شــهرا

 ع�� سـوق أسـهم الشـركة، و�التا�� قـد ينتـج عـن ذلـك انخفـاض السـعر السـو�� لألسـهم، والـذي  لعـدد كب�� من األسـهم �عـد ان��ـاء فتـرة 
ً
ا�حظـر إلـى التأثيـر سـلبا

 و�شـ�لسـيؤثر 
ً
 .جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عمليا��ا وتوقعا��ا املسـتقبلية سـلبا

 ات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية تحقيق متطلب   بعدم المتعلقة  المخاطر   

النظاميــة   الفتــرة  مــرور  �عــد  الرئيســية  الســوق  فــي  إدراج  طلــب  تقديــم  للشــركة  السـوق  (يمكــن  فـي  إدراجهـا  علـى  املاليـة)  للسـوق  ا�حالـي  النظـام  سـنت�ن حسـب 

 علــى قواعــد  السعودية  (تــداول   مجموعة تداول السعوديةجميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق املاليــة وعــن  املواز�ـة، وذلــك �عــد اســتيفاء  
ً
) بنــاءا

از�ـة إلـى السـوق الرئيسـية، فـي حـال عـدم تمكـن طــرح األوراق املاليــة واالل��امــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج، واملتعلقــة بانتقــال الشــر�ات املدرجــة فــي السـوق املو 
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ـة إضافيـة مسـتقبلية قـد تفرضهـا الهيئـة علـى الشــركة أو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال  الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك املتطلبـات أو أي متطلبـات نظامي

ـن فقــط، فــإن حجــم التــداول  ملســتثمر�ن املؤهليـإلــى الســوق الرئيســية، و�مـا أن السـوق املواز�ـة حتـى تار�ـخ �شـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر ف��ـا التــداول علــى ا

 علـى سـيولة سـهم الشـركة وقيم��ـا السـوقية
ً
 و�شـ�ل جوهـري  اليومــي والســيولة سـي�ون أقـل منـھ فـي السـوق الرئيسـية، و�التالـي سـيؤثر سـلبا

ً
، والـذي سـيؤثر سـلبا

 .عا��ــا املســتقبليةعلـى أعمـال الشـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عمليا��ــا وتوق

ية    مخاطر رغبة الرشكة في االستمرار في السوق المواز

باالنتقال   ا�خاصة  للشروط  الشركة مستوفية  ت�ون  قد  الصلة  ذات  القواعد  بموجب  النظامية  الف��ة  و�عد م�ىي  املواز�ة،  السوق   �� الطرح  السوق  �عد  إ�� 

السوق املواز�ة وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. و�ما أن السوق املواز�ة ح�ى تار�خ �شرة اإلصدار �� سوق  الرئيسية، ولك��ا ترغب �� االستمرار كشركة مدرجة ��  

 ع�� سيولة  يقتصر ف��ا التداول ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سي�ون أقل منھ �� السوق الرئيسية و�التا�� التأ
ً
ث�� سلبا

 يمتھ السوقية.سهم الشركة وق

 المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح  

   ال يوجــد
ً
 ان��ــاء  �عــد  الشــركة  أســهم  لتــداول   ومســتمرة   فعالــة  ســوق   وجــود  �شــأن  تأكيــدات  أي  يوجــد  وال  الشــركة،  أســهم  لتــداول   مالــي  ســوق   وجــود  �ســبق  ولــم  حاليــا

  سـيؤثر   والـذي  وكبيـر،  سـل�ي  �شـ�ل  الشـركة  أسـهم  تـداول   وسـعر  سـيولة  علـى  ســيؤثر  ذلــك  فــإن  الشــركة،  أســهم  لتــداول   �شــط  ســوق   يتطــور   لــم  و�ذا  الطــرح،  فتــرة 

 
ً
 املستقبيلة.وتوقعا��ــا  عمليا��ــا ونتائــج املالــي ووضعهــا الشــركة أعمــال جوهــري ع�� و�شــ�ل سـلبا

يع األرباح   سهم  لحاميل األ   المخاطر المتعلقة بتوز

  العامـل،   املـال  رأس  ومتطلبـات  النقديـة،  التدفقـات  املالـي،   والوضـع  املسـتقبل،  فـي  األر�ـاح  تحقـق  م��ـا  العوامـل  مـن  العديـد  علـى  املسـتقبل  فـي  األر�ـاح  توزيـع  �عتمـد

  يو�ىي  ال  وقـد  املسـاهم�ن  ع��  أر�اح  توزيع   مـن  الشـركة  تتمكـن  ال  وقـد  أخـرى،  عوامـل  عـدة   إلـى  إضافـة  للتوزيـع،  القابلـة  الشـركة  اطـاتواالحتي   ماليـة  الـرأس  والنفقـات

  تمو�ل مستقبلية تخضع لقيود تمنع الشركة �� حال إبرام الشركة أي إتفاقيات    ذلـك  إلـى  بااإلضافـة  األر�ـاح،  تلـك  توزيـع  علـى  املسـاهم�ن  يوافـق  ال  أو  اإلدارة،  مجلس

 .  ا�جهة التمو�لية قبــل مــن بذلــك للقيــام خطيــة موافقــة علــى  ا�حصــول  �عــد إال أر�ــاح أي توزيــعمن 

 النقدية   السـيولة  مسـتوى   تأثـر  أو  الشـركة  أر�ـاح  فـي   انخفـاض  عل��ـا  ي��تـب  قــد  متوقعــھ  غيــر  جديــدة   ال��امــات  أو  مصار�ــف  الشــركة  تتكبــد  قــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن

 الـذي   األمر  الشـركة،  أسـهم  علـى  املتوقـع  العائـد  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد  ذلـك  فـإن  و�التالـي  ا�عدامـھ،  أو  األر�ـاح  توزيـع  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد  الـذي  األمر  لد��ـا،

  ��  سـيدفع  الذي التوزيعـات بمبلـغ يتعلـق فيمـا  ضمـان أي  تقــدم ال الشــركة أن بالذكــر  ا�جديــر ، للمساهم�ن عــةاملتوق العائــدات علــى وجوهــري سـل�ي   �شـ�ل  سـيؤثر

 األر�ـاح،   توزيـع  سياسـة  حـول   التفاصيـل  مـن  وملز�د.  للشركة  األسا�ىي  النظام  ��  عل��ا  منصوص   معينة  وضوابط   لشروط  األر�اح  توزيع  و�خضع  معينـة،  سـنة  أي

 الشـركة   أعمـال  علـى  جوهـري   و�شـ�ل  سـلبا سـتؤثر  العوامـل  هـذه   فـإن  ذكـره   تـم  مـا  علـى  بنـاء و.  النشـرة   هـذه   مـن" األر�ـاح  توزيـع  سياسة) "5(  القسـم  مراجعـة  الرجـاء

 .املسـتقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائـج املالـي ووضعهـا

ين المؤهلني   المتعلقة   المخاطر    باقتصار التداول عىل المستثمر

 املؤهليــن   املســتثمر�ن  علــى  التــداول   ف��ـا  يقتصـر  سـوق   هــي  هــذه   اإلصـدار  �شـرة  تار�ـخ  حتـى  املواز�ـة  السـوق سيتم إدراج أسهم الشركة �� السوق املواز�ة، وحيث أن  

   سـيؤثر  و�التالـي  الرئيسـية،  السـوق   فـي  منـھ  أقـل  سـي�ون   والســيولة  اليومــي  التــداول   حجــم  فــإن  فقــط،
ً
  والـذي   السـوقية،  وقيم��ـا  الشـركة  سـهم  سـيولة  علـى  سـلبا

  سـيؤثر
ً
 .املســتقبلية وتوقعا��ــا عمليا��ــا ونتائــج املالــي ووضعهــا الشـركة أعمـال علـى جوهـري  و�شـ�ل سـلبا
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 خلفية عن الرشكة وطبيعة أعمالها   

  عن الرشكة   نبذة  

ه (املوافق 29/02/1443) وتار�خ  583("الشركة" أو "املصدر") �� شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (  بناء للصناعات ا�حديديةشركة  

06/10/2021) رقم  الوزاري  والقرار  وتار�خ  636م)  (املوافق  19/03/1443)  (25/10/2021ه  رقم  التجاري  ال�جل  و�موجب  وتار�خ  2050023902م)   (

خمسة ر�ال سعودي، مقسم إ��  )  50,000,000(خمسون مليون  ، و�بلغ رأس مال الشركة ا�حا��  الدمامالصادر بمدينة    )م 31/08/1992  املوافق(  ه02/03/1413

) ر�االت سعودية. و�تمثل عنوان الشركة الرئي�ىي كما هو مذ�ور ��  10) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم م��ا عشرة (5,000,000(  مالي�ن

 اململكة العر�ية السعودية. ،خلف مستودع سابك –املنطقة الصناعية األو�� ، الدمامال�جل التجاري �� 

يخ الرشكة وأهم التطورات في هيكل رأس مال   ها تار

ة" بموجب شهادة يالبواردي للصناعات ا�حديد  مصنعبدأت الشركة �شاطها كفرع لشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي تحت االسم التجاري " •

 .م)31/08/1992ه (املوافق 02/03/1413) وتار�خ 2050023902ال�جل التجاري رقم (

تحت نفس   فرع إ�� شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عل��ا من ال��اماتتم تحو�ل ال م)13/10/2019ه (املوافق 14/02/1441تار�خ و��  •

) حصة  5,000(خمسة أالف  ) ر�ال سعودي مقسم إ��  50,000(  خمسون ألف وقد تم تقييم صا�� أصول الفرع ليبلغ رأس مال الشركة    ال�جل التجاري 

 . ي) ر�ال سعود10( عشرة عينية متساو�ة القيمة، قيمة �ل حصة 

م) قرر الشر�اء �غي�� اسم الشركة من "شركة البواردي للصناعات ا�حديدية" إ�� "شركة بناء للصناعات  14/03/2021ه (املوافق  01/08/1442و�تار�خ   •

 ة". يا�حديد

ر�ال سعودي    خمسون مليون ) ر�ـال سـعودي إ��  50,000(  خمسون ألفم) قرر الشر�اء ز�ادة رأس املال من  2021/ 14/04(املوافق    ه03/09/1442و�تار�خ   •

إ��  50,000,000( مقسم  سعودي،  ر�ال  مالي�ن)  نقدية  )  5,000,000(  خمسة  �ل  حصة  قيمة  بال�امل،  القيمة  (حصة  مدفوعة  عشرة  ر�االت  10م��ا   (

خالل تحو�ل �امل مبلغ الز�ادة من  من �ال سعودي ) ر 49,950,000(�سعة وأر�عون مليون و�سع مئة وخمسون الف سعودية، وتم الوفاء بالز�ادة البالغة 

 .بند مساهمة إضافية إ�� بند ز�ادة مق��حة �� رأس املال ومن ثم تحو�لھ إ�� رأس مال الشركة

) حصة 5,000,000(م) تنازل الشر�ك / شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي عن عدد خمسة مالي�ن  2021/ 10/05ه (املوافق  28/09/1442�تار�خ  و  •

%) من إجما�� رأسمال الشركة لصا�ح مجموعة البواردي  100.00) ر�ال سعودي تمثل �سبة (50,000,000و�إجما�� قيمة إسمية تبلغ خمسون مليون (

 .القابضة بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل املساهم ا�جديد للشر�ك/ شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي

(املوافق  29/10/1443و�تار�خ   • وخمسة  م)  06/09/2021ه  ألف  وثمانون  وستة  سبعمائة  عدد  عن  القابضة  البواردي  مجموعة   / الشر�ك  وتنازل  باع 

) ر�ال سعودي تمثل �سبة  7,860,250) حصة و�إجما�� قيمة إسمية تبلغ سبعة مليون وثمانمائة وستون ألف ومائتان وخمسون (786,025وعشرون (

رأ15.72( إجما��  من   (%) وأر�عون  ثمانية  عددهم  البالغ  ا�جدد  املساهم�ن  لصا�ح  الشركة  وأر�عة  48سمال  سبعمائة  عدد  باع  حيث  جديد،  مساهم   (

) مساهم�ن جدد مقابل سداد نقدي للشر�ك / مجموعة البواردي القابضة، وتنازل  8) حصة لصا�ح ثمانية (754,450وخمسون ألف وأر�عمائة وخمسون (

) مساهم جديد بدون سداد أي مقابل نقدي للشر�ك  40) حصة لصا�ح عدد أر�عون (31,575ف وخمسمائة وخمسة وسبعون (عن عدد واحد وثالثون أل 

ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ    �خص واحد  قرر الشر�اء تحو�ل الشركة من شركة. و مجموعة البواردي القابضة  /

) ر�االت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية  10) سهم قيمة �ل م��ا (5,000,000سعودي مقسم إ�� خمسة مالي�ن () ر�ال 50,000,000خمسون مليون (

م) والقرار الوزاري 06/10/2021ه (املوافق  29/02/1443) وتار�خ  583وعينية. وقد تم قيد الشركة ��جل الشر�ات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (

 .م)25/10/2021ه (املوافق 19/03/1443) وتار�خ 636رقم (

قيمة  مدفوعة القيمة بال�امل،    عادي) سهم  5,000,000(  خمسة مالي�نر�ال سعودي، مقسم إ��  )  50,000,000(خمسون مليون  يبلغ رأس مال الشركة ا�حا��   

 .) ر�االت سعودية10( م��ا عشرة �ل سهم 
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 الطبيعة العامة ألعمال الرشكة   

رقم   التجاري  ال�جل  بموجب  �شاطها  الشركة  (املوافق02/03/1413وتار�خ    )2050023902(تمارس  الم)  31/08/1992ه  بمدينة  وال�جالت  ،  دمامالصادر 

 .هذه النشرة ) "ال��اخيص والتصار�ح ا�ح�ومية" من 3.13املذ�ورة �� القسم ( لفر�� الشركة وال��اخيص الصناعيةالتجار�ة 

وصناعة ،  صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع ب�افة أش�الها�� صناعة    وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري 

والصلب ا�حديد  ا�جوفة من  املواس�� واألش�ال  اإل�شاءا، وصناعة  األنابيب  والتكر�روتركيب  املصا��  لوحدات  الصنع  سابقة  الفوالذية  �ابالت ، وصناعة  ت 

 .وشرائط معدنية من ا�حديد

 غراض التالية: وتنفيذ األ بمزاولة كما �� النظام األسا�ىي وتتمثل أ�شطة الشركة 

 زراعة وا�حراجة وصيد األسماك ال •

 التعدين واستغالل ا�حاجر •

 وتكييف الهواءإمدادات الكهر�اء والغاز والبخار  •

 إمدادات املياه وأ�شطة الصرف الص�� و�دارة النفايات ومعا�ج��ا •

   دالتشيي •

 تجارة ا�جملة والتجزئة،و�صالح املركبات ذات ا�حر�ات والدرجات النار�ة  •

 النقل والتخز�ن   •

 ا�شطة خدمات اإلقامة والطعام  •

 املعلومات واالتصاالت  •

 األ�شطة العلمية والتقنية  •

 ت اإلدار�ة وخدمات الدعمأ�شطة ا�خدما •

 التعليم •

 أ�شطة �حة اإل�سان والعمل االجتما��  •

 أ�شطة ا�خدمات االخرى  •

 الصناعات التحو�لية وفروعها حسب ال��اخيص الصناعية   •

ب�افة أش�الها، صناعة املنتجات املعدنية اإل�شائية وأجزا��ا األخرى صناعة صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع   •

أ�شطة أخرى  �شمل (أسالك ، مواس�� ، أنابيب ، مساحيق ، أوراق ، صفائح .....ا�خ) صناعة األنابيب واملواس�� واألش�ال ا�جوفة من ا�حديد والصلب،  

ت وصناعة املركبات املقطورة  لصناعةمنتجات املعادن املش�لة األخرى غ�� مصنفة �� م�ان أخر، أ�شطة اخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات ا�حر�ا

ونف املقطورة، وصناعة جسور ومقاطع جسور، صناعة أبراج وصواري شبكية، صناعة دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقاالت من حديد صب أو  

ديدية جاهزة للسكن مستودعات من حديد، صناعة مبا�ي ح  ، صناعةصب، صناعة أدراج (ساللم) ثابتة من حديد أو صلب،صناعة صهار�ج خزان مياه 

 وامل�اتب واملدارس، صناعة مبا�ي حديدية مسبقة الصنع. 

 

 .�شط��ا وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدتأوتمارس الشركة 

  املعلومات   من  وملز�د. (هذه النشرة سار�ة املفعول ح�ى تار�خ    هاجميع  ا�حالية، وال�ي  لأل�شطة  هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

  ال��اخيص ال�ي تمارس الشركة أ�شط��ا بموج��ا حول 
ً
 . )هذه النشرة  ��" ال��اخيص والتصار�ح ا�ح�ومية) "3.13( القسم راجع  فضال

 . ا�حديد وتصنيع ا�حديد اإل�شائي وتيو�ات ا�حديد والكبس والعر�اتخدمات لف ��  هذه النشرة  كما �� تار�خ ا�حا�� الفع�� و�تمثل �شاط الشركة
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 نموذج عمل الرشكة  

 بالتوسع لتشمل �شاطا��ا تصنيع ا�حديد اإل�شائي وتيو�ات 1993تتمثل أعمال الشركة منذ بداية �شاطها كفرع �� عام  
ً
م �� خدمات لف ا�حديد وقامت الحقا

 بجميع أعمالها عن طر�ق مصا�عها �اآل�ي:ا�حديد والكبس والعر�ات. وتقوم الشركة 

ا�حديدية: للصناعات  بناء  شركة  التجاري   مصنع  بال�جل  الرئي�ىي  الشركة  وتار�خ  2050023902( رقم مصنع  (املوافق  02/03/1413)    م)31/08/1992ه 

بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة    والعر�اتمنتجات لفات ا�حديد وا�حديد اإل�شائي والكبس  ، �عمل املصنع ع�� إنتاج  الدمامصادر من  

(الصناعة وال��وة املعدنية   إ�� مائتان ألف  .م)16/03/2022(املوافق    ه13/08/1443) وتار�خ  431102117733برقم قرار  للمصنع  الطاقة اإلنتاجية  وتصل 

 ع�� أساس 200,000(
ً
. 313) طن سنو�ا

ً
 يوم عمل سنو�ا

شركة   فرع  ا�حديدمصنع  للتيو�ات  ا�حديدية  للصناعات  رقم  ة:ي بناء  التجاري  بال�جل  الرئي�ىي  الشركة  وتار�خ  2050142163( مصنع  ه  22/06/1442) 

الصادر من قبل وزارة الصناعة وال��وة  بموجب ترخيص منشأة صناعية  تيو�ات ا�حديد  �عمل املصنع ع�� إنتاج    من الدمام،م) صادر  04/02/2021(املوافق  

) طن 12,000(  إث�ي عشر ألف . وتصل الطاقة اإلنتاجية للمصنع إ��  م)22/10/2022ه (املوافق  26/03/1444) وتار�خ  441102121803املعدنية برقم قرار (

 ع�� أساس 
ً
  313سنو�ا

ً
 .يوم عمل سنو�ا

املوافق  (  ه22/08/1428وتار�خ  )  2050056369مصنع الشركة الرئي�ىي بال�جل التجاري رقم (  :ل�حديد اإل�شائيمصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية  

وزارة الصناعة وال��وة بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل    تصنيع ا�حديد اإل�شائي�عمل املصنع ع�� إنتاج    الدمام،صادر من    م)04/09/2007

  8,000(  ثمانية ألف. وتصل الطاقة اإلنتاجية للمصنع إ��  م)  06/2022/ 12ه (املوافق  13/11/1443) وتار�خ  431102119121املعدنية برقم قرار (
ً
) طن سنو�ا

  313ع�� أساس 
ً
 .يوم عمل سنو�ا

 تتمثل قطاعات أعمال الشركة فيما ي��:

 تفاصيل اإليرادات  

 اإليرادات وفق المنتجات  

   :م2022م و2021يونيو  30 وكما ��م 2021وم 2020د�سم��  31التا�� تفاصيل مبيعات الشركة حسب املنتج كما �� و�ح ا�جدول ي
 تفاصبل مبيعات الشركة حسب املنتج ): 7ا�جدول رقم (

 املنتج

 م2022يونيو  30 م2021يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31

 املبيعات 

(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة 

من 

 املبيعات 

 املبيعات 

(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  

 املبيعات 

 املبيعات 

(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  

 املبيعات 

 املبيعات 

(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  

 املبيعات 

 % 83.85 152,667,434 % 88.24 123,532,241 % 85.23 220,079,945 % 78.62 180,405,725 لفات ا�حديد 

 % 5.77 10,510,409 % 4.50 6,298,571 % 7.38 19,062,431 % 14.87 34,129,646 ا�حديد اإل�شائي 

 % 9.26 16,862,461 % 6.36 8,897,844 % 6.61 17,071,660 % 5.83 13,386,503 تيو�ات ا�حديد 

 % 1.11 2,027,621 % 0.91 1,274,837 % 0.77 1,994,961 %0.67 1,537,170 الكبس والعر�ات 

 % 100 4182,067,92 % 100 140,003,493 % 100 258,208,997 %100 229,459,044 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة
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 كبار العمالء  

وال�ي تقوم العالقة معهم ع��    م2022م و2021يونيو    30م وكما ��  2021م و2020د�سم��    31��  يو�ح ا�جدول التا�� قائمة بأك�� خمسة عمالء للشركة كما  

 أساس أوامر وطلبات شراء مباشرة: 
 ): كبار العمالء 8(ا�جدول رقم 

 م 2020د�سم��  31

 مباشرة شراء وطلبات أوامر/  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  العميلاسم 
 اإليرادات 

 )ر�ال سعودي (
 النسبة من إجما�� اإليرادات

 3.7% 8,586,873 أوامر وطلبات شراء مباشرة  طرف مستقل ) 1عميل (

 4.2% 9,565,092 أوامر وطلبات شراء مباشرة  طرف مستقل ) 2عميل (

 4.6% 10,506,872 أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقلطرف  ) 3عميل (

 3.2% 7,362,206 أوامر وطلبات شراء مباشرة  طرف مستقل ) 4عميل (

 2.4% 5,588,720 أوامر وطلبات شراء مباشرة  طرف مستقل ) 5عميل (

 18.1% 41,609,763 اإلجما�� 

 م 2021د�سم��  31

 مباشرة شراء وطلبات أوامر/  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  اسم العميل
 اإليرادات 

 )ر�ال سعودي (
 النسبة من إجما�� اإليرادات

 6.2%  15,946,605 أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 6عميل (

 3.7%  9,447,189  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 1عميل (

 2% .3  8,191,906  مباشرة أوامر وطلبات شراء  مستقل طرف ) 7عميل (

 2.9%  7,432,218  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 8عميل (

 2.7%  7,075,236  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 9عميل (

 18.6% 48,093,154 اإلجما�� 

 م 2021يونيو  30

 مباشرة شراء وطلبات أوامر/  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  اسم العميل
 اإليرادات 

 )ر�ال سعودي (
 النسبة من إجما�� اإليرادات

 5.0%  7,005,159  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 6عميل (

 3.2%  4,501,299  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 1عميل (

 2.7%  3,776,881  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 8عميل (

 2.6%  3,625,712  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 5عميل (

 2.5%  3,499,545  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 10عميل (

 16.0% 22,408,596 اإلجما�� 

 م 2022يونيو  30

 مباشرة شراء وطلبات أوامر/  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  اسم العميل
 اإليرادات 

 )سعودي ر�ال (
 النسبة من إجما�� اإليرادات

 4.3%  7,812,895  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 6عميل (

 2.7%  4,894,376  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 7عميل (

 2.5%  4,617,819  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 8عميل (

 1.9%  3,484,142  وطلبات شراء مباشرة أوامر  مستقل طرف ) 10عميل (

 1.7%  3,097,736  أوامر وطلبات شراء مباشرة  مستقل طرف ) 11عميل (

 % 13.1 23,906,969 اإلجما�� 

 شركةال: املصدر
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 كبار الموردين   

  مليون ) 106,705,975ر�ال سعودي، و( مليون  )195,073,509ر�ال سعودي، و( )178,008,531املستخدمة �� العملية اإلنتاجية (ا�خام بلغ إجما�� املش��يات من املواد 

) %87ع�� التوا��، وال�ي ش�لت ما �سبتھ (  م2022م و2021يونيو    30وكما ��  م  2021م و  2020د�سم��    31ر�ال سعودي كما ��    مليون )  150,629,633و( ،  ر�ال سعودي

ع�� التوا��. و�و�ح ا�جدول التا��   م2022م و2021يونيو    30وكما ��  م  2021م و  2020د�سم��    31) من إجما�� ت�لفة إيرادات الشركة كما ��  %93(و  )%91) و(%89و(

 :للف��ات املشار إل��ا أك�� موردين للشركة 

 ): كبار املوردين للشركة9(ا�جدول رقم 

 م 2020د�سم��  31

 مباشرة  شراء وطلبات  أوامر /  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  اسم املورد 
 املش��يات

 ) ر�ال سعودي(
 النسبة من ت�لفة اإليرادات

 40.0% 81,740,568 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 1مورد (

 12.5% 25,455,730 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 2مورد (

 6.4% 13,097,595 مباشرةأوامر وطلبات شراء   طرف مستقل  ) 3مورد (

 5.5% 11,280,821 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 4مورد (

 3.6% 7,299,541 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 5مورد (

 4.1% 8,316,270 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 6مورد (

 3.0% 6,171,475 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 7مورد (

 75.1% 153,362,000 اإلجما��

 2021د�سم��  31

 مباشرة  شراء وطلبات  أوامر /  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  اسم املورد 
 املش��يات

 ) ر�ال سعودي(
 النسبة من ت�لفة اإليرادات

 60.3% 132,165,810 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 1مورد (

 4.3% 9,394,140 أوامر وطلبات شراء مباشرة مستقل طرف  ) 2مورد (

 3.7% 8,152,660 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 8مورد (

 3.5% 7,746,459 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 9مورد (

 3.0% 6,525,911 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 4مورد (

 1.7% 3,804,444 وطلبات شراء مباشرةأوامر  طرف مستقل  ) 5مورد (

 76.6% 167,789,424 اإلجما��

 م 2021يونيو  30

 مباشرة  شراء وطلبات  أوامر /  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  اسم املورد 
 املش��يات

 ) ر�ال سعودي(
 النسبة من ت�لفة اإليرادات

 47.9% 56,498,655 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 1مورد (

 5.5% 6,434,876 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 2مورد (

 2.9% 3,406,437 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 4مورد (

 2.5% 2,904,123 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 10مورد (

 1.6% 1,866,765 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 5مورد (

 1.5% 1,734,936 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 11مورد (

 61.8% 72,845,791 اإلجما��

 م 2022يونيو  30

 مباشرة  شراء وطلبات  أوامر /  �عاقدية غ�� مستقل  /طرف مستقل  اسم املورد 
 املش��يات

 ) ر�ال سعودي(
 النسبة من ت�لفة اإليرادات

 44.4% 72,082,875 أوامر وطلبات شراء مباشرة مستقل طرف  ) 1مورد (

 10.2% 16,512,310 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 2مورد (

 5.4% 8,837,724 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 3مورد (

 5.1% 8,274,074 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 12مورد (
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 2.9% 4,771,761 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 7مورد (

 2.8% 4,613,278 أوامر وطلبات شراء مباشرة طرف مستقل  ) 5مورد (

 70.9% 115,092,020 اإلجما��

 املصدر: الشركة 

 رؤية الرشكة  

 أن ن�ون الرواد واألوائل ع�� مستوى املنطقة �� مجال الصناعات التحو�لية للمنتجات ا�حديدية. 

 الرشكة رسالة  

 املساهمة �� تطو�ر و�ناء االقتصاد الوط�ي من خالل ال��ك�� ع�� تدر�ب وتطو�ر ال�ادر البشري واستخدام أحدث التقنيات �� مجال ا�حديد.

 العامة اسرتاتيجية الرشكة   

ات وخدمات مختلفة خدم جميع قطاعات �س�� ملواكبة النمو االقتصادي للمملكة واملنطقة مع ا�حافظة ع�� تنويع مصادر الدخل من خالل توف�� منتج

 السوق والبقاء دوما �� املقدمة من خالل االستثمار الدائم واملتواصل �� اعداد ال�ادر البشري واستخدام أحدث التقنيات واملعدات. 

 نواحي القوة والمزايا التنافسية للرشكة  

 موقع لوجس�ي اس��اتي�� بالصناعية االو�� بالقرب من ميناء الدمام 

 �عاما �� مجال ا�حديد  27�ات عالية ألك�� من خ 

   سمعة ممتازة ع�� املستوى ا�ح�� وا�خلي�� والعاملي 

  املصنع مب�ي ع�� التكنولوجيا ا�حديثة ومزود بأحدث املعدات 

 يتمتع موظفي املصنع ع�� مستوى اإلدارة واملبيعات واإلنتاج بكفاءة عالية 

  �حديد سواء من مصادر محلية أو خارجيةالقدرة ع�� توف�� جميع أنواع ومواصفات ا 

 السجالت التجارية للرشكة   
 ال�جالت التجار�ة  ):10(ا�جدول رقم 

 الشركة اسم الرقم

نوع 

الكيان  

 القانو�ي

رقم ال�جل  

 التجاري 
 تار�خ االن��اء  تار�خ اإلصدار  النشاط 

1 

شركة بناء 

للصناعات 

 ا�حديدية 

مساهمة  

 مقفلة 
2050023902 

صناعة صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ  

وزوايا وأسالك ومقاطع ب�افة أش�الها، وصناعة األنابيب  

املواس�� واألش�ال ا�جوفة من ا�حديد والصلب، وصناعة  

وتركيب اإل�شاءات الفوالذية سابقة الصنع لوحدات املصا��  

 ئط معدنية من ا�حديد. والتكر�ر، وصناعة �ابالت وشرا

  ه1413/ 02/03

 ) م 31/08/1992(املوافق

ه  1447/ 02/03

(املوافق 

 م) 2025/ 25/08

2 

شركة بناء 

للصناعات 

 ا�حديدية 

 2050142163 فرع 

صناعة صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ  

وزوايا وأسالك ومقاطع ب�افة أش�الها، وصناعة األنابيب  

واألش�ال ا�جوفة من ا�حديد والصلب، وصناعة  املواس�� 

وتركيب اإل�شاءات الفوالذية سابقة الصنع لوحدات املصا��  

 والتكر�ر، وصناعة �ابالت وشرائط معدنية من ا�حديد. 

ه  (املوافق  1442/ 22/06

 م) 2021/ 04/02

ه  1447/ 22/06

(املوافق 

 م) 2025/ 13/12

3 

شركة بناء 

للصناعات 

 ة يا�حديد

 2050056369 فرع 

صناعة صفائح وألواح ولفائف شر�طية وقضبان وأسياخ  

وزوايا وأسالك ومقاطع ب�افة أش�الها، وصناعة األنابيب  

املواس�� واألش�ال ا�جوفة من ا�حديد والصلب، وصناعة  

ه  (املوافق  1428/ 22/08

 م) 2007/ 04/09

ه   1447/ 26/01

(املوافق 

 م) 2025/ 21/07
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وتركيب اإل�شاءات الفوالذية سابقة الصنع لوحدات املصا��  

 والتكر�ر، وصناعة �ابالت وشرائط معدنية من ا�حديد. 

 شركة ال: املصدر

 العالمات التجارية وحقوق الملكية  

  منحهاتو  التناف�ىي، ومركزها أعمالها دعمت �ي وال ،التجار�ة ��اعالم ع�� منتجا��ا �سو�ق  �� الشركة �عتمد
ً
  تم��ا

ً
وقد قامت الشركة  . العمالء ب�ن  السوق  �� وا�حا

الشركة ع�� شهادة ��جيل عالمة تجار�ة كما �� تار�خ هذه  بتقديم طلب ��جيل عالم��ا التجار�ة وقد حصلت ع�� شهادة إيداع عالمة تجار�ة، ولم تحصل  

 .ال�ي قامت الشركة بتقديم طلب لت�جيلها التجار�ة ةالعالم أدناه  ا�جدول  و�و�حالنشرة. 
 العالمة التجار�ة للشركة): 11(ا�جدول رقم 

 اسم املالك  العالمة التجار�ة
طلب  رقم

 الت�جيل

تار�خ  

 الت�جيل

بلد 

 الت�جيل

تار�خ بداية  

 ا�حماية

تار�خ ��اية 

 ا�حماية

 

شركة بناء للصناعات  

 ا�حديدية 
359192 - - - - 

 املصدر: الشركة 

يح الحكومية   الرتاخيص    والتصار
 

 :ي�� كما و�� ،لتمكي��ا من القيام �عمليا��ا ا�ختصة  ا�ح�ومية �شغيلية من ا�جهاتوتصار�ح حصلت الشركة ع�� عدة تراخيص 
 ال��اخيص والتصار�ح ا�ح�ومية ):12(ا�جدول رقم 

 تار�خ االن��اء  تار�خ اإلصدار/التجديد  املرخصة ا�جهة  رقم ال��خيص  ال��خيص  مالك ال��خيص 

شركة بناء للصناعات 

 ا�حديدية 

ترخيص منشأة 

 صناعية  
 وزارة الصناعة وال��وة املعدنية 431102117733

 هـ1443/ 13/08

 م) 16/03/2022(املوافق 

 هـ1444/ 01/12

 م) 19/06/2023(املوافق 

شركة بناء للصناعات 

 ا�حديدية 

ترخيص منشأة 

 صناعية 
 وزارة الصناعة وال��وة املعدنية 441102121803

ه (املوافق  1444/ 26/03

 م) 2022/ 22/10

ه (املوافق  1449/ 18/05

 م) 2027/ 18/10

شركة بناء للصناعات 

 ا�حديدة 

ترخيص منشأة 

 صناعية 
 الصناعة وال��وة املعدنية وزارة 431102119121

ه (املوافق  1443/ 13/11

 م) 2022/ 12/06

ه (املوافق  1449/ 07/01

 م) 2027/ 12/06

شركة بناء للصناعات 

 ا�حديدية 
 5931444117027382 رخصة �شغيل

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

 ومناطق التقنية 

ه (املوافق  1444/ 17/01

 م) 2022/ 15/08

ه (املوافق  1445/ 28/01

 م) 2023/ 15/08

شركة بناء للصناعات 

 ا�حديدية 

تصر�ح بيئي 

 للتشغيل   
21792 

املركز الوط�ي للرقابة ع�� االل��ام  

 البيئي 

ه (املوافق  1443/ 18/10

 م) 2022/ 19/05

ه (املوافق  1446/ 10/10

 م) 2025/ 08/04

شركة بناء للصناعات 

 ا�حديدية 

تصر�ح بيئي 

 للتشغيل   
15168 

املركز الوط�ي للرقابة ع�� االل��ام  

 البيئي 

ه (املوافق  1443/ 28/06

 م) 2022/ 31/01

ه (املوافق  1446/ 24/06

 م) 2024/ 25/12

شركة بناء للصناعات 

 ا�حديدية 

تصر�ح بيئي 

 للتشغيل   
22530 

املركز الوط�ي للرقابة ع�� االل��ام  

 البيئي 

ه (املوافق  1443/ 29/10

 م) 2022/ 30/05

ه (املوافق 17/9/1446

 م) 2025/ 17/03

 الشركة : املصدر
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 مصانع الرشكة  

. و�بلغ إجما�� خطوط اإلنتاج  تقوم الشركة من خالل مصا�عها الثالث بإنتاج �ل من لفات ا�حديد وا�حديد اإل�شائي وتيو�ات ا�حديد وأعمال الكبس والعر�ات

 ) خط. و�و�ح ا�جدول التا�� م�خص تفاصيل مصا�ع الشركة: 46للشركة (
 

 مصا�ع الشركة ):13(ا�جدول رقم 

 املوقع  املصنع
 املساحة

 2م
 املنتجات

الطاقة 

اإلنتاجية 

القصوى  

 (
ً
 (سنو�ا

 تار�خ االن��اء  تار�خ اإلصدار  رقم ال��خيص

مصنع شركة بناء 

   ةيللصناعات ا�حديد

  –الدمام 

املدينة 

 الصناعية األو�� 

37,557 

خدمات الصفائح 

ولفات واأللواح 

 ا�حديد. 

تصنيع ا�حديد  

 اإل�شائي.

 الكبس والعر�ات. 

 431102117733 طن  200,000

 هـ1443/ 13/08

املوافق 

 م 2022/ 16/03

 هـ1444/ 01/12

املوافق 

 م 2023/ 19/06

مصنع فرع شركة بناء 

ة  يللصناعات ا�حديد

 لتيو�ات ا�حديد 

  –الدمام 

املدينة 

 الصناعية األو�� 

16,557 

 ا�حديد. تيو�ات 

  القيام إ�� باإلضافة

  ا�حديد بدهان

صنع اإل�شائي
ُ
 من امل

 . املصا�ع با��

 441102121803 طن  12,000

ه  1444/ 26/03

املوافق 

 م 2022/ 22/10

ه  1449/ 18/05

املوافق 

 م 2027/ 18/10

مصنع فرع شركة بناء 

للصناعات ا�حديدية  

 ل�حديد اإل�شائي

  –الدمام 

املدينة 

الصناعية  

 الثانية 

11,906 
تصنيع ا�حديد  

 اإل�شائي
 431102119121 طن  8,000

ه  1443/ 13/11

املوافق 

 م 2022/ 12/06

ه  1449/ 07/01

املوافق 

 م 2027/ 12/06

 الشركة: املصدر

 ة ي مصنع رشكة بناء للصناعات الحديد  

منتجات لفات ا�حديد وا�حديد اإل�شائي والكبس والعر�ات بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة وال��وة  �عمل املصنع ع�� إنتاج  

وتصل  .  م)19/06/2023ه (املوافق  01/12/1444م) والذي ينت�ي بتار�خ  16/03/2022ه (املوافق  13/08/1443) وتار�خ  431102117733برقم قرار (املعدنية  

 ع�� أساس  )200,000(الطاقة اإلنتاجية إ�� 
ً
 مر�ع.م��  37,557حوا�� يوم عمل بالسنة. وتبلغ مساحة املصنع  313طن سنو�ا

 ا�حديدية تفاصيل إنتاج مصنع شركة بناء للصناعات   ):14(ا�جدول رقم 

 اليوميةالطاقة اإلنتاجية  عدد خطوط اإلنتاج  املنتج
الطاقة اإلنتاجية السنو�ة املتاحة 

 للمصنع

الطاقة اإلنتاجية السنو�ة وفق 

 ال��خيص الصنا��

 طن 570 6 خدمات لفات ا�حديد 

 طن 40 8 تصنيع ا�حديد اإل�شائي  طن 193,059 طن 200,000

 قطعة 20 25 الكبس والعر�ات 

 املصدر: الشركة

   قسم امل�ا�س

 : يدو�ة عر�ات

 :�� و أجزاء عدة  من اليدو�ة العر�ة تت�ون 

 .االنبعاج و �جطلل عالية ةيقابل ذات خاصة بمواصفات املنتج عالبارد ا�حديد نتاجإ عملية �� �ستخدم و:  الصندوق  -1
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  خاصة م�ا�س ��إ ادخالها يتم ثم الواح ا�� قصها ثم ومن اورو�ا او باليابان خاصة مصادر من حديد لفات ش�ل  ع�� املواد هذه  استوارد يتم حيث

  .االخرام عمل يتم  ثم من و متتالية مراحل 5 �� الصندوق  �شكيل يتم حيث طن 500 و 600 قوة  ذات

  الفوارغ ماكينة ��إ دخالهاإ يتم ثم قلأ �عرض لفات ��إ ا�حديد لفات �شر�ح  خالل من نتاجهاإ يتم يال� و املفرغة املواس��  من تنتج: العر�ة يأيد -2

 . العر�ة يدىأ لتش�ل لفها يتم حيث اللف ماكينة ا�� تحول  ثم الت��يد و ال�حام و التشكيل يتم حيث

 . رجلاأل   لتشكيل  املكبس �ستخدم ثم من و سم 50 بطول  صغ��ة  شرائح ا�� ملم 3 �سماكة  الصاج قص  خالل من تتم:  العر�ة أرجل -3

 و قصها ليتم مباشرة  الكبس ا�� ادخالها يتم حيث ملم 0.80 �سماكة و ملم 273 �عرض حديد لفات استخدام خالل من يتم: االطار جنط -4

 .�شكيلها

 ليم ا�حرارى  الدهان فرن  ا�� تمرر  ثم الصدأ و الز�وت و الرواسب من لتنظيفھ ا�حديد معا�جة احواض ا�� اعاله  املنتجات اخال يتم االخ��ة  املرحلة -5

 . للتغليف التعبئة قسم ا�� تحو�لها و طال��ا

 : صلب  و  حديد  من ى مصنوعات أخر 

 . لدى املصنع املوجودة  التاآل اإلنتاجية �ختلف القدرات مع العمالء و الز�ائن طلب مع تتما�ىى مختلفة منتجات عن عبارة 

  بتحديد يقوم بدوره  الذى الهندسة قسم ��إ تحول  حيث ا�خاصة، وأ ا�ح�ومية املشاريع من يأل  وأ العمالء من سواء للمنتج الهندسية ا�خططات استالم يتم

 . لدينا ا�خارط قسم �� تصنع��ا يتم ة جديد وأ قائمة �انت نأ سواء املطلو�ة القوالب و نتاجاإل  ع�� القدرة 

 .نتاجواإل  التصنيع عملية أدتب املوافقة �عد من و التسع��  يتم ثم من و

 لتيوبات الحديد ة  ي مصنع فرع رشكة بناء للصناعات الحديد  

) وتار�خ 441102121803الصادر من قبل وزارة الصناعة وال��وة املعدنية برقم قرار (بموجب ترخيص منشأة صناعية  تيو�ات ا�حديد  �عمل املصنع ع�� إنتاج  

    )12,000(وتصل الطاقة اإلنتاجية إ��    .  م)18/10/2027ه (املوافق  18/05/1449م) والذي ينت�ي �� تار�خ  22/10/2022ه (املوافق  26/03/1444
ً
طن سنو�ا

 م�� مر�ع.  16,557يوم عمل بالسنة. وتبلغ مساحة املصنع حوا��  313ع�� أساس 
 لتيو�ات ا�حديد  ا�حديديةتفاصيل إنتاج مصنع شركة بناء للصناعات   ):15(ا�جدول رقم 

 اليوميةالطاقة اإلنتاجية  عدد خطوط اإلنتاج  املنتج
الطاقة اإلنتاجية السنو�ة املتاحة 

 للمصنع

الطاقة اإلنتاجية السنو�ة وفق 

 ال��خيص الصنا��

 طن 15,000 طن 12,000 طن 38 2 تيو�ات ا�حديد 

 املصدر: الشركة

 ):دائر�ة -مستطيلة -مر�عة( مجوفة واألنابيب املواس��

 ثم   املطلوب باملقاس) Slitting Line( التشر�ح  خط ع�� ا�حديد لفات �شر�ح خالل من  ذلك و�تم وال�حام املعدن  �شكيل بطر�قة ا�جوفة واألنابيب املواس��  تنتج

 األطوال   حسب   تقص   بحيث   املقص  إ��  ثم   التشكيل   ماكينة  إ��   �عد ومن)  ERW(  ال�حام  إ��  ثم   اآللھ  ��  اللف   قسم  إ��  إدخالها  يتم  حيث   اللفات   حامل   ع��  تحمل 

 . التغليف و ا�حز�م إ�� وم��ا املطلو�ة
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 اإلنشائي مصنع فرع رشكة بناء للصناعات الحديدية للحديد   

)  431102119121برقم قرار (بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة وال��وة املعدنية    تصنيع ا�حديد اإل�شائي�عمل املصنع ع�� إنتاج  

  )8,000(وتصل الطاقة اإلنتاجية إ�� . م)12/06/2027(املوافق ه 07/01/1449والذي ينت�ي بتار�خ  م)12/06/2022ه (املوافق 13/11/1443وتار�خ 
ً
طن سنو�ا

 م�� مر�ع.  11,906يوم عمل بالسنة. وتبلغ مساحة املصنع حوا��  313ع�� أساس 

 ل�حديد اإل�شائي ا�حديديةتفاصيل إنتاج مصنع شركة بناء للصناعات   ):16(ا�جدول رقم 

 اليوميةالطاقة اإلنتاجية  عدد خطوط اإلنتاج  املنتج
الطاقة اإلنتاجية السنو�ة املتاحة 

 للمصنع

الطاقة اإلنتاجية السنو�ة وفق 

 ال��خيص الصنا��

 طن 7,950 طن 8,000 طن 23 5 تصنيع ا�حديد اإل�شائي 

 املصدر: الشركة

 قسم املبا�ي ا�حديدية اإل�شائية: 

  ��   �ستخدم  ال�ي  ا�حديد  مقاطع  من  الهندسية  األش�ال  جميع  تنفيذ  فيھ  يتم  حيث  با�جبيل  امللكية  والهيئة  سابك  و  أرام�و  شركة  عام  �ش�ل  ا�خط  هذا  يخدم

  ا�جهة  موافقة  أخذ  �عد  تنفيذها  و  مشروع  ب�ل  ا�خاصة  الهندسية  التصاميم  عمل  ع��  خاص   �ش�ل  �عتمد  وهو  الكيميائية  واملواد  والب��ول  الغاز  قطاع  خدمة

 .املعنيھ

 الطاقة اإلنتاجية لمصانع الرشكة  

 ع�� أساس  220,000تبلغ الطاقة اإلنتاجية املتاحة ملصا�ع الشركة (
ً
يوم عمل، بينما تبلغ الطاقة اإلنتاجية ملصا�ع الشركة وفق ال��اخيص    313) طن سنو�ا

، وفيما ي�� يو�ح ا�جدول التا�� تفاصيل الطاقة اإلنتاجية ملصا�ع الشركة: 216,009الصناعية (
ً
 ) طن سنو�ا

 الطاقة اإلنتاجية ملصا�ع الشركة ):17(ا�جدول رقم 

 املصنع
الطاقة اإلنتاجية 

 السنو�ة املتاحة 

الطاقة اإلنتاجية 

السنو�ة وفق ال��اخيص  

 الصناعية

 �سبة الطاقة اإلنتاجية الفعلية من إجما�� الطاقة اإلنتاجية املتاحة

 م 30/06/2022 م 31/12/2021 م 31/12/2020

مصنع شركة بناء 

   للصناعات ا�حديدية
 % 18.99 % 35.68 % 39.56 طن 193,059 طن 200,000

مصنع فرع شركة بناء 

للصناعات ا�حديدية  

 لتيو�ات ا�حديد 

 % 31.01 % 37.66 % 47.933 طن 15,000 طن 12,000

مصنع فرع شركة بناء 

للصناعات ا�حديدية  

 ل�حديد اإل�شائي 

 % 14.85 % 34.54 % 65.66 طن 7,950 طن 8,000

    طن 216,009 طن 220,000 اإلجما�� 

 الشركة : املصدر
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 م:2022يونيو  30 أشهر املن��ية ��الستة ولف��ة م 2021وم  2020بالطن) لألعوام يو�ح ا�جدول التا�� تفاصيل اإلنتاج الفع�� للشركة (كما 
 تفاصيل اإلنتاج الفع�� (بالطن)  ):18(ا�جدول رقم 

 املصنع
 اإلنتاج الفع�� (بالطن)

 م2022يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31

 % 88.55 37,970 % 90.74 71,361 % 87.79 79,113  مصنع شركة بناء للصناعات ا�حديدية

 % 8.68 3,721 % 5.75 4,519 % 6.38 5,752 مصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية لتيو�ات ا�حديد 

 % 2.77 1,188 % 3.51 2,763 % 5.83 5,253 ل�حديد اإل�شائي مصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية 

 % 100 42,879 % 100 78,643 100% 90,118 اإلجما�� 

 الشركة : املصدر

 عقارات الرشكة  

 العقارات اليت تمتلكها الرشكة  

 : �� ا�جدول التا�� واملو�حعقار واحد  ةيبناء للصناعات ا�حديدتمتلك شركة 
 العقارات اململوكة للشركة ):19(ا�جدول رقم 

2م املساحة املدينة العقار  املالك 

 شركة بناء للصناعات ا�حديدية  19,058 الر�اض أرض فضاء

 ة الشرك: املصدر

 العقارات اليت تستأجرها الرشكة  

 : ا�جدول أدناه مو�حة ��  و�� مستأجريجار بصف��ا اإل  عقود من عدد الشركة أبرمت
 املستأجرة من الشركة  العقارات ):20(ا�جدول رقم 

 ة الشرك: املصدر

 املؤجر  املدينة 2املساحة م االستخدام  العقار
 اإليجار  قيمة

 (ر�ال سعودي)
 تار�خ ��اية العقد  مدة العقد 

 أرض صناعية 
مصنع شركة بناء للصناعات 

   ةيا�حديد
 الدمام 37,557

  الصناعية املدن هيئة

 مدن)( التقنية ومناطق
187,785  

ً
 سنو�ا

سنوات   8

 �جر�ة

 ه1451/ 21/12

 م 24/04/2030املوافق 

   صناعية أرض

مصنع فرع شركة بناء 

ة لتيو�ات  يللصناعات ا�حديد

 ا�حديد 

  331,150 أمانة املنطقة الشرقية  الدمام 16,557
ً
 سنو�ا

سنوات   10

 �جر�ة  

 ه1445/ 05/12

 م 11/06/2024املوافق 

 أرض صناعية 

مصنع فرع شركة بناء 

ة ل�حديد  يللصناعات ا�حديد

 اإل�شائي

 الدمام 11,906
  الصناعية املدن هيئة

 مدن)( التقنية ومناطق
 47,624 

ً
 سنو�ا

  سنوات 7

 �جر�ة

 ه1450/ 08/05

 27/09/2028املوافق 

 الدمام 2,006 سكن للعمال مجمع سك�ي 
  الصناعية املدن هيئة

 مدن)( التقنية ومناطق
80,240  

ً
 �جر�ة   سنت�ن 2 سنو�ا

 ه1445/ 08/10

 م 17/04/2024املوافق 

 –مكتب مبيعات 

 الر�اض
  20,000 ناصر عبد هللا السبي��  الر�اض - مكتب مبيعات

ً
  سنة ميالدية سنو�ا

ً
 يجدد تلقائيا
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ية    العقود الجوهر

 برم��ا الشركة:أ ال�ي ا�جوهر�ة للعقود توضيح ي�� فيما

 ة ي للصناعات الحديد   البواردي مصنع عقد إيجار األرض   
 للصناعات ا�حديدية مصنععقد إيجار األرض املقام عل��ا  ):21(ا�جدول رقم 

 مصنع شركة بناء للصناعات ا�حديدية 

 املدينة الصناعية -الدمام  املوقع

 العقد أطراف
 ) مدن(الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية  املؤجر 

 شركة بناء للصناعات ا�حديدية  املستأجر 

 ) م 7/2022/ 21ه املوافق ( 1443/ 22/12) سنوات، بدأت من تار�خ 8ثمان ( مدة العقد 

. ) ر�ال سعودي 187,785مئة وسبعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ( العقد قيمة
ً
 سنو�ا

 برغبة تجديد العقد قبل سنة من تار�خ ان��اء العقد  التجديد آلية
ً
 اشعار املؤجر "مدن" خطيا

الشروط  

 ا�جوهر�ة

 للمؤجر "مدن" ا�حق �� �عديل اإليجار ومقابل ت�اليف التطو�ر والتشغيل الصيانة السنو�ة والرسوم خالل مدة هذا العقد دون إشعار مسبق  •

 بالتأم�ن ع�� املبا�ي املقامة ع�� األرضبل��م املؤجر  •

 ال يحق للمستأجر تأج�� اال �عد موافقة مدن ا�خطية  •

   ةالشرك: املصدر

 الحديد  لتيوبات الحديدية  للصناعات بناء  رشكة فرع  مصنععقد إيجار األرض المقام عليها   
 مصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية لتيو�ات ا�حديد عقد إيجار األرض املقام عل��ا  ):22(ا�جدول رقم 

 مصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية لتيو�ات ا�حديد 

 الصناعية األو�� –الدمام  املوقع

 العقد أطراف
 أمانة املنطقة الشرقية  املؤجر 

 شركة بناء للصناعات ا�حديدية  املستأجر 

 م). 28/09/2014ه (املوافق 04/12/1435تار�خ بدأت من   ،سنوات ) 10عشر ( العقد مدة 

.  )331,150ثالث مائة وواحد وثالثون ألف ومائة وخمسون ر�ال سعودي ( العقد قيمة
ً
 ر�ال سعودي سنو�ا

 برغبة تجديد العقد أمانة املنطقة الشرقية  اشعار املؤجر " التجديد آلية
ً
 " خطيا

الشروط  

 ا�جوهر�ة

 عدم إضافة أي �شاط أو مبا�ي إال �عد أخذ املوافقة ا�خطية من اآلمانة   •

 ا بحالة جيدة  يحق لالمانة �عد ان��اء العقد العالقة التعاقدية ب�ن الطرف�ن التصرف باملنشآت الثابتة ع�� العقار بدون أي �عو�ض ع��ا وعليھ �سليمه •

 هات ذات العالقة  تأم�ن وسائل �افة االش��اطات لألمن والسالمة لالزمة �حماية األ�خاص واملنشئآت داخل العقار حسب �عليمات الدفاع املد�ي وا�ج •

   ةالشرك: املصدر

   مصنع فرع رشكة بناء للصناعات الحديدية للحديد اإلنشائيعقد إيجار األرض المقام عليها   
  مصنع فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية ل�حديد اإل�شائيعقد إيجار األرض املقام عل��ا  ):23(ا�جدول رقم 

 فرع شركة بناء للصناعات ا�حديدية ل�حديد اإل�شائيمصنع 

 الدمام الثانية املوقع

 العقد أطراف
   )مدن(الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية  املؤجر 

 شركة بناء للصناعات ا�حديدية  املستأجر 

 م). 13/12/2021ه (املوافق 1443/ 05/ 09تار�خ  بدأت من  ،سنوات )7(سبعة  مدة العقد 

.  )47,624ر�ال سعودي ( سبعة وأر�عون ألف وستمائة وأر�عة وعشرون العقد قيمة
ً
 ر�ال سعودي سنو�ا

 برغبة تجديد العقد قبل سنة من تار�خ ان��اء العقد   "مدن" اشعار املؤجر التجديد آلية
ً
 خطيا

الشروط  

 ا�جوهر�ة

 ال يحق للمستأجر تأج�� اال �عد موافقة مدن ا�خطية. •

 دون اخذ املوافقة ا�خطية املسبقة من مدن. �عديل �� املصنع أي صيانة املبا�ي وا�حافظة عل��ا وعدم إجراء  •
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 ضد ا�حر�ق واألخطار األخرى وكذل •
ً
 شامال

ً
ك التأم�ن للغ�� (الطرف يل��م املستأجر بالتأم�ن ع�� املبا�ي واملنشآت واملعدات املقامة ع�� األرض املؤجرة تأمينا

 الشر�ات املرخص لها �� اململكة.إحدى لدى الثالث) 

 العقد.  للمؤجر "مدن" ا�حق �� �عديل اإليجار ومقابل ت�اليف التطو�ر والتشغيل الصيانة السنو�ة ومقابل ا�خدمات االدار�ة وغ��ها خالل مدة هذا •

   ةالشرك: املصدر

 والسعودة  الموظفون  

 تحت  ) موظف غ�� سعودي، وتندرج الشركة  127) موظف سعودي و(42) موظف م��م (169الشركة (بلغ عدد موظفي    ،م2022يونيو    30  تار�خ  كما ��
ً
حاليا

 ل��نامج نطاقات الصادر عن وزارة املوارد البشر�ة والتنمية26.45و�نسبة سعودة قدرها ( ب)فئة (املتوسط" األخضر النطاق "
ً
 . االجتماعية %) وفقا

  30م وكما �� ف��ة الستة أشهر املن��ية ��  2021م و2020  األعوام  خالل  الشركة  إدارات  ع��  وتوزيعهم  السعودة   و�سبة  املوظف�ن   أعداد  التالية  ا�جداول   وتو�ح

 .م2022يونيو 
 . م2022يونيو  30أشهر املن��ية ��  الستةوكما �� ف��ة م 2021م و2020 األعوام خاللأعداد العامل�ن بالشركة  ):24(ا�جدول رقم 

 الفئة 
 م2022يونيو   30 م2021 م2020

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

 % 25 42 % 25 43 % 30 44 السعوديون 

 % 75 127 % 75 129 % 70 101 غ�� السعودي�ن 

 % 100 169 % 100 172 % 100 145 اإلجما��

 الشركة : املصدر

 م. 2022يونيو   30م وكما �� ف��ة الستة أشهر املن��ية �� 2021م و2020 خالل األعوام): توزيع املوظف�ن ع�� اإلدارات 25(ا�جدول رقم 

 اإلدارة
 م2022يونيو   30 م2021 م2020

 غ�� السعودي�ن السعوديون  غ�� السعودي�ن السعوديون  غ�� السعودي�ن السعوديون 

 7 5 8 5 8 4 ) ا�حديد تيو�ات مصنع( اإلنتاجإدارة 

 7 1 8 2 5 2 )مصنع الكبس( إدارة اإلنتاج

 13 12 13 11 10 11 ) ا�حديد لف  خدمات مصنع( إدارة اإلنتاج

 63 3 65 3 45 5   )اإل�شائي ا�حديد مصنع( إدارة اإلنتاج

 1 0 1 0 1 0  إدارة املشاريع

 5 1 5 1 5 1 إدارة ا�جودة

 8 2 8 3 8 3 إدارة الصيانة 

 3 3 3 4 2 3 اإلدارة املالية  

 6 10 6 10 5 11 إدارة املوارد البشر�ة واملرافق 

 املبيعات والتسو�ق إدارة

 ) مصنع ا�حديد اإل�شائي(
0 2 

0 2 0 2 

 املبيعات والتسو�ق إدارة

 ) خدمات لف ا�حديدمصنع (
4 10 

4 10 5 12 

 اإلجما��
44 101 43 129 42 127 

145 172 169 

 الشركة : املصدر

 . هذه النشرة ال يوجد للشركة �شاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها ح�ى تار�خ �شر 

عمل الشركة،  جال  تقوم إدارة الشركة بمتا�عة السوق �ش�ل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف ع�� املستجدات واألف�ار واالبت�ارات ا�جديدة �� م

 و�استثناء ذلك فإنھ ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتو�ة �شأن األبحاث والتطو�ر للمنتجات ا�جديدة. 

 �� الوضع املا�� خالل (اوتقر الشركة بأنھ لم يحدث أي 
ً
 م�حوظا

ً
 األخ��ة.12نقطاع �� أعمالها يمكن أن يؤثر أو ي�ون أثر تأث��ا

ً
 ) شهرا

 ء مجلس اإلدارة �عدم وجود أي نية إلجراء أي �غي�� جوهري �� طبيعة عمل الشركة.كما يقر أعضا
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 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي  

 الطرح وبعد قبل   الرشكة   هيكل ملكية  

 : و�عد الطرح الشركة قبل هي�ل ملكيةيو�ح ا�جدول التا�� 
  و�عد الطرحقبل  املباشرة هي�ل ملكية الشركة ):26(ا�جدول رقم 

 االسم  م

 امللكية املباشرة 

 �عد الطرح عدد األسهم املطروحة قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 74.1660% 3,708,298 10.1135%  505,677   84.280% 4,213,975 مجموعة البواردي القابضة   1

 4.3824% 219,120 0.5976%  29,880 4.980% 249,000 ر�اض سليمان عمر ا�خرا�ىي 2

 4.3472% 217,360 0.5928%  29,640 4.940% 247,000 عبدهللا ماجد ع�� املاجد 3

 3.5200% 176,000 0.4800%  24,000 4.000% 200,000 عبدهللا عبدالعز�ز سعد الز�د  4

 0.9504% 47,520 0.1296%  6,480 1.080% 54,000 عبدالعز�ز النمرخالد محمد  5

 0.3009% 15,043 0.0410%  2,051 0.342% 17,094 محمد خالد محمد البواردي  6

 0.0704% 3,520 0.0096%  480 0.080% 4,000 سعد صا�ح عبدالرحمن العبداللطيف   7

 0.0463% 2,315 0.0063%  316 0.053% 2,631 يحيى ع�� سعيد القحطا�ي  8

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 خليفة فيصل محمد السعيد 9

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 ابراهيم عبدهللا رشيد ا�جر�وع 10

 0.0088% 440 0.0012% 60 0.010% 500 حسن عبدالعز�ز ابراهيم ا�حواج  11

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 عبدهللا طاهر حبيب ا�حسن  12

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 حميد  آل صا�ح �اظم ع�� 13

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 راشد  آل ع�� مهدي ابراهيم 14

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500   مقبول  آل صا�ح حسن أحمد 15

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 راشد آل مهدي ع�� محمد 16

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 يوسف احمد عبدهللا الشيخ 17

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 نا�� حسن ع�� الصا�ح  18

 0.0088% 440 0.0012%  60 0.010% 500 مصطفى محمد أحمد الكحل  19

 0.0062% 308 0.0008%  42 0.007% 350 الصيدال�ي  عيد محمد جمال محمد 20

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد م�ي صا�ح ا�حميد 21

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد مو�ىى عي�ىى العي�ىى   22

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبدهللا سعد مشل ا�حسي�ي  23

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبدالهادي ع�� سعيد القحطا�ي   24

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 مسفر حسن ظافر القحطا�ي 25

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبداملنعم عبدالعز�ز حس�ن ا�حمود 26

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 خالد محمد ع�� السيا��   27

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 ماجد عي�ىى حسن ابوالر��  28

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عبدالعز�ز رفيع ظافر العمري  29

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد عبدهللا سالم العقيل   30

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 خالد صا�ح ع�� البحرا�ي   31

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 مو�ىى م�ي ناصر الصوفان 32

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 عباس محمد عبدهللا العن�ان 33

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 بدر خليل ابراهيم الدري�ىي 34

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 معيض محمد عبدهللا القر�ي 35
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 املصدر: الشركة  
 

 هي�ل ملكية الشركة الغ�� مباشرة قبل و�عد الطرح  ):27(ا�جدول رقم 

 االسم  م

 امللكية الغ�� املباشرة

 �عد الطرح قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 22.56% 1,127,942 25.64% 1,281,752 خالد محمد البواردي  1

 6.95% 347,653 7.90% 395,060 مساعد عبدالرحمن البواردي  2

 % 5.41 270,398 % 6.15 307,270 عبدالرحمن البواردي  سامي 3

 % 34.92 1,745,993 % 39.69 1,984,082 اإلجما��

 املصدر: الشركة  

 

 القابضة  مجموعة البواردي عن نبذة  ي�� وفيما

رأس  و�بلغ  الدمام  م)، الصادر �� مدينة  18/05/1959ه (املوافق  02/11/1378) وتار�خ  2050000795ال�جل التجاري رقم (بموجب    مقفلةمساهمة  شركة  

 ) ر�ال سعودي. 50,000,000( خمسون مليون مالها 

التا�عة للشر�ات القابضة، واستثمار أموال الشر�ات التا�عة للشر�ات القابضة، امتالك العقارات واملنقوالت  إدارة الشر�ات    ��  للشركة  الرئيسية  األ�شطة  تتمثل

ت التا�عة للشر�ات  الالزمة للشر�ات القابضة، تقديم القروض والكفاالت والتمو�ل للشر�ات التا�عة للشر�ات القابضة، امتالك حقوق امللكية الصناعية للشر�ا

 مللكية الصناعية للشر�ات التا�عة، تأج�� حقوق امللكية الصناعية للشر�ات التا�عة للشر�ات القابضة� حقوق ا القابضة، تأج�
 

 القابضة  هي�ل ملكية شركة البواردي ):28(ا�جدول رقم 

 عدد األسهم االسم 
 قيمة السهم 

 )ر�ال سعودي(

 القيمة اإلجمالية 

 ي)ر�ال سعود(
 النسبة

 30.42% 15,208,350 10 1,520,835 خالد محمد البواردي 

 5.83% 2,916,650 10 291,665 نورة محمد البواردي

 6.88% 3,437,500 10 343,750 أمل محمد البواردي 

 6.88% 3,437,500 10 343,750 خلود محمد البواردي 

 9.38% 4,687,500 10 468,750 مساعد عبدالرحمن البواردي 

 7.29% 3,645,850 10 364,585 سامي عبدالرحمن البواردي 

 7.29% 3,645,850 10 364,585 فهد عبدالرحمن البواردي 

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 سلومي ا�حس�ن محمد البار��  36

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250   عبد بن حس�ن ع�� حس�ن 37

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 بدر ع�� سليمان ا�ح�� 38

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 الهنوف احمد صا�ح املغ�� 39

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 مازن عبدالعز�ز عبدالرحمن السماعيل 40

 0.0044% 220 0.0006%  30 0.005% 250 محمد علبدالعز�ز حسن الع��  41

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 رضا عبدا�حافظ صا�ح املؤمن 42

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 الشقاقمنذر عبدهللا محمد  43

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 مهدي مو�ىى حس�ن املسلم 44

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 احمد عبدهللا عبدالرحمن محمد  45

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 محمد عبداللطيف حمد ا�حمد  46

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 صا�ح العبداللطيفابراهيم سعد  47

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 نواف سعد صا�ح العبداللطيف 48

 0.0026% 132 0.0004%  18 0.003% 150 تر�ي سعد صا�ح العبداللطيف  49

 12.00% 600,000 - - - - ا�جمهور (مستثمر�ن مؤهل�ن)  50

 % 100.00 5,000,000 % 12.00 600,000 % 100.00 5,000,000 اإلجما��
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 3.65% 1,822,900 10 182,290 فوز�ة عبدالرحمن البواردي 

 4.69% 2,343,800 10 234,380 رسميھ عبدالرحمن البواردي 

 3.65% 1,822,900 10 182,290 حصھ عبدالرحمن البواردي 

 3.65% 1,822,900 10 182,290 هناء عبدالرحمن البواردي 

 3.65% 1,822,900 10 182,290 ياسم�ن عبدالرحمن البواردي 

 3.65% 1,822,900 10 182,290 هيفاء عبدالرحمن البواردي 

 3.13% 1,562,500 10 156,250 رسميھ مقبل الدوسري 

 % 100 50,000,000  5,000,000 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة

 الهيكل التنظيمي   
 

 الهي�ل التنظي�ي للشركة ):1لش�ل رقم (ا 

 
 املصدر: الشركة
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 أعضاء مجلس اإلدارة وأمني رس المجلس   

 وأم�ن سر ا�جلس:  يو�ح ا�جدول التا�� أعضاء مجلس اإلدارة 
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  ):29(ا�جدول رقم 

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم
صفة 

 العضو�ة 

االستقاللية  

***** 
 العمر ا�جنسية 

 اململوكة  األسهم

 " مباشرة"

 اململوكة  األسهم

 تار�خ التعي�ن  " **** غ�� مباشرة"

 النسبة  العدد النسبة  العدد

خالد محمد سعد 

 البواردي ** 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 م 2021/ 27/10 % 25.64 1,281,752 - - 64 سعودي غ�� مستقل  غ�� تنفيذي

مساعد عبدالرحمن 

 سعد البواردي ** 

  رئيس نائب

 دارة اإل  مجلس
 م 2021/ 27/10 7.90% 395,060 - - 64 سعودي مستقل غ��  غ�� تنفيذي

سامي عبدالرحمن سعد  

 البواردي 

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 م 2021/ 27/10 6.15% 307,270 - - 57 سعودي غ�� مستقل  غ�� تنفيذي

محمد ع�� محمد 

 ا�حوقل 

عضو مجلس  

 دارة اإل 
 م 2021/ 27/10 - - - - 60 سعودي غ�� مستقل  غ�� تنفيذي

 *** اإلدارة مجلس سر  أم�ن

ابراهيم سعد صا�ح 

 العبداللطيف 

أم�ن سر  

 ا�جلس
 م 2021/ 27/10 - - 0.003% 150 48 سعودي - -

 الشركة: املصدر

ه  21/03/1443م) ع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أعاله وذلك ملدة خمس سنوات من تار�خ  2021/ 10/ 21ه (املوافق  03/1443/ 15املنعقدة �� تار�خ  التحولية  وافقت ا�جمعية  *

 م) 27/10/2021(املوافق 

السيد/ خالد محمد سعد البواردي كرئيس مجلس اإلدارة و�عي�ن السيد/ مساعد عبدالرحمن سعد البواردي �عي�ن  م) ع��  2021/ 27/10ه (املوافق  1443/ 21/03بتار�خ    اإلدارة** وافق مجلس  

 كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.

 �أم�ن سر �جلس اإلدارة. ابراهيم سعد صا�ح العبداللطيف  /السيد�عي�ن   م) ع��27/10/2021ه (املوافق 1443/ 03/ 21بتار�خ  مجلس اإلدارةوافق * **

مجموعة  ، حيث أن شركة  %9.38بنسبة  مجموعة البواردي القابضة  ناتجة عن ملكيتھ �� شركة  سعد البواردي  مساعد عبدالرحمن  السيد/  رئيس مجلس اإلدارة  نائب  ل**** إن امللكية غ�� املباشرة  

 ة. ي% �� شركة بناء للصناعات ا�حديد84.28تمتلك �سبة البواردي القابضة 

مجموعة البواردي ، حيث أن شركة %30.42بنسبة مجموعة البواردي القابضة إن امللكية غ�� املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ خالد محمد سعد البواردي ناتجة عن ملكيتھ �� شركة 

 % �� شركة بناء للصناعات ا�حديدية. 84.28تمتلك �سبة القابضة 

مجموعة  %، حيث أن شركة  7.29بنسبة  مجموعة البواردي القابضة  سعد البواردي ناتجة عن ملكيتھ �� شركة  سامي عبدالرحمن  مجلس اإلدارة السيد/    لعضوإن امللكية غ�� املباشرة  

 للصناعات ا�حديدية. % �� شركة بناء 84.28تمتلك �سبة البواردي القابضة 

 

 عن هيئة السوق املالية �� تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة �� �ل من :  ***** تم االستناد ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة

 ملا �سبتھ خمسة �� املائة أو أك�� من أسهم الشركة أ 
ً
 و من أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. أن ي�ون مال�ا

 مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو الشركة �� اإلدارة مجلس  أعضاء من أي مع  قرابة صلة لھ ت�ون  أن  . 

 مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو الشركة كبار التنفيذي�ن �� من أي مع  قرابة صلة لھ ت�ون  أن  . 

  ي�ون عضو مجلس إدارة �� شركة أخرى من مجموعة الشركة املر�ح لعضو�ة مجلس إدار��ا. أن 
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 مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس ألعضاء الذاتية الس��ة فيما ي�� م�خص
 الس��ة الذاتية �خالد محمد سعد البواردي  ):30(ا�جدول رقم 

 البواردي سعد خالد محمد 

 سنة   64 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 رئيس مجلس اإلدارة  املنصب

 م. 1980حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� اإلدارة الصناعية من جامعة الب��ول واملعادن باململكة العر�ية السعودية عام  املؤهالت العلمية

 م وح�ى اآلن. 2020) منذ  دراسة املوضوعات ا�حالھ ال��ا من ا�ح�ومة �عمل �� مجال جهة ح�وميةشغل منصب عضو مجلس الشورى ( • ا�خ��ات العملية 

)  دراسة املوضوعات ا�حالھ ال��ا من ا�ح�ومة  �عمل �� مجال (جهة ح�وميةشغل منصب عضو �جنة االقتصاد والطاقة �� مجلس الشورى   •

 م وح�ى اآلن.2020منذ 

تنمية دور القطاع ا�خاص �� االقتصاد  �عمل �� مجال    جهة ح�وميةالغرف السعودية (�� مجلس    2030شغل منصب عضو فر�ق صناعة   •

 م وح�ى اآلن.2020) منذ السعودي

 م وح�ى اآلن. 2019) منذ جهة ح�ومية خ��يةاق�ن باملنطقة الشرقية (إيفاء) (شغل منصب عضو ال�جنة التنفيدية �� جمعية املع •

) حكمهم  ��  ومن  األيتام  �شؤون  العناية�عمل �� مجال    جهة خ��يةا�خ��ية لرعاية األيتام (بناء) (  شغل منصب رئيس �جنة املراجعة �� ا�جمعية •

 م وح�ى اآلن.2019منذ 

�عمل �� مجال   ذات مسئولية محدودةشغل منصب عضو ا�جلس اإلستشاري ل�لية ا�جتمع بالدمام �� جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن ( •

 وح�ى اآلن. م 2016) منذ التعليم

م وح�ى 2016) منذ جهة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� ا�جال التعلي�ي�� جامعة األم�� محمد بن فهد ( شغل منصب عضو مجلس األمناء •

 اآلن.

) منذ  جهة (ذات مسؤولية محدودة �عمل �� ا�جال التعلي�ي  شغل منصب عضو مجلس أوقاف ا�جامعة �� جامعة األم�� محمد بن فهد  •

 �ى اآلن. م وح2016

جا •  �� ا�خ��ية  �عليم  مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  (شغل  فهد  بن  محمد  األم��  ا�جال  معة   �� �عمل  محدودة  مسؤولية  ذات  جهة 

 م وح�ى اآلن. 2015) منذ التعلي�ي

 م وح�ى اآلن. 2009) منذ جهة خ��يةلرعاية األيتام (بناء) ( شغل منصب عضو ال�جنة التنفيذية �� ا�جمعية ا�خ��ية •

 م وح�ى اآلن. 2002) منذ  جهة ح�وميةغل منصب عضو مجلس إدارة صندوق املناسبات �� الغرفة التجار�ة الصناعية باملنطقة الشرقية (ش •

�عمل ��   جهة ح�وميةشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية املعاق�ن باملنطقة الشرقية �� جمعية املعاق�ن باملنطقة الشرقية (إيفاء) ( •

 م وح�ى اآلن. 2002) منذ  اإلعاقة ذوي  �خدمة اإل�سا�ي

• ) الشرقية  باملنطقة  الصناعية  التجار�ة  الغرفة   �� املر�ىى  أصدقاء  �جنة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  ح�وميةشغل  ��    جهة  جال  ا��عمل 

 م وح�ى اآلن. 1997) منذ االستشاري 

�� مجال  البنك العر�ي الوط�ي (مساهمة عام  والتعو�ضات ��شغل منصب رئيس �جنة ال��شيحات   • م وح�ى 2010صرفية) منذ  املة �عمل 

 م. 2020

 م. 2020م وح�ى 2010البنك العر�ي الوط�ي (مساهمة عامة �عمل �� مجال مصرفية) منذ  ا�خاطر ��شغل منصب عضو �جنة  •

 م. 2020م وح�ى 2004البنك العر�ي الوط�ي (مساهمة عامة �عمل �� مجال مصرفية) منذ  التنفيذية ��شغل منصب عضو ال�جنة  •

 م. 2020م وح�ى 2001البنك العر�ي الوط�ي (مساهمة عامة �عمل �� مجال مصرفية) منذ  إدارة ��شغل منصب عضو مجلس  •

 م. 2020م وح�ى 2001البنك العر�ي الوط�ي (مساهمة عامة �عمل �� مجال مصرفية) منذ  إدارة ��مجلس  رئيسشغل منصب  •

منصب   • ��مجلس    رئيسشغل  اللوجستية    إدارة  ل�خدمات  الشرقية  البوابة  محدودة(شركة  مسئولية  مجال    ذات   �� ا�خدمات  �عمل 

 . اآلن  م وح�ى 2017) منذ اللوجستية

م وح�ى 2003) منذ    التجارة العامة  �عمل �� مجال  ذات مسئولية محدودةد�ي (   –شغل منصب رئيس مجلس املدير�ن �� ألبا إن��ناشيونال   •

 م. 2018

م  2001) منذ  التأم�نلس اإلدارة �� شركة املعاينة وفحص املواد ا�حدودة (ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال  شغل منصب رئيس مج  •

 م. 2018وح�ى 

م  2014) منذ  اإلشراف ع�� املوا�ئ السعودية�عمل �� مجال    جهة ح�وميةشغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� املؤسسة العامة للموا�ئ ( •

 م. 2017وح�ى 
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خدمات مجلس اإلدارة �� شركة املعاينة البحر�ة وتقدير ا�خسائر ا�حدودة (ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال  شغل منصب رئيس   •

 م. 2017م وح�ى 2013منذ  ) املعاينة وتقدير ا�خسائر

تصنيع الكيماو�ات باالضافة   �عمل �� مجال  مساهمة عامةشغل منصب رئيس �جنة املراجعة �� شركة الصناعات الكيميائية األساسية ( •

 م. 2014م وح�ى 2006) منذ  لشراء و�شكيل وتصنيع وتصدير الكيماو�ات

) منذ  صناعة املنتجات الورقية�عمل �� مجال    مساهمة مقفلةشغل منصب عضو ال�جنة التنفيذية �� الشركة العر�ية لصناعة الورق ( •

 م. 2014م وح�ى 2006

م وح�ى 2003) منذ شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال الصناعاتكة العر�ية لصناعة الورق (شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� الشر  •

 م. 2014

) منذ  شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال البي��وكيماو�اتلصناعات الكيميائية األساسية (شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� شركة ا •

 م. 2014م وح�ى 2002

م وح�ى 2004) منذ  شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارةب��وت (  –إن��ناشيونال  شغل منصب رئيس مجلس املدير�ن �� ماب   •

 م. 2013

العضو�ات �� مجالس  

 إدارات شر�ات أخرى 

 م وح�ى اآلن. 2021مساهمة مقفلة قابضة) منذ شركة شغل منصب رئيس مجلس املدير�ن �� مجموعة البواردي القابضة ( •

م وح�ى  2019ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارة) منذ  شركة  املدير�ن �� شركة البواردي ملواد البناء (شغل منصب رئيس مجلس   •

 اآلن.

م  2019ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارة) منذ    شغل منصب رئيس مجلس املدير�ن �� شركة البواردي للعدد واألدوات (شركة •

 وح�ى اآلن.

دير�ن �� شركة البواردي لالستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال استثمار األوراق املالية و�دارة  شغل منصب رئيس مجلس امل •

 م وح�ى اآلن. 2019املمتل�ات العقار�ة) منذ 

م  2019شغل منصب رئيس مجلس املدير�ن �� شركة البواردي لتعبئة األعالف (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارة) منذ   •

 وح�ى اآلن.

م وح�ى 2016ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال تجارة التجزئة) منذ    شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة �� شركة أتقن الدولية (شركة •

 اآلن.

�� مجال النقل) منذ  • ا�حدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل  الدو��  النقل والتخز�ن  �� شركة  اإلدارة  شغل منصب رئيس مجلس 

 م وح�ى اآلن. 2013

 م وح�ى اآلن.2002شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� ا�جمعية ا�خ��ية لرعاية األيتام (بناء) (جهة خ��ية) منذ   •

 م وح�ى اآلن. 2002منذ ) شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� جمعية ال�� ا�خ��ية باملنطقة الشرقية (جهة خ��ية �عمل •

م  1999التصدير (شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة) منذ    تلسعودية للتطو�ر وخدماشغل منصب رئيس مجلس املدير�ن �� الشركة ا •

 وح�ى اآلن.

 م وح�ى اآلن. 1981شغل منصب رئيس مجلس املدير�ن �� شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (ذات مسؤولية محدودة قابضة) منذ  •

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية ملساعد عبدالرحمن سعد البواردي  ):31(ا�جدول رقم 

 مساعد عبدالرحمن سعد البواردي

 سنة   64 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة املنصب

 م. 1984�� الواليات املتحدة األمر�كية عام  جامعة ديبوكحاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� التسو�ق من  املؤهالت العلمية

 . اآلنم وح�ى 2021) منذ مساهمة مقفلة قابضةشغل منصب رئيس التنفيذي �� مجموعة البواردي (شركة � • ا�خ��ات العملية 

) التجارة�عمل �� مجال    ذات مسؤولية محدودةشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة    التنفيذي ��شغل منصب نائب الرئيس  � •

 .اآلنم وح�ى 1985منذ 

العضو�ات �� مجالس  

 إدارات شر�ات أخرى 

 . وح�ى اآلن م2021) منذ قابضةشركة مساهمة مقفلة �شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� مجموعة البواردي ( •

) التجارة�عمل �� مجال    ذات مسؤولية محدودةشركة  شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (  اإلدارة ���شغل منصب عضو مجلس   •

 .وح�ى اآلنم 1985منذ 
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وح�ى م 2019) منذ التجارة�عمل �� مجال  ذات مسؤولية محدودةشركة شركة البواردي ملواد البناء ( اإلدارة ���شغل منصب عضو مجلس  •

 .ناآل 

م  2019) منذ  التجارة�عمل �� مجال    ذات مسؤولية محدودةشركة  شركة البواردي للعدد واألدوات (  اإلدارة ���شغل منصب عضو مجلس   •

 .وح�ى اآلن

استثمار األوراق املالية و�دارة    �عمل �� مجال  ذات مسؤولية محدودةشركة  البواردي لالستثمار (  �� شركةاإلدارة  �شغل منصب عضو مجلس   •

 . اآلنم وح�ى 2019) منذ املمتل�ات العقار�ة

م  2019) منذ  التجارة�عمل �� مجال    ذات مسؤولية محدودة(شركة  األعالف  شركة البواردي لتعبئة    اإلدارة ���شغل منصب عضو مجلس   •

 .اآلنوح�ى 

 املصدر: الشركة

 الس��ة الذاتية لسامي عبدالرحمن سعد البواردي  ):32(ا�جدول رقم 

 سامي عبدالرحمن سعد البواردي

 سنة  57 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 م. 1990حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� ا�حاسبة من جامعة امللك سعود �� اململكة العر�ية السعودية عام   املؤهالت العلمية

 .اآلنم وح�ى 2021) منذ شركة مساهمة مقفلة قابضة�شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي �� مجموعة البواردي القابضة ( • ا�خ��ات العملية 

) شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارةشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (  التنفيذي ���شغل منصب نائب الرئيس   •

 .اآلنم وح�ى 1990منذ 

 .اآلنم وح�ى 2014) منذ جهة خ��ية�شغل منصب نائب رئيس �� ا�جمعية ا�خ��ية ملتالزمة داون (دس�ا) ( •

العضو�ات �� مجالس  

 إدارات شر�ات أخرى 

 .اآلنم وح�ى 2021) منذ شركة مساهمة مقفلة قابضةمجلس اإلدارة �� مجموعة البواردي القابضة (�شغل منصب عضو  •

منذ   )شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارة(  �شغل منصب عضو مجلس ادارة �� شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي •

 . اآلنم وح�ى 1990

م وح�ى 2019) منذ  شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارةاردي ملواد البناء (�شغل منصب عضو مجلس إدارة �� شركة البو  •

 .اآلن

م  2019) منذ  شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارة�شغل منصب عضو مجلس إدارة �� شركة البواردي للعدد واألدوات ( •

 .اآلن وح�ى

) منذ  شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارةوالتخز�ن الدو�� ا�حدودة (�شغل منصب عضو مجلس إدارة �� شركة النقل   •

 . اآلنم وح�ى 2008

  م وح�ى 2019) منذ  شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارة�شغل منصب عضو مجلس إدارة �� شركة البواردي لالستثمار ( •

 .اآلن

م  2019) منذ  شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال التجارةتعبئة ا�حبوب (�شغل منصب عضو مجلس إدارة �� شركة البواردي ل •

 .اآلنوح�ى 

 . اآلنم وح�ى 2018) منذ  جهة خ��ية�شغل منصب عضو مجلس إدارة �� جمعية التنمية والتطو�ر �شقراء ( •

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية �حمد ع�� محمد ا�حوقل  ):33(ا�جدول رقم 

 محمد ع�� محمد ا�حوقل 

 سنة   60 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 م. 1985عام الواليات املتحدة األمر�كية �� �ور�شيا من جامعة إدارة األعمال حاصل ع�� درجة الب�الور�وس ��  • املؤهالت العلمية

 م. 1989عام الواليات املتحدة األمر�كية �� ويس�و�سن من جامعة اإلدارة املالية والتسو�ق �� املاجست�� حاصل ع�� درجة  •

�عمل �� مجال االستثمار الزرا��    ذات مسئولية محدودةالراج�� الدولية لالستثمار (شركة    والتدقيق ���شغل منصب مدير �جنة املراجعة   • ا�خ��ات العملية 

 م وح�ى اآلن. 2020والصنا��) منذ 
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م وح�ى 2020�عمل �� مجال االستثمار) منذ    ذات مسئولية محدودة�شغل منصب عضو مجلس املستشار�ن �� شركة �وارا القابضة (شركة   •

 اآلن.

دودة �عمل �� مجال االستشارات املالية واالستثمار�ة)  �شغل منصب مستشار مجلس اإلدارة �� شركة ار �� فليمنج (شركة ذات مسؤولية مح •

 م وح�ى اآلن.2019منذ 

 م وح�ى اآلن. 2018�عمل �� مجال االستثمارات) منذ  مساهمة مقفلةشركة رزا (شركة  املراجعة ���شغل منصب مدير �جنة  •

 م وح�ى اآلن. 2016�� مجال التمو�ل) منذ  �شغل منصب مدير �جنة املراجعة والتدقيق �� شركة النايفات (شركة مساهمة عامة �عمل •

م وح�ى  2016�شغل منصب مدير �جنة األصول املالية واملطلو�ات �� شركة النايفات  (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال التمو�ل) منذ   •

 اآلن.

م وح�ى  2019االستثمار) منذ  شغل منصب مستشار مجلس اإلدارة �� مجموعة البواردي القابضة (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال   •

 م. 2020

ال�جنة   • عضو  منصب  ��شغل  (شركة    التنفيذية  القابضة  العي�ىى  عبداللطيف  مجموعة  محدودةشركة  مسئولية  مجال    ذات   �� �عمل 

 م. 2020م وح�ى 2019) منذ االستشارات املالية واالستثمار�ة

) االستثمارات العقار�ة�عمل �� مجال    ات مسئولية محدودةذ شغل منصب عضو ا�جلس االستشاري �� شركة فاسيت القابضة  (شركة   •

 م. 2020م وح�ى 2019منذ 

 م. 2020م وح�ى 2017) منذ التمو�ل�عمل �� مجال  مساهمة عامةالسيارات (شركة  لتأج��ا�جز�رة  استشاري ��شغل منصب عضو  •

م وح�ى 2017) منذ  التمو�ل�عمل �� مجال    مساهمة عامةشغل منصب مدير ادارة الش�اوي وا�خاطر �� ا�جز�رة لتاج�� السيارات  (شركة   •

 م. 2020

(شركة   • القابضة  العي�ىى  عبداللطيف  مجموعة  شركة   �� والتمو�ل  االئتمان  �جنة  مدير  منصب  مقفلةشغل  مجال    مساهمة   �� �عمل 

 م. 2019م وح�ى 2018) منذ االستثمار

)منذ  التجارة�عمل �� مجال    مساهمةف العي�ىى القابضة شركة  شركة مجموعة عبداللطي  السيارات ��شغل منصب مدير �جنة ائتمان   •

 م. 2019م وح�ى 2018

الرئيسية �� سامبا املالية  (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال    لإلدارةاملنطقة املركز�ة    املصرفية،ا�جموعات    العام،شغل منصب املدير   •

 م. 2019م وح�ى 2007خدمات مالية) منذ  ا�

) منذ التجارة�عمل �� مجال    مساهمة مقفللةشركة مجموعة عبداللطيف العي�ىى القابضة (شركة    إدارة ��شغل منصب عضو مجلس   •

 م. 2018م وح�ى 2018

م وح�ى 2017) منذ  االستثمار�عمل �� مجال    مساهمة مقفلة خاطر �� شركة الر�ادة لالستثمار  (شركة  شغل منصب مدير ادارة الش�اوي وا� •

 م. 2018

) االستثمار�عمل �� مجال    مساهمة مقفلةشغل منصب ال��شيحات وامل�افآت وعضو �جنة ا�حوكمة �� شركة الر�ادة لالستثمار  (شركة   •

 م. 2018م وح�ى 2017منذ 

 م. 2018م وح�ى 2016) منذ االستثمار�عمل �� مجال  مساهمة مقفلة�� شركة الر�ادة لالستثمار  (شركة راة عضو مجلس ادشغل منصب  •

العضو�ات �� مجالس  

 إدارات شر�ات أخرى 

 م وح�ى اآلن.2021شركة النايفات  (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال التمو�ل) منذ  إدارة ���شغل منصب عضو مجلس  •

�شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� الراج�� الدولية لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال االستثمار الزرا�� والصنا��) منذ   •

 م وح�ى اآلن. 2020

 م وح�ى اآلن. 2019ي القابضة (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال االستثمار) منذ �شغل منصب عضو مجلس إدارة �� مجموعة البوارد •

 م وح�ى اآلن. 2018�شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� البنك األه�� التجاري (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال مصرفية) منذ  •

م وح�ى 2018مجال االستثمارات العقار�ة) منذ    �شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� شركة رزا (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� •

 اآلن.

 املصدر: الشركة 
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 الس��ة الذاتية البراهيم سعد صا�ح العبداللطيف  ):34(ا�جدول رقم 

 ابراهيم سعد صا�ح العبداللطيف

 سنة  50 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 أم�ن سر مجلس اإلدارة املنصب

 م. 2020  السعودية عاممن جامعة القانون حاصل ع�� درجة الب�الور�وس ��  • املؤهالت العلمية

) منذ تجارة االتصاالت  �عمل �� مجالمحدودة    مسؤولية  ذاتشغل منصب مسؤول عالقات ح�ومية �� شركة العبداللطيف للتجارة (شركة   • ا�خ��ات العملية 

 م. 2021م وح�ى 2011

م وح�ى  2011) منذ  تمجال العقارا�عمل ��    محدودة  مسؤولية  (ذاتشغل منصب مدير الشؤون القانونية �� مجموعة العبداللطيف شركة   •

 م. 2021

 م. 2011م وح�ى 2005) منذ االتصاالت�عمل �� مجال  محدودة مسؤولية ذاتشغل منصب أم�ن السر �� شركة االتصاالت الدولية (شركة  •

م  2014) منذ  صناعة ال�ابالت  �عمل �� مجال  محدودة   مسؤولية  ذاتشغل منصب أم�ن السر �� شركة ميدال لل�ابالت السعودية (شركة   •

 م. 2021وح�ى 

 م. 2007وح�ى  2002منذ العقارات) �عمل �� مجال  محدودة مسؤولية ذاتشغل منصب أم�ن السر �� مجموعة العبداللطيف (شركة  •

 م. 2002م وح�ى  2000) منذاالتصاالت  �عمل �� مجال    محدودة  مسؤولية  ذاتو�ي �� شركة أجيال القابضة (شركة  شغل منصب مستشار قان •

(شركة   • ا�حدودة  فر�زز  شركة   �� قانو�ي  مستشار  منصب  �عمل  مسؤولية  ذات شغل  مجال    محدودة  عامة��  منذ  تجارة  وح�ى  1997)  م 

 م. 2000

 املصدر: الشركة 

 التنفيذية اإلدارة   
 أعضاء اإلدارة التنفيذية ):35(ا�جدول رقم 

 تار�خ التعي�ن  العمر ا�جنسية  املنصب االسم  

 األسهم اململوكة * 

 قبل الطرح 

 "مباشرة" 

 األسهم اململوكة 

 �عد الطرح

 "مباشرة" 

 النسبة  العدد النسبة  العدد

 - - - - م 2021 35 سعودي الرئيس التنفيذي البواردي فواز خالد محمد 

 - - - - م 2014 56 أرد�ي  املدير العام  أيمن السبع

 - - - - م 2019 35 تو��ىي   مدير إنتاج ملصنع امل�ا�س شمس الدين عبدهللا برقاوي 

 - - - - م 2021 39 سعودي مدير إنتاج ملصنع التيو�ات عباس أحمد ع�� العمران 

 % 0.004 220 % 0.005 250 م 2020 33 سعودي مدير إنتاج ملصنع لفات ا�حديد  عبدالعز�ز السماعيلمازن 

 - - - - م 2019 33 سوري   مدير إنتاج ملصنع ا�حديد اإل�شائي نضال محمد ا�حمد 

 - - - - م 2019 39 لبنا�ي  مدير املبيعات والتسو�ق ملصنع لفائف ا�حديد  رواد شو�� مسلما�ي 

 - - - - م 2010 53 هندي  مدير املبيعات والتسو�ق ملصنع ا�حديد اإل�شائي عبدالرب القري�ىي

 - - - - م 2013 37 هندي  مدير ا�جودة سار افنافيل

 - - - - م 2020 38 سوري  مدير املشاريع  مصطفى طالب عا�ىي 

 - - - - م 2005 39 باكستا�ي  مدير الصيانة سعود ع�� مقصود

 - - - - م 2020 40 أرد�ي  مدير املا��   الكردي محمود عباس 

 % 0.004 220 % 0.005 250 م  2012 45 سعودي مدير إدارة املوارد البشر�ة واملرافق  محمد عبدهللا العقيل 

 املصدر: الشركة 

 .هذه النشرة* ال توجد أي ملكية غ�� مباشرة كما �� تار�خ 
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 ألعضاء اإلدارة التنفيذيةوفيما ي�� نبذة عن م�خص الس��ة الذاتية 
 الس��ة الذاتية لفواز خالد محمد البواردي  ):36(ا�جدول رقم 

 فواز خالد محمد البواردي 

 سنة  35 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 الرئيس التنفيذي املنصب

 م. 2009والر�اضيات من جامعة �ون�ورديا �� كندا عام حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� املالية  املؤهالت العلمية

 م وح�ى اآلن. 2016) منذ التجارة والصناعة�عمل �� مجال قابضة شركة شغل منصب رئيس إدارة األصول �� مجموعة البواردي ( • ا�خ��ات العملية 

م  2010) منذ  األغذية�عمل �� مجال  توصية �سيطة  شركة  وا�خت��ات (شغل منصب مساعد تطو�ر األعمال �� شركة البواردي لألغذية واملعدات   •

 م. 2012وح�ى 

م وح�ى 2009) منذ يناير  صناعة ا�حديد�عمل �� مجال    ذات مسئولية محدودةشركة  شغل منصب محلل �� شركة البواردي للصناعات ا�حديدية ( •

 م. 2009د�سم�� 

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية أليمن السبع  ):37(ا�جدول رقم 

 أيمن السبع

 سنة  56 العمر 

 أرد�ي  ا�جنسية 

 املدير العام  املنصب

 م. 1987حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� اإلدارة املالية من جامعة ما�سور �� الهند عام   املؤهالت العلمية

 شركة بناء للصناعات -شغل منصب املدير املا�� �� مصنع البواردي للصناعات ا�حديدية فرع شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي   • ا�خ��ات العملية 
ً
حاليا

 م. 2013م وح�ى 2000(فرع شركة �عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ  -ا�حديدية

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية لشمس الدين عبدهللا برقاوي  ):38(ا�جدول رقم 

 شمس الدين عبدهللا برقاوي 

 سنة   35 العمر 

 تو��ىي  ا�جنسية 

 مدير انتاج قسم امل�ا�س املنصب

 م 2011للدراسات التكنولوجية �� تو�س عام حاصل ع�� درجو الب�الور�وس �� الهندسة املي�انيكية من املعهد العا��   املؤهالت العلمية

 . م 2019 وح�ى م2016 منذ السعودية الشركة والعدد �� القوالب تصميم  ورشة مدير منصب شغل • ا�خ��ات العملية 

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية لعباس أحمد ع�� العمران  ):39(ا�جدول رقم 

 العمران عباس أحمد ع�� 

 سنة  40 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 التيو�اتمدير اإلنتاج ملصنع  املنصب

 م. 2013حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة املي�انيكية من جامعة والية بيتسبورغ �� الواليات املتحدة األمر�كية عام  املؤهالت العلمية

 م. 2015م وح�ى 2014�� مجال صيانة معدات الغاز الز�وت) منذ  شركة �عملمجموعة الهمام (شغل منصب مهندس مي�اني�ي ��  • ا�خ��ات العملية 

 م. 2014م وح�ى  2013شغل منصب مهندس مي�اني�ي �� شركة العليان د�س�ون (شركة مسؤولية محدودة �عمل �� مجال ا�خدمات الهندسية) منذ   •

 املصدر: الشركة 
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 الس��ة الذاتية ملازن عبدالعز�ز السماعيل  ):40(ا�جدول رقم 

 عبدالعز�ز السماعيلمازن 

 سنة  33 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 لفات ا�حديد مدير إنتاج ملصنع  املنصب

 م. 2017والتقنية �� األردن عام حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة الصناعية من جامعة العلوم  املؤهالت العلمية

 شركة بناء للصناعات -شغل منصب مهندس إنتاج ملصنع البواردي للصناعات ا�حديدية فرع شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي   • ا�خ��ات العملية 
ً
حاليا

 م. 2020م وح�ى عام 2017(فرع شركة �عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ  -ا�حديدية

 املصدر: الشركة 
 الس��ة الذاتية لنضال محمد ا�حمد ):41(ا�جدول رقم 

 نضال محمد ا�حمد 

 سنة  33 العمر 

 سوري  ا�جنسية 

 ا�حديد اإل�شائيمدير إنتاج ملصنع  املنصب

 م. 1999املي�انيكية من جامعة حلب �� سور�ا عام حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة  املؤهالت العلمية

�� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ   • ا�خ��ات العملية  م  2017شغل منصب مدير إنتاج �� شركة املصنع السعودي لتقنيات اللوحات الكهر�ائية ا�حدودة (�عمل 

 م. 2019وح�ى 

 م. 2017م وح�ى 2013للمعدات الثقيلة (�عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ شغل منصب مدير تصنيع �� شركة عبدهللا ا�خليفة وشر�اه  •

 م. 2013م وح�ى  2006شغل منصب مدير تصنيع �� مصنع جياد ألوعية الضغط والصناعات ا�حديدية (�عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ  •

 املصدر: الشركة 
 الس��ة الذاتية لرواد شو�� مسلما�ي  ):42(ا�جدول رقم 

 رواد شو�� مسلما�ي 

 سنة  39 العمر 

 لبنا�ي  ا�جنسية 

 لفائف ا�حديد مدير املبيعات والتسو�ق ملصنع  املنصب

 م. 2004حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� إدارة الفنادق من جامعة لبنان اإلسالمية �� لبنان عام  املؤهالت العلمية

م وح�ى 2017شغل منصب مدير املبيعات اإلقلي�ي �� شركة عطية ل�حديد (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ   • العملية ا�خ��ات 

 م. 2018

ا�حديدية) م • الصناعات  �� مجال  �� شركة عطية ل�حديد (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل  املبيعات واإلنتاج ل�حديد  نذ  شغل منصب مدير 

 م. 2017م وح�ى 2015

م وح�ى 2010شغل منصب مدير الفروع واإلنتاج �� شركة عطية ل�حديد (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ   •

 م. 2018

ا� • �� مجال الصناعات  �� شركة عطية ل�حديد (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل  الشرقية  للمنطقة  الفروع  حديدية) منذ  شغل منصب مدير 

 م. 2010م وح�ى 2009

 م. 2010م وح�ى 2006�� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل شغل منصب مدير فرع �� شركة عطية ل�حديد ( •

م وح�ى  2004منذ    �عمل �� مجال املواد البنائية وا�حديدية)  ذات مسئولية محدودةشغل منصب ممثل مبيعات �� شركة الفوزان القابضة (شركة  •

 م. 2005

 املصدر: الشركة 
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 الس��ة الذاتية لعبدالرب القري�ىي ):43(ا�جدول رقم 

 عبدالرب القري��ي 

 53 العمر 

 هندي  ا�جنسية 

 مسؤول مبيعات قسم ا�حديد اال�شائي املنصب

 . م1992عام الهند��  ع�� جارمن جامعة  �� هندسة تكنولوجيا مي�انيكيةحاصل ع�� درجة الب�الور�وس  • املؤهالت العلمية

 . م2009 وح�ى م2002 منذ فؤاد عبدهللا شركة مبيعات �� مهندس منصب شغل ا�خ��ات العملية 

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية لسار افنافيل ):44(رقم ا�جدول 

 سار افنافيل 

 سنة  37 العمر 

 هندي  ا�جنسية 

 مدير ا�جودة املنصب

 م. 2006حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة املي�انيكية من جامعة آنا �� الهند عام  املؤهالت العلمية

م  2008للهندسة �� الهند (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ  شغل منصب مهندس تفتيش �� شركة أيتينق   • ا�خ��ات العملية 

 م. 2009وح�ى 

• ) (شركة  اندس��يز  أيديل  شركة   �� ِ�حام  مهندس  منصب  محدودة  شغل  مسئولية  منذ  ذات  ا�حديدية)  الصناعات  مجال   �� وح�ى  2006�عمل  م 

 م. 2008

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية ملصطفى طالب عا�ىي ):45(ا�جدول رقم 

 مصطفى طالب عا��ي 

 سنة  38 العمر 

 سوري  ا�جنسية 

 قسم ا�حديد اال�شائي   مدير املشاريع املنصب

 م. 2007 سور�ا عام حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� هندسة مي�انيك من جامعة حلب ��  املؤهالت العلمية

 . م2020 وح�ى م 2009 منذ خليفة عبدهللا شركة �� مشاريع مهندس منصب شغل • ا�خ��ات العملية 

 م. 2009م وح�ى عام  2007شغل منصب مهندس مي�انيك �� ام�ائن �ىي ان �ىي هيدرو تك �� سور�ا منذ  •

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية لسعود ع�� مقصود  ):46(ا�جدول رقم 

 سعود ع�� مقصود 

 سنة  39 العمر 

 باكستا�ي  ا�جنسية 

 مدير الصيانة املنصب

 م. 2021عام ن معهد التعليم التق�ي �� الهور باكستان مكهر�ائية �� الهندسة الالدبلوم حاصل ع�� درجة  املؤهالت العلمية

 . م2008 وح�ى م 2007 الوطنية منذ الشركة �� كهر�اء مراقب منصب شغل • ا�خ��ات العملية 

 . م2007 وح�ى م 2006 منذ  تكني�ل ايرنا شركة �� كهر�اء مراقب منصب شغل •

 . م2006 وح�ى م 2005 منذ الوطنية البطار�ات شركة �� كهر�ائي منصب شغل

 املصدر: الشركة 
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 الس��ة الذاتية �حمود عباس الكردي  ):47(ا�جدول رقم 

 محمود عباس الكردي 

 سنة  40 العمر 

 أرد�ي  ا�جنسية 

 مدير ما��  املنصب

 م. 2005ا�جامعة الهاشمية �� األردن عام حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� ا�حاسبة والقانون التجاري من  املؤهالت العلمية

 .اآلن وح�ى م 2020  منذ) ا�حديد صناعات مجال �� �عمل مقفلة مساهمة شركة( ا�حديدية  للصناعات بناء شركة �� ما�� مدير منصب شغل • ا�خ��ات العملية 

 البالستيكية  الصناعات  مجال  ��  مسئولية محدودة �عمل  شركة ذات(  ا�حدودة  البالستيكية  للصناعات  أرنون   شركة  ��  املا��  املدير   منصب  شغل •

 . م  2020 وح�ى م 2015 منذ

 . م2015 وح�ى م2012 منذ) الغذائية املواد مجال �� ذات مسئولية محدودة �عمل شركة لألغذية الراشد شركة �� محاس�ي مدير منصب شغل •

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية �حمد عبدهللا العقيل ):48(ا�جدول رقم 

 محمد عبدهللا العقيل 

 سنة  45 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 إدارة املوارد البشر�ة واملرافق  املنصب

 م. 1996عام  اململكة العر�ية السعودية��  شهادة الثانو�ة العامةحاصل ع��  املؤهالت العلمية

�عمل �� مجال الصناعات ا�حديدية) منذ    ذات مسئولية محدودةشغل منصب مدير املش��يات واملرافق �� شركة حرس للصناعات ا�حدودة (شركة   • ا�خ��ات العملية 

 م. 2012م وح�ى 1999

 املصدر: الشركة 

 الرشكة  لجان  

سياسة الشركة �� تب�ي معاي�� متقدمة �� حوكمة الشر�ات بما �� ذلك من تتمثل  تل��م الشركة ب�افة متطلبات ا�حوكمة اإللزامية الواردة �� نظام الشر�ات، و 

 . فصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات ال�ي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصا�ح املساهم�ن

 �حاجة الشركة وظروفها بما  
ً
،  يمك��ا من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إ�� الوفاء باملتطلبات النظامية ذات العالقةقامت الشركة بتشكيل �جنة املراجعة نظرا

 ا�حالي�ن: واألعضاء ومسؤوليا��ا ل�جان الشركة وصف ي�� وفيما باإلضافة إ�� �شكيل �جنة ال��شيحات وامل�افآت،

 لجنة المراجعة  

) ع�� �شكيل �جنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها  م21/10/2021ق(املواف  ه15/03/1443تار�خ  �� اجتماعها املنعقد ��    التأسيسيةوافقت ا�جمعية  

 .من تار�خ ا�جمعية ميالدية سنوات ثالثوذلك ملدة  للدورة ا�حالية وم�افآت أعضا��ا ومدة عضو���م

 ومسؤوليا��ا  املراجعة �جنة مهام

 اختصاصات ال�جنة:

باملراقبة ع�� أعمال الشركة، ولها �� سبيل ذلك حق االطالع ع�� �جل��ا ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس االدارة أو تختص �جنة املراجعة  

ألضرار أو  الشركة    اإلدارة التنفيذية، و�جوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة للشركة لال�عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو �عرضت 

 خسائر جسيمة.

 تقار�ر ال�جنة: 

وجدت، وعل��ا كذلك إعداد ع�� �جنة املراجعة النظر �� القوائم املالية للشركة والتقار�ر وامل�حوظات ال�ي يقدمها مراجع ا�حسابات، و�بداء مرئيا��ا حيالها إن  

وعما قامت بھ من أعمال أخرى تدخل �� نطاق اختصاصها. وع�� مجلس اإلدارة أن يودع  تقر�ر عن رأ��ا �� شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية �� الشركة  

 ع�� األقل لزو�د �ل من رغب  
ً
 �افية من هذا التقر�ر �� مركز الشركة الرئيس قبل موعد ا�عقاد ا�جمعية العامة بواحد وعشرون يوما

ً
من املساهم�ن بن�خة ��خا

 يعة.منھ. و�ت�� التقر�ر اثناء ا�عقاد ا�جم
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 :املراجعة   �جنة أعضاء التا�� ا�جدول  و�و�ح
 أعضاء �جنة املراجعة  ):49(ا�جدول رقم 

 املنصب االسم 

 �جنة املراجعة  رئيس ا�خالديوليد يوسف عيد 

 عضو �جنة املراجعة بكر  محمد بكر ابو محمد

 عضو �جنة املراجعة محمود محمد النبوي شكر 

 الشركة : املصدر

 وفيما ي�� الس��ة الذاتية ألعضاء �جنة املراجعة: 
 وليد يوسف عيد ا�خالديالس��ة الذاتية لـ ):50(ا�جدول رقم 

 وليد يوسف عيد ا�خالدي 

 39 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 �جنة مراجعة رئيس املنصب

 م. 2005� عام � ملكة العر�ية السعوديةامل فيصل ��جامعة امللك  من محاسبة الب�الور�وس �� ع�� درجة حاصل • املؤهالت العلمية

 م. 2010� عام � األمر�كيةالواليات املتحدة  ويس�و�سون ��جامعة  من املهنية ا�حاسبة �� املاجست�� درجة ع�� حاصل •

 م. 2011� عام � األمر�كيةالواليات املتحدة  األمر�كي�ن ��معهد ا�حاسب�ن   من  )CPAزمالة ا�حاسب�ن القانوني�ن ( ع�� حاصل •

(  ع��  حاصل • السعودية  القانوني�ن  ا�حاسب�ن  ��  من  )SOCPAزمالة  للمراجع�ن وا�حاسب�ن  السعودية  السعودية  الهيئة  العر�ية  � عام  �  اململكة 

 م. 2015

وليد  � • ا�خ��ات العملية  مكتب   �� إداري  شر�ك  منصب  (شغل  قانونيون  ومراجعون  محاسبون  الز�اد  املراجعة مكتب  يوسف  مجال   �� �عمل  قانو�ي  محاسب 

 اآلن.  وح�ى 2018واالستشارات) منذ 

وح�ى    م2017بار نفط) منذ  آشركة ا�حفر العر�ية (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال حفر    للمراجعة ��شغل منصب الرئيس التنفيذي   •

 . م2018

 . م2016وح�ى  م 2010شغل منصب مدير مراجعة �� شركة برا�س ووترهاوس �و�رز (شركة مهنية �عمل �� مجال املراجعة واالستشارات) منذ  •

 . م2008وح�ى  م 2005ه (شركة مهنية �عمل �� مجال املراجعة واالستشارات) منذ غزالة وشر�ا بو أشغل منصب مراجع �� شركة طالل  •

 املصدر: الشركة 

 الس��ة الذاتية �حمد أبو بكر محمد بكر ):51(ا�جدول رقم 

 محمد أبو بكر محمد بكر 

 سنة  43 العمر 

 مصري   ا�جنسية 

 عضو �جنة املراجعة  املنصب

 . م1999 مصر عام جمهور�ة �� حلوان جامعة من حاسبة�� ا�الب�الور�وس جة در  ع�� حاصل • املؤهالت العلمية

 م. 2000� عام � األمر�كيةالواليات املتحدة  األمر�كي�ن ��معهد ا�حاسب�ن   من  )CPAزمالة ا�حاسب�ن القانوني�ن ( ع�� حاصل •

م  2018) منذ  شركة قابضة  (شركة مهنية �عمل �� مجال  محمد وعبدالرحمن السعد البواردي    مجموعة   ��رئيس القطاع املا��  شغل منصب  � • ا�خ��ات العملية 

 .اآلنوح�ى 

املراجعة �� �ي �ي ام �� السعودية (شركة مهنية �عمل �� مجال املراجعة واالستشارات والضرائب والز�اة)   التنفيذي لقطاع شغل منصب املدير   •

 م. 2018م وح�ى 2012منذ 

�عمل �� مجال املراجعة واالستشارات    شغل منصب املدير الرئي�ىي املسؤول عن قسم الدعم امل�ي �� �ي �ي ام �� الشرق األوسط (شركة مهنية •

 م. 2012م وح�ى 2010الز�اة) منذ والضرائب و 

م  2008مهنية �عمل �� مجال املراجعة واالستشارات والضرائب والز�اة) منذ    شغل منصب رئيس قطاع الدعم امل�ي �� �ي �ي ام �� مصر (شركة •

 م. 2010وح�ى 

 املصدر: الشركة 
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 الس��ة الذاتية لـمحمود محمد النبوي شكر ):52(ا�جدول رقم 

 محمود محمد النبوي شكر

 41 العمر 

 مصري  ا�جنسية 

 عضو �جنة مراجعة املنصب

 م 2001� عام� مصر جمهور�ة �� القاهرة جامعة من  محاسبة ب�الور�وس ع�� حاصل • املؤهالت العلمية

 .اآلنم وح�ى 2018) منذ شركة قابضة(شركة مهنية �عمل �� مجال محمد وعبدالرحمن السعد البواردي  مجموعة ���شغل املراقب املا��  • ا�خ��ات العملية 

 وح�ى  م2015عام  منذ  )صناعة اعالف�عمل �� مجال  مساهمة مقفلة    (شركة  الزراعية  ل�خدمات  العر�ية  الشركة  ��  رئيس ا�حسابات  منصب  �شغل •

2017 

  2017  عام  منذ  )تجارة التجزئة �� ال�ن العر�ي  �عمل �� مجال  (ذات مسئولية محدودة  (شركة  الراج�� القابضة    لشركة  املدير املا��  منصب  �شغل •

 . 2018 ح�ىو  م

 عام  منذ  )املنتجات الغذائية�عمل �� مجال  مساهمة عامة  (شركة    الداخلية �� شركة �و�ا�وال �� جمهور�ة مصر  املراجعة  �شغل منصب عضو  •

 . 2005 وح�ى م2001

 املصدر: الشركة 
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يع األرباح    سياسة توز
 وفق
ً
 : اآل�ي السنو�ة ع�� الوجھ الصافية الشركة أر�اح توزع، النظام األسا�ىي للشركة) من 49للمادة التاسعة واألر�عون ( ا

التجنيب م�ى بلغ االحتياطي ) من صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي النظامي للشركة و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة العادية وقف هذا  %10(  يجنب .1

 %) من رأس املال املدفوع. 30املذ�ور (

 معينھ.  أو أغراض  اتفا�� يخصص لغرضصا�� األر�اح لت�و�ن احتياطي    من  %)10(ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن تجنب    بناءً العادية  ل�جمعية العامة   .2

ثابتة قدر اإلم�ان للشركة  حقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع أر�اح  بالقدر الذي يياطيات أخرى، وذلك  ل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احت .3

 من   صا�� األر�اح مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونةمن ع�� املساهم�ن، ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع 
ً
ما ي�ون قائما

 . هذا املؤسسات

 ) من رأس مال الشركة املدفوع. %5( �سبة ال تقل عن هم�نيوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املسا .4

) من نظام الشر�ات يخصص �عد  76) "م�افآت أعضاء ا�جلس" من هذا النظام، واملادة السادسة والسبع�ن (23مع مراعاة األح�ام املقررة �� املادة ( .5

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو. %) من البا�� مل�افأة مجلس اإلدارة، ع�� أن ي�ون 10ما تقدم �سبة (
ً
 استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

 

م 2021د�سم��  31وخالل السنة املالية املن��ية ��  م2020د�سم��  31األر�اح ال�ي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنة املالية املن��ية ��  التا��يو�ح ا�جدول 

 : هذه النشرة ، مع اإلشارة إ�� أنھ لم يتم اإلعالن أو توزيع أر�اح أخرى ح�ى تار�خ  م2022يونيو  30�� أشهر املن��ية الستة وخالل ف��ة 
 

 توزيع األر�اح  ):53(ا�جدول رقم 

 م 2022يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31 البيان 

 10,952,861 21,618,486 9,606,670 الدخل للسنة / للف��ة  صا�� 

 3,844,765 14,452,580 - خالل السنة / الف��ة* توزيعات األر�اح املعلنة

 3,592,685 13,785,083 - السنة / الف��ةتوزيعات األر�اح املدفوعة خالل 

 2.19 * *4.32 -   من صا�� الدخل السهم ر�حية

 % 35.1 % 66.9 - الدخل إ�� صا��  املعلنة األر�اح�سبة توزيعات 

 

 املصدر: الشركة

 حسب �سبتھ.) ر�ال سعودي 10,206,550توزيع أر�اح بمبلغ (إدارة الشركة بمجلس قرر م) 24/05/2021ه (املوافق 1442/ 12/10بتار�خ   *
ً
 للمساهم�ن كال

��  17/09/2022ه (املوافق  1444/ 02/ 21وقد وافقت ا�جمعية العامة العادية املنعقدة بتار�خ   األر�اح املوزعة عن السنة املالية املن��ية  ) ر�ال  4,246,030م والبالغة (2021د�سم��    31م) عن 

 سعودي.

) ر�ال  3,844,765م والبالغة (2022يونيو    30��ية ��  م) عن األر�اح املوزعة عن ف��ة الستة أشهر املن29/10/2022ه (املوافق  1444/ 04/ 04وقد وافقت ا�جمعية العامة العادية املنعقدة بتار�خ  

 سعودي.

 . م2021د�سم��  31كما �� سهم )5,000,000( خمسة مالي�ن عددهاوالبالغ  األسهمتم احتساب القيمة ع�� أساس عدد  **

 

و�ستحق األسھم محل االدراج  ،  ضمانات بتوزيع أر�اح �� املستقبل، إال أ��ا ال تقدم أي  خالل الف��ات السابقةوع�� الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أر�اح  

 من تار 
ً
 .یھاال�ي تل یةوعن السنوات املال �شرة اإلصدار هذه  �خحصتھا من أي أر�اح �علنھا الشركة اعتبارا
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 الطرح   متحصالت   استخدام  
   م��ــا ســـــــــــــيــدفع ســـــــــــــعودي،  ر�ــال  )31,200,000واحــد وثالثون مليون ومــائتــان ألف (  مبلغ  الطرح متحصـــــــــــــالت  إلجمــا��  املتوقعــة  القيمــة  تبلغ

ً
مليون�ن    حوا��  تقر�بــا

  التســو�ق وت�اليف    وا�حاســب القانو�ي،  االكتتاب، ومدير املا��،  املســتشــار  أ�عاب �شــمل  وال�ي  كمصــار�ف للطرح،  ســعودي ر�ال  )2,500,000وخمســمائة ألف (

 .بالطرح املتعلقة األخرى  والت�اليف واملصار�ف والطباعة،

   بحوا��  واملقدرة   الطرح  متحصالت  صا��  توزيع  يتم  سوف  و  هذا
ً
 وسبعمائة ألفا

ً
    البائع�ن   املساهم�ن  ع��  سعودي  ر�ال  )28,700,000(  ثمانية وعشرون مليونا

ً
كال

 . الطرح متحصالت صا�� من مبلغ أي الشركة �ستلم ولن ، أسهم الطرح يمتلكها منحسب النسبة ال�ي 
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 اإلقرارات  
 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما ي��:  

صدر أعمال �� انقطاع أي هناك يكن لم -1
ُ
  أثر قد  ي�ون  أو يؤثر أن يمكن امل

ً
  تأث��ا

ً
 ) 12( الـ خالل املا�� الوضع �� م�حوظا

ً
 . األخ��ة  شهرا

صدر  قبل  من   نقدي  غ��   عوض  أي   أو  وساطة  أ�عاب  أو  خصومات  أو  عموالت  أي   ُتمنح  لم -2
ُ
  فيما   الت�جيل   طلب   لتار�خ  مباشرة   السابقة   السنة  خالل  امل

 . سهم أي طرح أو بإصدار يتعلق

 . الت�جيل وطرح األسهم طلب تقديم لتار�خ مباشرة  السابقة السنة خالل للُمصدر والتجاري  املا�� الوضع �� وجوهري   سل�ي �غ��  أّي  هناك يكن لم -3

صدر �� نوع أي من مص�حة أو سهم أّي  أقر�ا��م من ألّيٍ  أو  اإلدارة  مجلس ألعضاء من هذه النشرة، ليس) 44، جالصفحات ( بخالف ما ورد ��  -4
ُ
 . امل

قة بالدعاوى القضائية والغرامات"2.1.33( �� ا�خطر رقم  بخالف ما ورد   -5
ّ
ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد   الشركة،) "ا�خاطر املتعل

 �� أعمال الشركة أو �� وضعها املا��
ً
 .تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر�ا

)  2القسم رقم (  ��  ) "ا�خاطر املتعلقة بمزاولة �عض أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركة"2.1.45(رقم  ماورد �� ا�خطر  باستثناء   -6

عية حصلت ع�� موافقة ا�جمقد "عوامل ا�خاطرة" �� هذه النشرة، ال �ش��ك أي من أعضاء مجلس اإلدارة �� أعمال منافسة للشركة. وأن الشركة 

م) ع�� اش��اك أعضاء مجلس اإلدارة السيد / خالد محمد سعد البواردي  2022/ 17/09ه (املوافق  1444/ 21/02تار�خ    املنعقدة ��العامة العادية  

 . م2022والسيد / مساعد عبدالرحمن سعد البواردي والسيد / سامي عبدالرحمن السعد البواردي �� أعمال منافسة ألعمال الشركة للعام 

) "ا�خاطر املتعلقة باملعامالت مع  2.1.35( ا�جمعية العامة للشركة (ا�خطر رقم    تمت املوافقة عل��ا منع األطراف ذات العالقة  جميع التعامالت مأن   -7

 . )األطراف ذات عالقة"

 �� هذه النشرة.  تضمي��ا يتم لم املالية األوراق ��جيل  طلب ع�� تؤثر  أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنھ -8

 أ�شط��ا.  ملمارسة املطلو�ة األساسية واملوافقات ال��اخيص جميع ع�� حاصلة الشركة أن -9

 لت�جيل وطرح أسهمها �� السوق املواز�ة.   الالزمة املوافقات جميع ع�� حصلت  قد الشركة أن -10

  قرار  ع��  تؤثر   أن   املمكن  من  أخرى   جوهر�ة  مخاطر  بأي  علم  ع��  ليسوا  اإلدارة   مجلس  أعضاء  فإن  ا�خاطرة،  عوامل  قسم  ��  ورد   ما  باستثناء -11

 الشركة.  أسهم ��االكتتاب  �� ا�حتمل�ن املستثمر�ن

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ال  -12
ً
 املا��.  وضعها ��  أو الشركة أعمال �� جوهر�ا

 لهما.  تمنح م�افآت ع�� التصو�ت حق التنفيذي  الرئيس أو اإلدارة  مجلس أعضاء أحد �عطي صالحية أي توجد ال  -13

 ال توجد أي صالحية تج�� ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن حق االق��اض من املصدر.   -14

ولم   رة أنھ لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أم�ن سر مجلس اإلدا  -15

 يخضعوا ألي إجراءات إفالس. 

 . الز�اة والضر�بة وا�جمارك والدخلال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات ز�و�ة قائمة من قبل هيئة  -16

 أن الشركة مل��مة بجميع أح�ام نظام الشر�ات ح�ى تار�خ هذه النشرة.  -17

 . م2023الداخلية خالل الر�ع األول من العام أن الشركة �عمل ع�� �عي�ن مدير إدارة املراجعة  -18
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 مصاريف الطرح  
سعودي،   ر�ال وخمسمائة ألف مليونان) 2,500,000(حوا�� تبلغ لها أن  سوف يتحمل املساهمون البائعون جميع الت�اليف املتعلقة بالطرح، وال�ي يتوقع

 .سعودي ر�ال )31,200,000واحد وثالثون مليون ومائتان ألف (حيث سيتم خصمها بال�امل من إجما�� متحصالت االكتتاب البالغة 

 .بالطرحقة و�شمل مصار�ف الطرح أ�عاب املستشار املا�� ومدير االكتتاب، وا�حاسب القانو�ي، وت�اليف التسو�ق والطباعة، واملصار�ف األخرى املتعل

املساهمون  وا�جدير بالذكر أن الشركة لن تتحمل أي من املصار�ف املتعلقة بالطرح و�نما سيتم خصمها بال�امل من إجما�� متحصالت االكتتاب، وسيقوم  

 البائعون �سداد �افة مصار�ف الطرح ال�ي تحمل��ا الشركة ع��م بمجرد اإلن��اء من عملية الطرح.
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 ورشوطه   الطرح   وأحكام   باألسهم   المتعلقة   المعلومات  
  السوق   هيئة   عن  الصادرة  املستمرة  واالل��امات  املالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  حسب  املواز�ة  السوق   ��  األسهم  وطرح  لهيئة السوق املالية لت�جيل  بطلب  الشركة  تقدمت

  طرح  لعملية  الالزمة  الرسمية  املوافقات  جميع  ع��  ا�حصول   تم  كما  الهيئة،  طلب��ا  ال�ي   املؤ�دة  املستندات  �افة  تقديم  وتم  هذه  اإلصدار   �شرة  ع��  املوافقة  تمت  وقد.  املالية

 . املوازي  السوق  �� األسهم

 

لب االكتتاب من خالل نظام االكتتاب يجب ع�� جميع املستثمر�ن املؤهل�ن قراءة شروط وأح�ام الطرح �عناية تامة قبل استكمال �عبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن تقديم ط

 اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب �عت�� بمثابة إقرار بالقبول ع�� شروط وأح�ام الطرح املذ�ورة.

 االكتتاب   
  طرحها   سيتم  الشركة،  مال   رأس  من  ) 12.00%  (  تمثل  الواحد،  للسهم  سعودية  ر�االت)  10(  قدرها  اسمية   قيمة  ذات  عادي  سهم)  600,000(  ألفستمائة    طرح  يتم  سوف 

 و�قتصر  سعودي،  ر�ال  ) 31,200,000(  واحد وثالثون مليون ومائتان ألف  قدرها  إجمالية  و�قيمة  الواحد  للسهم  ر�ال  )52اثنان وخمسون (  �سعر  املواز�ة  السوق   ��  لالكتتاب

 :ي�� كما وهم املؤهل�ن، املستثمر�ن فئات ع�� الطرح

 .�حسا��ا ا�خاص مؤسسات سوق مالية تتصرف  .1

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له   عمالء مؤسسة سوق مالية .2

 .موافقة مسبقة منھستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� ال بقبول املشاركة �� الطرح وا

 . يداعإل ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو مركز ا  .3

 .رةداإل �� ممارسة أعمال ا امرخص له  مؤسسة سوق مالية ديرهات مباشرة أو عن طر�ق محفظة  ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة .4

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية .5

 . ستثمارال صناديق ا .6

جانب غ�� املقيم�ن أل ستثمار اال س��شادي ال ستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل اال جانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باأل ا .7

 .�ة�� السوق املواز 

 . جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

 . يداعإل أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعاي�� ا ،يداع إل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .10

 الل تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خ  اليقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي و   الوراق املالية  أل بصفقات �� أسواق اأن ي�ون قد قام   )أ

 ث�ي عشرة الا
ً
  .املاضيةشهرا

 .ر�ال سعودي الي�نتقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  )ب

 . القطاع املا��قل ��  ألث سنوات ع�� اال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ج

 أن ي�ون حاص )د
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل ع�� الشهادة العامة للتعامل �� ا ال

 أن ي�ون حا )ه
ً
 . اجهة مع��ف ��ا دوليً  من وراق املالية معتمدةأل ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال ا صال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة .11

   التقدم بطلب االكتتاب   طريقة  
 للمكتتب�ن خالل ف��ة الطرح ع�� نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون  سوف  

ً
املؤهلون من خاللھ االكتتاب ي�ون طلب االكتتاب متاحا

االكتتاب و�� هذه النشرة. و�نب�� ع�� املكتتب املوافقة ع�� �افة الشروط �� أسهم الشركة خالل ف��ة الطرح، و�تع�ن ع�� املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب املو�حة �� نموذج  

، �� حال
ً
 او �ليا

ً
ة عدم استيفاء أي من شروط وأح�ام  واالح�ام وأن �ستكمل �افة األقسام ذات الصلة �� نموذج االكتتاب. تحتفظ الشركة با�حق �� رفض أي طلب اكتتاب جزئيا

ت الالزمة. ال يجوز إدخال أي �عديالت ع�� نموذج طلب االكتتاب أو �حبھ �عد تقديمھ، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد استكمالھ  االكتتاب أو عدم اتباع التعليما

 ب�ن الشركة واملكتتب
ً
 قانونيا

ً
 ملزما

ً
 .اتفاقا
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��و�ي) من املســـــــــتشـــــــــار املا�� و مدير االكتتاب من خالل معلومات  و�مكن للمســـــــــتثمر�ن ا�حصـــــــــول ع�� ��ـــــــــخة إلك��ونية من �شـــــــــرة اإلصـــــــــدار هذه ونموذج طلب االكتتاب (اإللك

 االتصال املو�حة أدناه:

   ومدير االكتتاب املا��  املستشار

 شركة يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"

 ارع العليا ش  –�� الورود   – الر�اض 

 11421الر�اض  884 ب.ص 

 اململكة العر�ية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 ipo@yaqeen.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.yaqeen.sa  املوقع اإللك��و�ي:

 فرتة الطرح ورشوطه  
ابتـــــداًء من يوم   ــــــــــــتالم نمـــــاذج طلبـــــات االكتتـــــاب  بـــــاسـ مـــــدير االكتتـــــاب  ــــــــــــيبـــــدأ  ه (املوافق  10/08/1444ا�خميس  وح�ى يوم    م)26/02/2023ه (املوافق  06/08/1444األحـــــد  سـ

.  و�� حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم �حة املعلومات املقدمة .م)02/03/2023
ً
 فيھ، فإن نموذج طلب االكتتاب �عت�� الغيا

 

ال�ي يرغب االكتتاب  عدد األسهم  يجب ع�� املستثمر أن يو�ح �� نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم ال�ي يرغب االكتتاب ��ا، بحيث ي�ون إجما�� مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب  

 سعودي للسهم الواحد. ا�حد األد�ى لالكتتاب هو    ) 52اثنان وخمسون (��ا �� سعر الطرح البالغ  
ً
مائتان و�سعة وأر�عون   ، بينما ا�حد األق�ىى لالكتتاب هوأسهم  ) 10(عشرة  ر�اال

 ل�ل مكتتب.  سهم  )249,990(ألف و�سعمائة و�سعون 

 االكتتاب خالل ف��ة الطرح مع إرفاق املستندات التالية (حسبما ينطبق ا�حال):يجب استكمال نموذج طلب 

 .املطروحة األسهم �� لالكتتاب  املطلو�ة املستندات قائمة ):54(ا�جدول رقم 

 املستندات املطلو�ة لالكتتاب �� األسهم املطروحة نوع املستثمر

األفراد  

 السعودي�ن 

 فرد

 .صورة بطاقة الهو�ة الوطنية •

صورة صك الو�الة الشرعية (عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن املستثمر). (�� حال   •

 االنطباق) 

 صورة صك حصر االرث �� حال وجود ورثة. (�� حال االنطباق)  •

 .از�ة (نمو)أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املو خطاب  •

محفظة استثمار�ة يتم إدار��ا من 

 سوق مالية خالل مؤسسة

 صورة بطاقة الهو�ة الوطنية  •

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب  •

 الطلب.تقديم ما يثبت املالءة املالية للمحفظة االستثمار�ة بما �غطي ا�حد األع�� من  •

خطاب من مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن ا�حفظة  •

 االستثمار�ة للمستثمر. 

 ) NAV��خة من تقر�ر صا�� أصول ا�حفظة ( •

   تثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة املرخص لها.صورة من اتفاقية ا�حفظة االس •

فرد غ�� 

 سعودي (مقيم) 

 فرد
 صورة اإلقامة. •

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب  •

محفظة استثمار�ة يتم إدار��ا من 

 سوق مالية خالل مؤسسة

 .صورة اإلقامة •

 .مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)أو مستند يفيد بأن املكتتب خطاب  •



    

 

  نرشة إصدار أسهم رشكة بناء للصناعات الحديدية 

 

 

  62 
 

 

 املستندات املطلو�ة لالكتتاب �� األسهم املطروحة نوع املستثمر

 تقديم ما يثبت املالءة املالية للمحفظة االستثمار�ة بما �غطي ا�حد األع�� من الطلب  •

خطاب من مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن ا�حفظة  •

 االستثمار�ة للمستثمر. 

 )NAVا�حفظة (��خة من تقر�ر صا�� أصول  •

 صورة من اتفاقية ا�حفظة االستثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة املرخص لها.  •

 الشر�ات 

 شركة سعودية

 صورة ال�جل التجاري. •

��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من الشر�اء أو مجلس اإلدارة ينص ع�� التفو�ض لتقديم  •

 طلب االكتتاب. 

 .املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)أو مستند يفيد بأن خطاب  •

 مؤسسة سوق مالية

صورة من ال�جل التجاري وصورة من هو�ة املفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق املالية  •

 (�� حال �ان املستثمر عبارة عن شركة مرخصة من هيئة السوق املالية). 

 .لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل خطاب  •

محفظة استثمار�ة عائدة لشركة 

خالل سعودية تم إدار��ا من 

 سوق مالية مؤسسة

 صورة ال�جل التجاري. •

��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من الشر�اء أو مجلس اإلدارة ينص ع�� التفو�ض لتقديم  •

 طلب االكتتاب. 

 .املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)أو مستند يفيد بأن خطاب  •

 .تقديم ما يثبت املالءة املالية للمحفظة االستثمار�ة بما �غطي ا�حد األع�� من الطلب •

خطاب من مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن ا�حفظة  •

 االستثمار�ة للمستثمر. 

  )NAVصا�� أصول ا�حفظة (��خة من تقر�ر  •
 صورة من اتفاقية ا�حفظة االستثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة املرخص لها.  •

 صندوق استثماري   صندوق استثماري 

��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب  •

 االكتتاب.

 بالصندوق.الشروط واألح�ام ا�خاصة  •

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب   •

 الطلب تقديم ما يثبت املالءة املالية للصندوق االستثماري بما �غطي ا�حد األع�� من  •

با�حدود   • واملتعلقة  ��ا  املعمول  املالية  أسواق  هيئة  بلوائح  ال��امھ  يؤكد  الصندوق  مدير  من  خطاب 

 املسموح ��ا لالكتتاب. األق�ىى

 ) AUM��خة من تقر�ر صا�� أصول الصندوق ( •

 مواطن خلي�� 

 شركة خليجية 

��خة من شهادة الت�جيل التجاري ملقدم الطلب (أو ما �عادلها)، والنظام األسا�ىي وعقد التأسيس،   •

غالبية رأس املال مملوك  حسب ا�حاجة وأي وثائق أخرى قد ت�ون مطلو�ة إلثبات (�� حالة الشر�ات) أن  

 من قبل مواط�ي دول مجلس التعاون ا�خلي�� أو ح�وما��م. 

��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من الشر�اء أو مجلس اإلدارة ينص ع�� التفو�ض لتقديم  •

 طلب االكتتاب. 

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب  •

 فرد خلي�� 
 صورة بطاقة الهو�ة الوطنية.  •

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب  •
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 املستندات املطلو�ة لالكتتاب �� األسهم املطروحة نوع املستثمر

صندوق استثماري  

 خلي�� 
 صندوق استثماري خلي�� 

��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب  •

 االكتتاب.

 الشروط واألح�ام ا�خاصة بالصندوق. •

التعاون   • مجلس  دول  مواط�ي  من  هم  الصندوق  وحدات  مال�ي  غالبية  أن  تثبت  وثائق  أي  من  ��خة 

 ا�خلي�� أو ح�وما��م. 

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب  •

بلوائح • ال��امھ  يؤكد  الصندوق  مدير  من  با�حدود    خطاب  واملتعلقة  ��ا  املعمول  املالية  أسواق  هيئة 

 األق�ىى املسموح ��ا لالكتتاب.

 محفظة استثمار�ة ملواطن خلي��  

 ��خة من ال�جل التجاري (للشر�ات) أو ��خة من بطاقة الهو�ة الوطنية (لألفراد).  •

ع�� التفو�ض لتقديم طلب ��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص   •

 االكتتاب.

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب  •

خطاب من مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن ا�حفظة  •

 االستثمار�ة للمستثمر. 

 ) NAV��خة من تقر�ر صا�� أصول ا�حفظة ( •

 ن اتفاقية ا�حفظة االستثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة املرخص لها. صورة م •

مستثمر أجن�ي  

 مؤهل 
 مستثمر أجن�ي مؤهل 

 ��خة من ال�جل التجاري (للشر�ات) أو ��خة من بطاقة الهو�ة الوطنية (لألفراد).  •

التفو�ض لتقديم طلب ��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص ع��   •

 االكتتاب.

 .أو مستند يفيد بأن املكتتب مؤهل لالسثمار �� السوق املواز�ة (نمو)خطاب  •

 ��خة من إشعار قبول الت�جيل للمستثمر الصادر عن هيئة السوق املالية. (�� حال االنطباق)  •

 يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال": املصدر

 إذا لم �ستوف الطلب  يجب أن �سدد �امل قيمة األسهم  
ً
 أو جزئيا

ً
املكتتب ��ا بإجراء حوالة مباشرة إ�� حساب االكتتاب، و�حق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب �ليا

 شروط وأح�ام الطرح، وسيقبل املكتتب عدد األسهم ا�خصصة لھ ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم ال�ي طلب االكتتاب ��ا. 

 الفائضاإلشعار بالتخصيص ورد   
 حســـــــاب �� املكتتب ��ا املبالغ تحو�ل مكتتب �ل ع�� ). و�جببناء للصـــــــناعات ا�حديدية لشـــــــركة األو�� العام الطرح(بمســـــــ�ى  االكتتاب حســـــــاب بفتح االكتتاب مدير ســـــــيقوم

ــــــــــــيتم والـذي املـذ�ور، االكتتـاب ــــــــــــيحـھ سـ ــــــــــــتثمر�ن املؤهل�ن أن يقـدموا طلـب االكتتـاب إ�� مـدير الطرح، من خالل نظـام االكتتـاب    .االكتتـاب طلـب نموذج �� توضـ يجـب ع�� املسـ

تقديم طلب االكتتاب �� موعٍد   اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب والذي ســــــيتمكن املســــــتثمرون املؤهلون من خاللھ االكتتاب �� أســــــهم الشــــــركة خالل ف��ة الطرح، ع�� أن يتم

االكتتاب،   طلب و�إكمال التعليمات، حســـب املطلو�ة املؤ�دة جميع املســـتندات الطرح أســـهم �� االكتتاب بطلب يرفق أن يجب مســـاًء من تار�خ اإلقفال.  را�عةال أقصـــاه الســـاعة

 .االكتتاب طلب �� مب�ن ماهو حسب املطروحة �� األسهم االكتتاب �� برغبتھ يقر عليھ و�ناءً  وقرأها، النشرة هذه استلم بأنھ �ل مكتتب يقر

وســــــيتم   االكتتاب، نموذج حســــــب مباشــــــرة الطرح �عملية ا�خاص  االكتتاب حســــــاب األموال إ�� وتحو�ل االكتتاب طلب اســــــتكمال خالل من الطرح أســــــهم �� االكتتاب ســــــيتم

  لالكتتاب املطروحة األســــهم تخصــــيص
ً
 �� ألســــهم الطرح ال��ائي التخصــــيص عملية عن اإلعالن وســــيتم الشــــركة، مع بالتشــــاور  ومدير االكتتاب املا�� املســــتشــــار يق��حھ ملا وفقا

ــــــــــــي�ون م)07/03/2023ه (املوافق  15/08/1444الثالثـاء  يوم   أقصــــــــــــــاه موعـد ــــــــــــيص، تـار�خ من عمـل)  2(  يوميخالل  الفـائض رد ، وسـ  أو عموالت هنـاك أي ت�ون  ولن التخصـ

  .الشركة أو االكتتاب ومدير املستشار املا�� أو الطرح ملتحصالت املستلمة ا�جهة من استقطاعات

ال�ي سيتم ردها لهم، إن وجدت، وملز�د سوف يقوم املستشار املا�� ومدير االكتتاب بإرسال إشعارات للمكتتب�ن تو�ح العدد ال��ائي لألسهم ا�خصصة ل�ل م��م واملبالغ الفائضة  

 .ر املا�� ومدير االكتتابمن املعلومات يتعي�ن ع�� املكتتب�ن التواصل مع املستشا



    

 

  نرشة إصدار أسهم رشكة بناء للصناعات الحديدية 

 

 

  64 
 

 

 متفرقة  أح�ام

ايا ومديري ال���ات والورثة.  ي�ون طلب االكتتاب و�افة الشروط واألح�ام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطراف االكتتاب وخلفا��م واملتنازل لهم ومنفذي الوص .1

ال��امات ناشئة عنھ أو تفو�ض أي م��ا من ِقبل األطراف �� االكتتاب دون ا�حصول ع�� موافقة خطية وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصا�ح أو  

 مسبقة من الطرف اآلخر. 

 لها. .2
ً
 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود امل��تبة عل��ا ألنظمة اململكة وتفسر وتنفذ طبقا

 هذه باللغة العر�ية �عد موافقة هيئة السوق املالية عل��ا.سيتم �شر �شرة اإلصدار  .3

من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، تل��م الشركة بتقديم �شرة إصدار تكميلية إ�� الهيئة �� أي وقت  السا�عة والتسعون ) 97مع مراعاة متطلبات املادة ( .4

 الطرح، إذا تب�ن ما ي��:  �عد تار�خ �شرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال

 وجود �غ�� مهم �� أمور جوهر�ة واردة �� �شرة اإلصدار. )أ

 ظهور أي مسائل مهمة �ان يجب تضمي��ا �� �شرة اإلصدار.  )ب

ھ �� تلك األسهم قبل ان��اء ف��ة الطرح،  كما تجدر اإلشارة إ�� أنھ يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب �� أسهم الطرح قبل �شرة اإلصدار التكميلية أن يل�� أو �عّدل طلب اكتتاب

 
ً
 واالل��امات املستمرة.من قواعد طرح األوراق املالية  السا�عة والتسعون ) 97للفقرة (د) من املادة (وذلك وفقا

 

 الطرح األوقات والظروف اليت يجوز فيها تعليق   

، وذلك �� أي من ا�حاالت اآلتية:  )أ
ً
 يجوز للهيئة �عليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها �� أي وقت حسبما تراه مناسبا

 إذا رأت ضرورة ذلك �حماية للمستثمر�ن أو للمحافظة ع�� سوق منتظمة.    -1

 �� االل��ام بنظام السوق املالية، أو لوائحھ التنفيذية أو قواعد السوق.   صدرامل  أخفقإذا   -2
ً
 تراه الهيئة جوهر�ا

ً
 إخفاقا

 أي مقابل ما�� مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة �� مواعيدها. صدرمل سدد ا�إذا لم  -3

 اسبة الستمرار إدراج األسهم �� السوق املواز�ة.لم �عد من أصولھأو  عملياتھأو مستوى  أعمالھأو  صدرامل إذا رأت أن  -4

عن معلومات �افية تتعلق بالكيان املس��دف، واقتنعت   صدرامل  أعلنعند اإلعالن عن استحواذ عك�ىي ال يتضمن معلومات �افية �شأن الصفقة املق��حة، و�� حال   -5

ل الصفقة املق��حة لالستحواذ العك�ىي، فللهيئة اتخاذ قرار �عدم �عليق التداول ��  ، بأنھ ستتوافر معلومات �افية متاحة ل�جمهور حو صدراملالهيئة �عد إعالن  

 هذه املرحلة.

 لذلك.عليھ تقييم وضعھ املا�� بدقة و�تعذر  صدراملعند �سرب معلومات عن الصفقة املق��حة لالستحواذ العك�ىي، و�تعذر ع��  -6
ً
 إبالغ السوق وفقا

 متطلبات السيولة ا�ح -7
َ

ستوف
ُ
) من  1) ا�حادية واألر�عون من قواعد اإلدراج �عد م�ىي املدة ا�حددة �� الفقرة الفرعية (41ددة �� الفقرة (ب) من املادة (إذا لم �

 ة واألر�عون من قواعد اإلدراج. لثالثا) 43الفقرة (د) من املادة (

 %) فأك�� من رأس مالھ لدى ا�حكمة بموجب نظام اإلفالس.50ة (عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للُمصدر الذي بلغت خسائره امل��اكم -8

 ب نظام اإلفالس.جعند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للُمصدر لدى ا�حكمة بمو  -9

 التصفية اإلدار�ة للُمصدر بموجب نظام اإلفالس. عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بإ��اء إجراء إعادة التنظيم املا�� وافتتاح إجراء التصفية، أو إجراء  -10

 عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للُمصدر بموجب نظام اإلفالس.  -11

 يخضع رفع �عليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) املذ�وره أعاله لالعتبارات التالية:  )ب

 للمستثمر�ن.معا�جة األوضاع ال�ي  -1
ً
 أدت إ�� التعليق �ش�ل �اٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية

 ن رفع التعليق من املرجح عدم تأث��ه �� النشاط العادي للسوق. أ -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.  -3
ُ
 ال��ام امل

 عن مزاولة �شاطاتھ من قبل ا�جهة ا�ختصة  عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للُمصدر بم -4
ً
وجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ) من الفقرة (أ) أعاله. 8ذات العالقة، وذلك �� حال �ان التعليق وفق الفقرة الفرعية (

 عن مزاولة �شاطاتھ من قبل عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة بموجب نظام اإلفالس م -5
ً
ا لم يكن ُموقفا

 ) من الفقرة (أ) أعاله. 9ا�جهات ا�ختصة ذات العالقة، وذلك �� حال �ان التعليق وفق الفقرة الفرعية (

لهيئة إلغاء إدراج األوراق املالية و�ذا استمر �عليق تداول األوراق املالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لت�حيح ذلك التعليق، فيجوز ل

 للشركة. 

صدر �� أي من ا�حاالت اآلتية: )ج
ُ
 �علق السوق تداول األوراق املالية امل
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باملواعيد ا�حددة لإلفصاح عن معلوما��ا املالية الدور�ة وفق متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة إ�� ح�ن   صدراملعند عدم ال��ام   -1

 اإلفصاح ع��ا. 

ض أو االمتناع عن إبداء  رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إ�� ح�ن إزالة الرأي املعار مصدر  للعند تضمن تقر�ر مراجع ا�حسابات ع�� القوائم املالية   -2

 الرأي. 

  أوضاعھلت�حيح    مصدرللإذا لم �ستوف متطلبات السيولة ا�حددة �� الباب�ن الثا�ي والثامن من قواعد اإلدراج �عد م�ىي املهلة ال�ي تحددها السوق املالية   -3

 ما لم توافق الهيئة ع�� خالف ذلك. 

 القرار.  نفاذلبتخفيض رأس مالھ وذلك ليومي التداول التالي�ن  مصدرللقرار عن ا�جمعية العامة غ�� العادية  نفاذ عند -4

) من الفقرة (ج) أعاله، �عد م�ىي جلسة تداول واحدة ت�� انتفاء سبب التعليق، و�� حالة إتاحة تداول أسهم  3) و (2) و (1ترفع السوق التعليق املشار إليھ �� الفقرات (  )د

صدر خارج املنصة، ترفع السوق التعليق خال
ُ
 ل مدة ال تتجاوز خمس جلسات تداول ت�� انتفاء سبب التعليق.امل

 الت الواردة �� الفقرة (أ) أعاله. يجوز للسوق �� أي وقت أن تق��ح ع�� الهيئة �عليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من املرجح حدوث أٍي من ا�حا  )ه

صدر الذي ُعلق تداول أوراقة امل )و
ُ
 الية االستمرار �� االل��ام بنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية وقواعد السوق.يجب ع�� امل

صدر إجراءاٍت مناسبة لت�حيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء أوراق األوراق املالية 6إذا استمر �عليق تداول األوراق املالية مدة ( )ز
ُ
) ستة أشهر من دون أن يتخذ امل

 للُمصدر. 

  )ح
ُ
صدر �� إعادة إدراج أسهمھ، فعليھ تقديم طلب جديد إلدراج أسهمھ و عند إكمال امل

ُ
صدر، و�ذا رغب امل

ُ
 لقواعد  صدر لعملية استحواذ عك�ىي، يل�� إدراج أسهم امل

ً
فقا

 اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عل��ا �� قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة.

 نود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء ع�� اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة. ال تخّل هذه الب )ط

 االختياري لإلدراج   اإللغاء  

صدر، يجب ع��  الهيئة  موافقة  ع��  ول�حصول .  الهيئة  من  مسبقة  بموافقة  إال  اإلدراج  إلغاء  السوق   ��  املالية  أوراقھ  أدرجت  ملصدرال يجوز   )أ
ُ
تقديم طلب اإللغاء إ��   امل

 بذلك، وأن �شمل الطلب املعلومات اآلتية:   املالية الهيئة مع تقديم إشعار م��امن للسوق 

 األسباب ا�حددة لطلب اإللغاء.  -1

 ��خة من اإلفصاح املشار إليھ �� الفقرة (د) أدناه. -2

صدر يتخذهر ��خة من املستندات ذات العالقة و��خة من �ل وثيقة مرسلة إ�� املساهم�ن، إذا �ان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخ -3
ُ
 . امل

 . بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة أسماء ومعلومات االتصال ا�خاصة باملستشار املا�� واملستشار القانو�ي املعين�ن -4

 قبول طلب اإللغاء أو رفضھ.  -بناًء ع�� تقديرها -يجوز للهيئة  )ب

 ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� إلغاء اإلدراج �عد حصولھ ع�� موافقة الهيئة.  الشركةيجب ع��  )ج

صدرعند إلغاء اإلدراج بناًء ع�� طلب   )د
ُ
 ، يجب ع��    امل

ُ
أن يف�ح ل�جمهور عن ذلك �� أقرب وقت ممكن. و�جب أن يتضمن اإلفصاح ع�� األقل سبب اإللغاء    صدرامل

صدروطبيعة ا�حدث الذي أدى إليھ ومدى تأث��ه �� �شاطات 
ُ
 . امل

 المؤقت  التعليق  

   املالية  أوراقھ  تداول   �عليق  السوق   من  طلبي  ر أنلُمصد ل  يجوز  )أ
ً
 السوق   نظام  بموجب  تأخ��  دون   من  عنھ  اإلفصاح  يجب  التداول   ف��ة   خالل  حدث  وقوع  عند  مؤقتا

صدر ستطيع� وال السوق  قواعد أو التنفيذية لوائحھ أو املالية
ُ
صدر فور  لذلك  املالية األوراق تداول  بتعليق السوق  وتقوم التداول، ف��ة ��اية ح�ى سر�تھ تأم�ن امل

ُ
 امل

 . للطلب تلق��ا

   التداول   �عليق  عند )ب
ً
صدر  طلب  ع��  بناءً   مؤقتا

ُ
صدر  ع��  يجب  ،امل

ُ
  الذي   ا�حدث  وطبيعة  لھ  املتوقعة  واملدة   التعليق  سبب  عن -  ممكن  وقت  أقرب  -  ��  ل�جمهور   ف�حي  أن  امل

صدر �شاطات �� تأث��ه ومدى إليھ أدى
ُ
 . امل

   التداول   �علق  أّن   للهيئة  يجوز  )ج
ً
صدر    من  طلب  دون   من  مؤقتا

ُ
صدر    �شاطات  ��   تؤثر  قد  ظروف   هناك  ت�ون   أو  معلومات   لد��ا  ي�ون   عندماامل

ُ
 ر�ما  الظروف   تلك   أن  وترى امل

 ولوائحھ   املالية  السوق   بنظام  االل��ام  ��  االستمرار  للتداول   املؤقت  للتعليق  املالية  أوراقھ  تخضع  املصدر عندما  ع��  و�جب.  املستثمر�ن  بحماية  تخّل   أو  السوق   �شاط  ��  تؤثر

 .السوق  وقواعد التنفيذية

صدر، ومن ا�حتمل أن تؤثر �� �شاط    �شاطات  ��  تؤثر  قد  ظروف   أو  معلومات  لها  تب�ن  إذا  أعاله  املذ�ورة)  ج(  الفقرة  وفق  صا�حي��ا  ممارسة  الهيئة  ع��  تق��ح  أن  للسوق  )د
ُ
امل

 .السوق أو �� حماية املستثمر�ن
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 .ذلك  خالف  املالية السوق  أو الهيئة تر لم ما أعاله،) ب ( الفقرة �� إليھ املشار اإلفصاح �� ا�حددة  املدة ان��اء عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع )ه

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  

صدر رغب  إذا
ُ
   أسهمھ  إلدراج  جديد  طلب  تقديم فعليھ  إلغا��ا  �عد  أسهمھ إدراج إعادة ��  امل

ً
 طرح   قواعد  ��  املنصوص عل��ا  العالقة  ذات   املتطلبات واستيفاء  اإلدراج  لقواعد  وفقا

 .اإلدراج وقواعد املستمرة واالل��امات املالية األوراق

 األسهم بموجبها   ستطرحالقرارات والموافقات اليت   

 تم ا�حصول ع�� جميع املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما �� ذلك: 

مائة ألف سهم تمثل  ست)  600,000باملوافقة ع�� طرح عدد (  م)27/10/2021ه (املوافق  21/03/1443املنعقد بتار�خ  قرار مجلس إدارة الشركة   )1

 %) من رأس مال الشركة �� السوق املواز�ة وذلك �عد ا�حصول ع�� املوافقات النظامية الالزمة. 12.00(

)  600,000مائة ألف (ستم) ع�� الت�جيل والطرح لعدد  18/11/2021ه (املوافق  13/04/1443بتار�خ  العامة العادية املنعقدة  موافقة ا�جمعية   )2

 ة الالزمة.) من رأس مال الشركة �� السوق املواز�ة وذلك �عد ا�حصول ع�� املوافقات النظامي%12.00سهم تمثل (

ه 08/04/1444  األر�عاءموافقة الهيئة ع�� �شرة اإلصدار هذه و�افة املستندات املؤ�دة ال�ي طلب��ا الهيئة وذلك بتار�خ إعال��ا �� موقعها الرس�ي يوم   )3

 . م)02/11/2022(املوافق 

م)، وهذه املوافقة مشروطة با�حصول ع��  14/02/2022(املوافق    ه13/07/1443االثن�ن  موافقة من السوق املالية السعودية "تداول" ع�� اإلدراج يوم   )4

 موافقة هيئة السوق املالية.

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع الترصف في أسهم معينة  

  الشركة أسهم من أك��  أو باملائة خمسة) %5( يملك الذي املساهم الرئي�ىي" مراجعة الرجاء( النشرة  هذه  �� أسماؤهم تظهر الذين املساهم�ن كبار ع�� يحظر

 ).ا�حظر ف��ة ( املواز�ة السوق  �� الشركة أسهم و�دراج  ��جيل تار�خ من شهًرا عشر اث�ي) 12( ف��ة   م�ىي قبل أسهم  من يمل�ونھ فيما  التصرف) ح( صفحة ��

  .معينة أسهم �� التصرف  تمنع أخرى  قائمة ترتيبات أي توجد ال الكبار، املساهم�ن ع�� الهيئة من  املفروضة ا�حظر ف��ة  فال بخ
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب   

 والتعهدات الخاصة باالكتتاب   قراراتاإل 
 بتعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب يقر بما ي��: 

 املوافقة ع�� اكتتابھ �� الشركة �عدد األسهم املو�حة �� نموذج طلب االكتتاب. -

 محتو�ا��ا ودرسها �عناية وفهم مضمو��ا. أنھ قد اطلع ع�� �شرة اإلصدار هذه وع�� �افة  -

 املوافقة ع�� النظام األسا�ىي للشركة والشروط الواردة �� �شرة اإلصدار.  -

� �حيحة أو  عدم التنازل عن حقھ بمطالبة الشركة والرجوع عل��ا ب�ل ضرر ينجم �ش�ل مباشر من جراء احتواء �شرة اإلصدار هذه ع�� معلومات جوهر�ة غ� -

 تيجة إغفال معلومات جوهر�ة تؤثر �ش�ل مباشر ع�� قبول املكتتب باالكتتاب �� حال تمت إضاف��ا �� النشرة.غ�� �افية أو ن

ركة ا�حق �� رفض  أنھ لم �سبق لھ وألي فرد من عائلتھ املشمول�ن �� نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب �� األسهم املطروحة، و�وافق ع�� أن للش -

 ملزدوجة.طلبات االكتتاب ا

 قبولھ األسهم ا�خصصة بموجب طلب االكتتاب وقبولھ �افة شروط و�عليمات االكتتاب الواردة �� الطلب و�� هذه النشرة. -

 . استكمال �عبئتھضمان عدم إلغاء أو �عديل طلب االكتتاب �عد  -

 سجل األسهم وترتيبات التعامل  

 .األسهم هذه  من املدفوعة واملبالغ  يمتل�و��ا ال�ي واألسهم ومه��م إقام��م وعناو�ن وجنسيا��م أسما��م ع�� يحتوي  للمساهم�ن ��جل  تداول   تحتفظ

 ) السعودية   (تداول   مجموعة تداول السعودية نبذة عن   

  عملية   تتم.  م1990  عام  اململكة  ��  اإللك��و�ي  األسهم  تداول   و�دأ  اإللك��و�ي، املالية  األوراق  معلومات   لنظام بديل  كنظام  م2001  عام  ��  تداول   نظام  تأسيس   تم

 ا�خميس يوم ح�ى األحد يوم من األسبوع أيام من عمل يوم �ل التداول  و�تم. بتسو���ا  وان��اءً  الصفقة تنفيذ من ابتداءً   مت�امل إلك��و�ي نظام خالل من التداول 

   10  الساعة  من  واحدة   ف��ة   ع��
ً
،  3  الساعة  وح�ى  صباحا

ً
  من   و�لغا��ا  و�عديلها  األوامر  بإدخال  فيسمح  األوقات  هذه   خارج  أما.  األوامر  تنفيذ   خاللها  و�تم   عصرا

  9:30 الساعة
ً
   10 الساعة وح�ى صباحا

ً
 . صباحا

   األوامر  أولو�ة  وتحديد  استقبال  و�تم  لألوامر،  آلية  مطابقة  خالل  من  الصفقات  تنفيذ  و�تم
ً
   السوق   أوامر  تنفذ  عام  و�ش�ل.  للسعر  وفقا

ً
  املشتملة   األوامر  و��  أوال

  تنفيذها يتم فإنھ السعر بنفس أوامر عدة  إدخال حال و�� السعر، محددة  األوامر وتل��ا األسعار، أفضل ع��
ً
 .اإلدخال لتوقيت  وفقا

  ملزودي  فوري �ش�ل  السوق   بيانات توف��   و�تم  اإلن��نت،   ع��  تداول" "  موقع   أبرزها  مختلفة  قنوات   خالل  من   املعلومات من  شامل  نطاق  بتوزيع  تداول  نظام  يقوم

  الصفقات �سو�ة وتتم". رو���ز" مثل  املعروف�ن املعلومات
ً
 .لألسهم يتم �عد يوم�ن عمل من تنفيذ الصفقة امللكية نقل أن أي) T+2( حسب عمل يومي خالل آليا

السوق   مراقبة  مسؤولية  تداول   نظام  و�تو��".  تداول "  نظام  ع��   ستثمر�نللم  بالنسبة  املهمة  واملعلومات ا�جوهر�ة  القرارات  جميع  عن  اإلفصاح  للشركة  و�نب��

 لآللية ال�ي �عمل نت خاللها السوق 
ً
 .التداول �� األسهم عمليات وا�سيابية التداول  عدالة ضمان  ��دف مشغال
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ية     تداول األسهم في السوق المواز

أسهم الشركة   السعودية إلدراجمجموعة تداول  تم تقديم طلب لدى هيئة السوق املالية لت�جيل وطرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة، كما تم تقديم طلب إ��  

 �� السوق املواز�ة. 

 

امية ذات العالقة، وستعلن تداول تار�خ تداول األسهم  يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة �عد التخصيص ال��ائي لتلك األسهم و�عد استيفاء جميع اإلجراءات النظ

 السوق املالية.  هيئة بموافقة تمديدها أو �غي��ها و�مكن  فقط، لالستدالل ذكرت مبدئية توار�خ النشرة  هذه  �� املذ�ورة  واألوقات التوار�خ و�عت�� �� حينھ، 

  أسهمها  و�دراج  الرسمية،  القائمة  ��  الشركة   و��جيل  تداول،  ��  املساهم�ن  حسابات  ��  األسهم  تخصيص  اعتماد  �عد إال  املطروحة  األسهم  ��  التداول   يمكن  وال

   األسهم  ��  التداول   و�حظر�� تداول،  
ً
   حظرا

ً
 املسؤولية  التداول   من  ا�حظورة   األ�شطة  تلك  ��  يتعاملون   الذين  املستثمرون  و�تحمل  الرس�ي،  التداول   قبل  تاما

 ال�املة ع��ا، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية �� هذه ا�حالة. 

 

 ( املؤهل�ن  املستثمر�ن ع�� املواز�ة السوق  �� املدرجة األسهم تداول   يقتصر
ً
 )."واملصط�حات  التعر�فات " )1( القسم راجع فضال

  



    

 

  نرشة إصدار أسهم رشكة بناء للصناعات الحديدية 

 

 

  69 
 

 

 إجراءات عدم اكتمال الطرح  
 (  هذه   اإلصدار  �شرة   ��  املب�ن   الطرح  عملية  الن��اء  ا�حدد   التار�خ  ��   الطرح  يكتمل  لم  إذا

ً
 هذه   من)  ي(  صفحة  ��"  الطرح  و�جراءات  املهمة  التوار�خ "  راجع   فضال

  الهيئة بإشعار الطرح ف��ة  ان��اء أيام عشرة ) 10( خالل املا�� املستشار سيقوم ،)النشرة 
ً
  و�التنسيق  املكتتب�ن، بإشعار سيقوم  ثم ومن الطرح اكتمال �عدم كتابيا

 .رسوم أو عموالت أي خصم دون   من -وجدت  إن- املكتتب�ن من جمعها تم ال�ي املبالغ إعادة  ستتم االكتتاب مدير مع

 

  أو �علميات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق املالية �� حال عدم الطرح. قرارات بأي ال��امها الشركة وتؤكد
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 للمعاينة  المتاحة  المستندات  

ألحد  أيام العمل (من ا  خالل  شركةل�� املقر الرئيس ل للمعاينة  مستندات الشركة املتعلقة بطرح أسهم الشركة وقبول إدراجها �� السوق املواز�ة متاحة  ست�ون  

 إ�� الساعة    9إ�� ا�خميس) ب�ن الساعة  
ً
ا�� ومدير االكتتاب (شركة يق�ن املالية "يق�ن  سيتيحها املستشار املغرفة بيانات اف��اضية  أو من خالل    ،مساءً   4صباحا

ه (املوافق 10/08/1444م) وح�ى تار�خ  19/02/2023ه (املوافق  28/07/1444ابتداًء من تار�خ  ، وذلك  ).IPO@yaqeen.sa�ابيتال") من خالل ال��يد اإللك��و�ي (

 : )الطرح��اية ف��ة  قبل أيام )7( عن  الف��ة  تلك تقل أال (ع�� م)02/03/2023

 وعقد التأسيس للشركة األسا�ىي النظام. 

 التجاري للشركة.  ال�جل 

  ��كن�خة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية. �� السوق املواز�ة أسهم الشركة وطرح ��جيلموافقة هيئة السوق املالية ع 

  ع�� اإلدراج.  السعودية السعودية (تداول  تداول مجموعة موافقة ( 

   الشركة إدارة  مجلس  ع��  ع��    )م27/10/2021  املوافق(  ه21/03/1443بتار�خ  املنعقد  موافقة  باملوافقة  العامة  ل�جمعية  الت�جيل  التوصية 

 .  ألسهم الشركة �� السوق املواز�ة والطرح

   ألسهم الشركة �� السوق    والطرح  الت�جيلع��  )   م18/11/2021  املوافق(  ه13/04/1443بتار�خ  ا�جمعية العامة غ�� العادية املنعقدة  موافقة

  املواز�ة

 ��تقر�ر التقييم للمصدر املعد من قبل املستشار املا 

 من املوافقة خطابات : 

"يق�ن �ابيتال" شركة   .أ املالية  يق�ن  ��  شركة  لهم  النشرة ع�� اإلشارة  ��   وطرحلت�جيل    ومدير لالكتتاب  كمستشار ما��  هذه  أسهم الشركة 

 . هذه النشرة السوق املواز�ة وع�� إدراج اسمھ وشعاره و�فاداتھ ضمن  

وع�� إدراج اسمھ   هذه النشرة ) ع�� �شر تقار�ر املراجعة ال�ي أعدوها ضمن بيكر تي�� م ك م وشر�اه محاسبون قانونيون مراجع ا�حسابات ( .ب

 .  هذه النشرة وشعاره و�فاداتھ ضمن 

   �� الستة  واإليضاحات املرفقة ��ا و القوائم املالية األولية املوجزة لف��ة  م  2021  د�سم��   31القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية

 يضاحات املرفقة ��ا.واإل  م2022يونيو  30�� أشهر املن��ية 

 

 

 

  



    

 

  نرشة إصدار أسهم رشكة بناء للصناعات الحديدية 

 

 

  71 
 

 

ير المحاسب القانوني    تقر

 م 2021ديسمرب   31القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































































    

 

  نرشة إصدار أسهم رشكة بناء للصناعات الحديدية 

 

 

  108 
 

 

 

 م 2022يونيو    30في الستة أشهر المنتهية  األولية الموجزة لفرتة  القوائم المالية   
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