
 
دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية    نشرة اإلصدار هذه تحتوي 

ُ
 ردين كامم  مرتمعين ومن)جل السعودية )املشار إليها بـــــــــ (الويئة(ل  وضتحمم لع اإل مرل  اإلدارة الذين تؤور للمااهص على الص حة على معلومات ق

تداوو  إعى جعم لي إفادة واردة فيي م ـــــللة  وال تتحمم الويئة ومرموعة  النشـــــرة ت ـــــمييها في   ، وض كدون بحســـــب علموص واعت،ادهص، جعد إجراإل جمير الدرالـــــات املمكنة وملعى ا، د املع،وو، لأي ال توجد لي وقاكر لنري يمكن لن ي دي عد نشـــــرة اإلصـــــدار هذه ن دقة املعلومات الواردة في املســـــ ولية ع

األلــوص  راإل  شــ   وضرب على الراغبين في ا، وتخليان لأ ســوما صــرانة من ليؤ مســ ولية موما كاأت عن لي نســارة تنتد عما ورد في هذه النشــرة لو االعتماد على لي  ج إل ميهاودية “تداوو الســعوديةأ لي مســ ولية عن محتوضات هذه النشــرة، وال  عطيان ليد ت كيدات تتعل  بدقة هذه النشــرة لو اكتمالوالســع

 اعي مرنص لي بموجب هذه النشرة تحري مدي ص ة املعلومات املتعل،ة باأللوص محم الطرح  وفي ناو  عذر فوص محتوضات هذه النشرة، يرب التشارة مستشار م املطرونة

  ل05/12/2022هـ )املواف  11/05/1444 بتارضخ   نشرة اإلصدار هذه  تصدر 

 

 املجمعة  الصادر بمدينة   ل1999/ 11/ 01)املواف    ه 07/1420/ 23وتارضخ   ل 1122002308) ت لست بموجب السجم التراري رقص  مساهمة م، لة،شركة 

  امل هلين املستثمرضن  على  املوازضة السوق  في  طرنوا  نالو  من جماعي رلس ماو الشركة قبم ال ضادةل إ من %25  نسبة تمثم والتي) الشركة  رلس ماو إجماعي من % 20نسبة    تمثم عادي ل لوص265,400)  ولربعمائةللف  ونمسة ولتون مائتان عدد  طرح 

 .الواند للسوص  لعودي رضاو  ل 59 سعة ونمسين )  قدره   جسعر

 

صدر(ل 
ُ
بالص (شركة أاصر محمد التركي وشركاه للم،اوالت    ذات مسئولية محدودةكشركة    في البداية  ت لست شركة معيار )(الشركة( لو (امل

 ل وبموجب ع،د الت لي  املثبت لدي 01/11/1999)املواف   ه  23/07/1420ل وتارضخ  1122002308بموجب السجم التراري رقص )امل دودة(  

بتارضخ   م لسة أاصر محمد لليمان التركى للم،اوالت    -1  كم من  تحوضم  جعد   ل، وذلك  08/03/1999هـ )املواف   19/11/1419كاتب العدو 

برقص   املجمعة  بمدينة  التراري  بالسجم  واملسجلة  التركي  لليمان  محمد  أاصر  )املواف    ه08/09/1395  وتارضخ  ل1126000003)لصانبها 

واملسجلة بالسجم التراري بمدينة  لليمان أاصر محمد التركى لصانبها لليمان أاصر محمد التركي للم،اوالت وم لسة  -2 ، ل14/09/1975

بالص (شركة أاصر محمد التركي وشركاه اعى شركة ذات مسئولية     ل1995/ 03/09)املواف     ه 07/04/1416  وتارضخ  ل112202041)املجمعة برقص  

و  امل دودة(  رقصللم،اوالت  التراري  السجم  وتارضخ  1122002308)  بموجب  ماو  و    ل01/11/1999)املواف     ه23/07/1420ل  قدره برلس 

، وقد ل رضاو لعودي1000)  ةقيمة كم نص  ،متساوضة ال،يمة  عينية  نصة نمسمائة  ل500)م،سص اعى    لعودي  ل رضاو500,000)للف    نمسمائة

بنسبة   التركي  لليمان  محمد  أاصر  الشرضك/  بين  امللكية  بنسبة  70توزعت  التركي  محمد  أاصر  لليمان  الشرضك/  و  وبتارضخ    %30% 

التركي، ونصر الورثة ودنوو 22/07/2013ه )املواف   14/09/1434  ل تص  عديم هيكم امللكية أتيرة وفاة الشرضك/ أاصر محمد لليمان 

بين كم من نالد وعبد هللا وعبد الرنمن وبدر لبناإل أاصر محمد لليمان التركي بنسبة   امللكية  % لكم  25ونروج جعض الشركاإل وقد توزعت 

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة أاصر محمد التركي وشركاه للم،اوالت  22/05/2014ه )املواف   23/07/1435وبتارضخ     شرضك

 ل قرر الشركاإل  عديم  22/10/2020ه )املواف  05/03/1442وبتارضخ  امل دودة( ليصبح (شركة لبناإل أاصر محمد التركي للم،اوالت امل دودة( 

الت لي   الشركاإل  عديمل   25/07/2021ه )املواف   1442/ 16/12بتارضخ  و   .ولص يتص  غيير هيكم امللكية   جعض ع،ود  من   الص الشركة  قرر 

 الشركاإل ل قرر    10/10/2021ه )املواف 04/03/1443وبتارضخ     (شركة معيار امل دودة(إعى    ( شركة ابناإل أاصر محمد التركي للم،اوالت امل دودة(

ل رضاو لعودي م،سص  10,616,000)للف    ةئة ولتة عشر اولتم  ماليين  ةل رضاو لعودي إعى عشر 500,000)للف  ئة  انمسمزضادة رلس املاو من  

وبتارضخ    ل رضاالت لعودية10، متساوضة ال،يمة وقيمة كم نصة ميها عشرة )أ،دية  نصةل1,061,600ولتمائة)للف  مليون وواند ولتين  إعى  

قرر الشركاإل تحوضم الشركة من شركة ذات مس ولية محدودة إعى شركة مساهمة م، لة برلس ماو  ل  13/10/2021)املواف     ه07/03/1443

لوص    ل1,061,600ولتمائة)للف  مليون وواند ولتين  ل رضاو لعودي م،سص إعى  10,616,000)للف  عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة  قدره  

ه )املواف  28/03/1443ل وتارضخ 666ل رضاو لعودي، وقد تص تحوضم الشركة بموجب ال،رار الوزاري رقص )10عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )

03/11/2021( رقص  الوزاري  وال،رار  وتارضخ  689 ل،  )06/04/1443ل  املواف   )املواف  27/04/1443وبتارضخ      ل11/11/2021ه  ه 

ل 10,616,000عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف ) ل واف،ت ا،جمعية العامة غير العادية على زضادة رلس ماو الشركة من  02/12/2021

ل رضاالت  10لنصة أ،دية، متساوضة ال،يمة وقيمة كم نصة ميها عشرة )1,061,600رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)

عشإعى    لعودية للف ثالثة  ولبعون  ومائتان  مليون  لعودي  13,270,000)  رة  رضاو  للف ل  وعشرضن  ولبعة  وثالثمائة  مليون  إعى  م،سص 

ل 265,400مائتان ونمسة ولتون للف ولربعمائة )من نالو إصدار عدد    ل رضاو لعودي10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,327,000)

%ل من رلس ماو الشركة جعد ال ضادةل وطرح األلوص العادية ا،جديدة لالكتتاب العا  في السوق 00 20جديد )والتي تمثم نسبة )لوص عادي  

   املوازضة 

 ولتمائةللف  مليون وواند ولتين  ل رضاو لعودي م،سص إعى  10,616,000) للف  عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة  يبلغ رلس ماو الشركة ا، اعي  

جمير للوص الشركة للوص عادية من فئة واندة، وال يعطى لي مساهص    ل رضاو لعودي10لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة ) ل1,061,600)

 كان عدد للومي ن ور اجتم   )(املساهص(ل لي ن،وق ت  يلية
ؤ
اعات ا،جمعية العامة للمساهمين )(ا،جمعية العامة(ل وضح  لكم مساهص ليا

 آنر من غير لع اإل مرل  إدارة الشركة لو عاملي الشركة لينوب عني في ن ور  
ؤ
والتصوضت فيها، كما يح  لكم مساهص لن يوكم عني شخصا

 من ت
ؤ
ارضخ نشرة االصدار هذه وعن السنوات املالية اجتماعات ا،جمعية العامة   ستح  للوص الطرح نصتها من لي لرباح  عليها الشركة اعتبارا

 راجر قسص رقص )
ؤ
 ل (ليالة توزير األرباح( في هذه النشرة ل 5التي تليها  )ف ال

  الطرح ليكون 
ؤ
  يشار) لوص عاديل  265,400ولربعمائة )للف مائتان ونمسة ولتون   لعدد وذلك  ،(لالطرح)( امل هلين املستثمرضن ل ئات  موجوا

   إليها
ؤ
 سعة   الطرح  لعر  وليكون   لعودية،   رضاالت   عشرةل  10)  قدرها  للسوص   للمية   وب،يمة(ل  الطرح  لوص (بـ  ومن ردة(  الطرح  للوص (بـ  مرتمعة

   الشركة  للوص   تكون   ولوف  للشركة،  املصدر  املاو  رلس  من  ل%20)  نسبة  بمرملوا  الطرح  للوص   وتمثم   لعودي،  رضاو  ل59ونمسين )
ؤ
 للوما

 (ل  املساهص )(   مساهص  لكم وضح   ت  يلية،   ن،وق   لي  مساهص   لي  واليعطي   واندة  فئة  من  عادية
ؤ
 ا،جمعية  اجتماعات  ن ور   للومي  عدد  كان  ليا

  والسنوات  هذه  اإلصدار  نشرة  تارضخ  من  الشركة   عليها  لرباح  لي  الطرح  للوص  و ستح    فيها  والتصوضت(ل  العامة  ا،جمعية)(  للمساهمين  العامة

   )تليها التي املالية
ؤ
 ل  النشرة هذه في( األرباح توزير ليالة( ل5)رقص قسص  راجر ف ال

بنسبة   عبدالرنمن أاصر محمد التركي :صلو لكثر من رلس مالوا ه  %5  ون يملك  نفي الشركة الذي  الكبار  ميناملساه، فإن  هذه النشرةوكما في تارضخ 

التركي  عبدهللا أاصرو    ،ل% 60 17)بنسبة ملكية    نالد أاصر محمد التركيو   ،ل18.60%)ملكية   بدر أاصر ل، و  %60 18بنسبة ملكية )  محمد 

وهص يمتلكون   ، ل%00 6بنسبة ملكية )  شركة كيان السعودية لاللتثمار والتطوضر الع،اري امل دودةو    ، ل%80 18بنسبة ملكية )  محمد التركي

 راجر ومل ضد من الت اصيم نوو املساهمين ) الطرحل من للوص الشركة قبم %60 79مرتمعين نسبة )
ؤ
هيكم ملكية الشركة ل (1 4 )  قسصف ال

 من تارضخ بدإل 12مدة اثني عشر )ي  للومولعاله التصرف في    ضناملذكور   الكبار   يناملساهموضحؤر على    ل هذه النشرةفي    (قبم وبعد الطرح
ؤ
ل شورا

هيئة   جعد اأتهاإل هذه ال ترة دون ا، صوو على مواف،ة  صالتصرف في للومو  ص)(فترة ا، ؤر(ل، وضروز لوتداوو للوص الشركة في السوق املوازضة  

 املسب،ة  السوق املالية )(الويئة(ل  

الطرح  في  االكتتاب  ي،تصرلو  قائمة املصطل ات    املستثمرضن  فئات  على  املوازضة  السوق   في  للوص  في  امل هم  املستثمر  وف   عرضف  امل هلين، 

السعودية )(السوق( او (تداوو  مرموعة تداوو املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطل ات املستخدمة في قواعد  

 :مات املستمرة، لي من اآل ي(ل، وض،صد بي في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزاالسعودية

 ا،خاص   اتصرف ، سابهت الو م لسات السوق املرنص  1

 اقد تص  عيييهاملرنص لوا    م لسة السوق كون  تفي ممارلة لعماو اإلدارة شرضطة لن  مرنص لوا    م لسة السوق عمالإل    2

من اتخاذ ال،رارات ا،خاصة ب،بوو املشاركة في الطرح وااللتثمار في السوق املوازضة أيابة عن العميم ودون    اجشروط تمكيه

 ا، اجة إعى ا، صوو على مواف،ة مسب،ة مني  

نكومـة اململكـة، لو لي جوـة نكوميـة، لو لي هيئـة دوليـة  عترف بهـا الويئـة، لو الســـــــــــــوق، ولي لـــــــــــــوق مـاليـة لنري  عترف بهـا   3

 و مرك  اإليداع الويئة، ل

 في ممارلة لعماو اإلدارة  م لسة لوق مرنص لواديرها تالشركات اململوكة من ا، كومة، مباشرة لو عن طرض  مح ؤة   4

 الشركات والصنادي  امل لسة في دوو مرل  التعاون لدوو ا،خليد العربية   5

 صنادي  االلتثمار   6

ق املوازضة والذين يســــــتوفون املتطلبات املنصــــــوص عليها في الدليم  األجاأب غير امل،يمين املســــــموح لوص بااللــــــتثمار في الســــــو   7

 االلترشادي اللتثمار األجاأب غير امل،يمين في السوق املوازضة 

 امل لسات املالية األجنبية امل هلة   8

 لي لشخاص اعتبارضين آنرضن يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  اإليداع   9

يروز لوص فتح نســـــــاب الـــــــتثماري في اململكة ونســـــــاب لدي مرك  اإليداع، ويســـــــتوفون لي من املعايير لشـــــــخاص طبيعيون   10

 :اآلتية

لن يكون قد قا  بصـــــــــ ،ات في للـــــــــواق األوراق املالية ال ي،م مرموع قيمتها عن لربعين مليون رضاو لـــــــــعودي وال ت،م عن   لل

 املاضية
ؤ
   .عشرة ص ،ات في كم ربر لنة نالو االثني عشرة شورا

 لن ال ت،م قيمة صافي لصولي عن نمسة ماليين رضاو لعودي  ل ب

 لن يعمم لو لب  لي العمم مدة ثالث لنوات على األقم في ال،طاع املاعي  لج

 على الشوادة العامة للتعامم في األوراق املالية املعتمدة من قبم الويئة لد
ؤ
 .لن يكون ناصال

 على شوادة مونية متخصصة في مراو لعما له
ؤ
ا  و األوراق املالية معتمدةلن يكون ناصال  من جوة معترف بها دوليؤ

 لي لشخاص آنرضن تحددهص الويئة   11

 

جمير للوص الشركة   لن)يمتلك املساهمون ا، اليون في الشركة )ويشار إليهص مرتمعين بـ(املساهمين ا، اليين(ل الواردة للمااهص في الص حة  

الطرح،   مانسبتي  قبم  ا، اليون  املساهمون  الطرح، ليمتلك  باملائة  وبعد التكماو عملية  الطرح  %ل80.00)ثماأين  جعد  الشركة  ،  من للوص 

ليحت ظ املساهمين ا، اليين بحصة ليطرة في الشركة جعد الطرح، ولوف ت،و  الشركة بالتخدا  صافي متحصالت الطرح جعد   وبالتاعي

 راجر في ، ولن يستلص املساهمين ا، اليين الطرح لتموضم نطتها التولعيةنصص مصارضف عملية 
ؤ
الشركة لي مبلغ من متحصالت الطرح ) ف ال

  متحصالت الطرح واملشارير املست،بلية(ل (التخدا   6قسص 

يو  شاملة آنر يو  إلغالق االكتتاب وهو نهاية يو  ل  5)و ستمر ملدة   ل  19/03/2023هـ )املواف   27/08/1444األند  تبدل فترة الطرح في يو   

في للوص الطرح عبر أؤا  االكتتاب  نيث يمكن ت،ديص طلبات  )(فترة الطرح(ل      ل 23/03/2023هـ )املواف   01/09/1444ا،خمي    االكتتاب 

)لل صوو على   اإللكتروني ا،خاص بمدير االكتتاب والذي ليتمكن املستثمرون امل هلون من ناللي االكتتاب في للوص الشركة نالو فترة الطرح

( الص حة   راجر 
ؤ
معلومات االتصاو ف ال لكثر نوو  الطرح علىهت اصيم  يكون  النشرةل  ولوف  فترة   ل من هذه  امل هلين نالو  املستثمرضن 

الطرح، وليتاح لكم ميهص درالة ال رصة االلتثمارضة واالطالع على لي معلومات إضافية متانة من نالو غرفة للبياأات يتص فيها عرض جمير 

وص كحد لدنى لكم مستثمر م هم،  ل لل10(املستندات املتانة للمعاينة(  ليتص االكتتاب جعدد عشرة )  ل12)الوثائ  املشار إليها في ال،سص رقص  

 ب ن ا، د األقص ى لالكتتاب هو لتة 
ؤ
ل لوص لكم مستثمر م هم، ليكون االكتتاب في للوص الطرح 66,340) وثالثمائة ولربعينللف ين لتو علما

االكت أموذج  مباشرة نسب  الطرح  جعملية  إعى نساب االكتتاب ا،خاص  األمواو  وتحوضم  ت،ديص طلب االكتتاب،  يتص  من نالو  تاب، ولوف 

يو    لقصاه  موعد  في  الطرح  أللوص  اليهاكي  التخصيص  عملية  عن  )املواف   06/09/1444الثالثاإل  اإلعالن  )(تارضخ     ل28/03/2023هـ 

ال ائض نالو   تارضخ التخصيص، ولن يكون هناك لي عموالت او الت،طاعات من ا،جوة ل  2)  يوميالتخصيص(ل، وليكون رد  ليا  عمم من 

   ل30/03/2023هـ )املواف   08/09/1444ا،خمي   املستلمة ملتحصالت الطرح او مدير االكتتاب لو الشركة، ورد ال ائص في موعد لقصاه يو  

( وشروطي  الطرح  ل (املعلومات املتعل،ة باأللوص ولنكا 9راجعة ال،سص )ومل ضد من الت اصيم نوو شروط ولنكا  و عليمات الطرح، الرجاإل م

 من هذه النشرة  

للشركة فئة واندة من األلوص العادية، وال يعطي لي لوص ، املي ن،وق ت  يلية  ويعطي كم لوص ، املي ا،   في صوت واند وضح  لكم 

كما يح  لكم مساهص لن يوكم  ،  اإلؤ العادية لو غير العاديةل والتصوضت فييمساهص في الشركة ن ور اجتماع ا،جمعية العامة للمساهمين )لو 

 آنر من غير لع اإل مرل  إدارة الشركة لو عاملي الشركة لينوب عني في ن ور اجتماعات ا،جمعية العامة  و ستح  للوص الطرح 
ؤ
عني شخصا

 من تارضخ النشرة هذه  ومل  
ؤ
 راجر قسص رقص  نصتها من لي لرباح  عليها الشركة اعتبارا

ؤ
ل 5) ضد من الت اصيم نوو ليالة توزير األرباح، )ف ال

 (ليالة توزير األرباح(ل من هذه النشرة   

للوص الشركة في لي لوق لأللوص لواإلؤ دانم اململكة العربية السعودية لو نارجوا قبم هذا الطرح  وقد ت،دمت الشركة وتداوو    لص يسب  إدراج

للويئة لتسجيم    ل،واعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، كما ت،دمت بطلب  وطرح للوموا في السوق املوازضةبطلب 
ؤ
إعى   اإلدراج  وف،ا

 ل،واعد اإلدراج 
ؤ
، وتص االلتي اإل باملتطلبات كافة، وقد تص ا، صوو على جمير املواف،ات الرلمية ا لالزمة لعملية مرموعة تداوو السعودية وف،ا

ما في ذلك املواف،ة نشرة اإلصدار هذه  ومن املتوقر لن يبدل تداوو األلوص في السوق املوازضة في وقت قرضب جعد االأتهاإل من عملية طرح األلوص ب

من   "التوارضخ املومة وملجراإلات الطرح  "تخصيص األلوص ورد ال ائض واالأتهاإل من جمير املتطلبات النؤامية ذات العالقة ) ف ال راجر قسص  

رةل  وبعد  سجيم األلوص في السوق املوازضة، لوف يسمح للمستثمرضن امل هلين الذين تنطب  عليهص الشروط لواإل من دانم لو نارج هذه النش

  .اململكة بالتداوو في للوص الشركة

( الواردين في نشرة ينطوي االلتثمار في للوص الطرح على مخاطر ولمور غير م كدة ولذلك يرب درالة قسمي (إشعار موص( و(عوامم املخاطرة

 بااللتثمار في للوص الطرح
ؤ
م املستثمرضن امل هلين امل تملين قبم لن يتخذوا قرارا   اإلصدار هذه جعناية من ِقبد
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وليعامم املستثمرون الذين يت،دمون بطلبات االكتتاب في األلوص   وعن األلوص املطرونة لالكتتاب في السوق املوازضة معيار شركة معلومات ت صيلية كاملة عن  ت،د  هذه النشرة

ر املاعي ومدير االكتتاب لو من املواقر  املطرونة على للاس لن طلباتهص  ستند إعى املعلومات التي تحتويها هذه النشرة، والتي يمكن ا، صوو على نسخ ميها من الشركة لو املستشا 

الشركة   من  لكم  االكتتاب  لو  ل  www.meyar.sa)االلكتروأية  ومدير  املاعي  املستشار  كابيتاولموقر  )ي،ين  املالية  ي،ين  املالية    لwww.yaqeen.sa)  شركة  السوق  هيئة  موقر  لو 

(www.cma.org.sa)    موقر على  كابيتاول(  )ي،ين  املالية  ي،ين  (شركة  االكتتاب  ومدير  املاعي  املستشار  قبم  من  اإلعالن  ليتص  تداوو  كما  السعودية(  مرموعة  (تداوو  السعودية 

(www.saudiexchange.saل يو  قبم الطرحل  14الو فترة الت،م عن )نعن نشر نشرة اإلصدار وملتانتي للمستثمرضن امل هلين نالو املدة امل ددة وف  قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة  ل

   وعن لي تطورات لنري 

املالية باململكة العربية السعودية،    تحتوي نشرة اإلصدار هذه على ت اصيم تص ت،ديموا نسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق 

ل مرتمعين ومن ردين، كامم املس ولية عن دقة املعلومات الواردة في هذه النشرة، وض كدون بحسب علموص واعت،ادهص،  جااهص في ص حة )وضتحمم لع اإل مرل  اإلدارة الواردة للم

إفادة واردة فيها م للة  وال تتحمم الويئة ي  جعد إجراإل جمير الدرالات املمكنة وملعى ا، د املع،وو، لأي ال توجد لي وقاكر لنري يمكن لن ي دي عد  ت مييها في هذه النشرة إعى جعم ل 

لي مس ولية عن محتوضات هذه النشرة، وال  عطيان لي ت كيدات تتعل  بدقتها لو اكتمالوا، وتخليان أ سيهما صرانة من لي مس ولية    “تداوو السعوديةأ  مرموعة تداوو السعوديةو 

 العتماد على لي ج إل ميها  موما كاأت عن لي نسارة تنتد عما ورد في هذه النشرة، لو عن ا 

ا لالكتتاب )(مدير االكتتاب(ل، وذلك فيما يتعل  بطرح للوص الشركة في السوق املوازضة   شركة ي،ين املالية )ي،ين كابيتاولوقد تص  عيين   كمستشار ماعي )(املستشار املاعي(ل، ومديرؤ

 ات ا،خاصة باالكتتاب( من هذه النشرة ل (التعود11)االكتتابل  للم ضد من الت اصيم، الرجاإل مراجعة ال،سص )

وعلى وجي ا،خصوص يمكن لن يت ثر الوضر املاعي للشركة وقيمة األلوص جشكم للبي أتيرة التطورات   للتغيير،  عرضة  ا إصداره  تارضخ  في  كما   هذه النشرة  في  الواردة  املعلومات  إن

 راجر قسص رقص )املست،بلية املتعل،ة جعوامم التضخص ومعدالت ال ائدة  
ؤ
ل (عوامم  2وال رائب لو لي عوامم اقتصادية لو ليالية لنري نارجة عن أطاق ليطرة الشركة )ف ال

ب ي شكم من  ت سيرها لو االعتماد عليها،    املخاطرة( في هذه النشرةل، وال يروز اعتبار ت،ديص هذه النشرة لو لية معلومات ش وية لو كتابية لو مطبوعة فيما يتعل  ب لوص الطرح لو

 جش ن
ؤ
 لو إقرارا

ؤ
 لو ت كيدا

ؤ
 .تح،ي  لي لرباح لو ايرادات لو أتائد لو لنداث مست،بلية األشكاو، على لنها وعدا

األلوص املطرونة  و عتبر املعلومات تاب في  ال يروز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جاأب الشركة لو من لع اإل مرل  إدارتها لو من مستشارها املاعي باملشاركة في عملية االكت

لتثمارضة ا،خاصة  وضتحمم كم هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تص إعدادها دون األنذ في االعتبار لألهداف االلتثمارضة ال ردية لو الوضر املاعي لو االنتياجات اال   املوجودة في 

على التشارة مونية من مستشار ماعي مرنص لي من قبم الويئة بخصوص االكتتاب في للوص الطرح، وذلك لت،ييص   مستلص لوذه النشرة قبم اتخاذ قرار بااللتثمار مس ولية ا، صوو 

  في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالنتياجات املالية ا،خاصة بي مدي مالإلمة هذا االلتثمار واملعلومات الواردة

ل م لسات لوق مالية تتصرف 1ألوراق املالية وااللتزامات املستمرة على فئات املستثمرضن امل هلين وهص كما يلي:  ي،تصر االكتتاب في للوص الطرح نسب متطلبات قواعد طرح ا 

نت جشروط تمكني من اتخاذ ال،2، سابها ا،خاص    ة رارات ا،خاصل عمالإل م لسة لوق مالية مرنص لوا في ممارلة لعماو اإلدارة شرضطة لن تكون م لسة السوق املالية قد ُعي 

ل نكومة اململكة، لو لي جوة نكومية، لو لي هيئة   3ب،بوو املشاركة في الطرح وااللتثمار في السوق املوازضة أيابة عن العميم ودون ا، اجة إعى ا، صوو على مواف،ة مسب،ة مني   

لشركات اململوكة من ا، كومة، مباشرة لو عن طرض  مح ؤة تديرها م لسة لوق  ل ا 4دولية  عترف بها الويئة، لوالسوق، لو لي لوق مالية لنري  عترف بها الويئة، لومرك  األيداع  

ل األجاأب غير امل،يمين املسموح 7ل صنادي  االلتثمار   6ل الشركات والصنادي  امل لسة في دوو مرل  التعاون لدوو ا،خليد العربية   5مالية مرنص لوا في ممارلة لعماو اإلدارة   

ل امل لسات املالية األجنبية 8املوازضة والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليم االلترشادي اللتثمار األجاأب غير امل،يمين في السوق املوازضة  لوص بااللتثمار في السوق 

بيعيون يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة  ل لشخاص ط10للي لشخاص اعتبارضين آنرضن يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  اإليداع  9امل هلة   

عن لربعين مليون رضاو لعودي وال ت،م عن ونساب لدي مرك  اإليداع، ويستوفون لي من املعايير اآلتية: لللن يكون قد قا  بص ،ات في للواق األوراق املالية ال ي،م مرموع قيمتها  

  
ؤ
بل لن ال ت،م قيمة صافي لصولي عن نمسة ماليين رضاو لعودي  جل لن يعمم لو لب  لي العمم مدة ثالث لنوات    املاضية عشرة ص ،ات في كم ربر لنة نالو االثني عشرة شورا

 على الشوادة العامة للتعامم في األوراق املالية املعتمدة من قبم الويئة  هل لن يكو 
ؤ
 على شوادة مونيةعلى األقم في ال،طاع املاعي  دل لن يكون ناصال

ؤ
متخصصة في مراو    ن ناصال

ا      ل  19/03/2023املواف   )  هـ1444/ 27/08  األندل لي لشخاص آنرضن تحددهص الويئة  ليتص الطرح نالو ال ترة من يو   11لعماو األوراق املالية معتمدة من جوة معترف بها دوليؤ

واملستشار املاعي من متل،ي هذه النشرة االطالع على كافة ال،يود النؤامية التي تتعل  بطرح لو بير  ل وضطلب كم من الشركة  23/03/2023املواف  ) هـ01/09/1444 ا،خمي  إعى يو 

ا  النؤـا  املعمـوو بـي فـي  لبيــر، لو طلبــا لعــرض شــراإل لي مــن للــوص الطــرح، مــن جاأـب لي شـخص فـي لي بلـد ال يريـ  فيـي    للوص الطرح ومراعاة الت،يد بها  ال تمثــم هــذه النشــرة عرضؤ

ى شــخص فــي لي دولــة لنــري غيــر اململكــة، بالــتثناإل  ذلـك البلـد ملثـم ذلـك الشـخص ت،ديـص مثـم ذلـك العـرض لو الطلـب، وضحؤـر صرانـة توزيـر هـذه النشـرة لو بيــر للــوص الطــرح إع

غيــر امل،يميــن فــي األلــتثمار فــي الســوق املوازضــة، والذيــن يسـتوفون املتطلبـات املنصـوص عليهـا فـي الدليـم االلترشـادي إللـتثمار األجاأـب  فئــة األجاأب غيــر امل،يميــن املســموح لوــص ب

امل لســة فــي دوو مرلــ  التعــاون لــدوو ا،خليــد العربيــة مــن نالو ات اقيــة    الســوق املوازضــة، وامل لســات املاليــة األجنبية امل هلــة و/لو املســتثمرضن األجاأب والشــركات والصناديــ 

 مبادلــة، علــى لن يتــص مراعــاة األأؤمة والتعليمــات املنؤمــة لذلــك 
 

http://yaqeen.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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في   املنتهية  املالية  للسنة  املراجعة  املالية  ال،وائص  إعداد  في      2021ديسمبر    31تص  املنتهية  املالية  للسنة  امل،ارأة  لرقا   األولية  2020ديسمبر    31)التي تت من  املالية  وال،وائص  ل، 

 للمعايير   ل واإلي انات املرف،ة بهص 2021يوأيو    30لشور املنتهية في    الستة)التي تت من لرقا  امل،ارأة ل ترة     2022يوأيو    30لشور املنتهية في    الستة املختصرة امل حوصة ل ترة  
ؤ
وف،ا

ل  وقد تمت مراجعة SOCPA)   وامل البين  للمراجعينل املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األنري التي اعتمدتها الويئة السعودية  IFRSالدولية للت،ارضر املالية )

 30الستة لشور املنتهية في    ل ترة  امل حوصة  املختصرة  األولية  املاليةوال،وائص     2021ديسمبر    31املنتهية في    ةاملالي  للسنةوتدقي  وفحص كم من ال،وائص املالية املراجعة للشركة  

 ن قاأوأيون  هذا وت،و  الشركة بإصدار قوائموا املالية بالرضاو السعودي  من قبم شركة ا،خراش ي وشركاه محالبون ومراجعو   2022يوأيو 

 

 وبالتاعي  املستخدمة، فتراضات ال ا  عن املست،بم  في الشركة  ظروف تختلف وقد  هذه النشرةوم صح عيها في  محددة افتراضات للاس على  هذه النشرة في  الواردة  التوقعات  إعداد تص

   التوقعات هذه كتماوا  لو بدقة يتعل  فيما  يوجد ضمان لو ت كيد لو  عود فإأي ال 

(يخطط(،  ت الداللة املست،بلية مثم  وتمثم جعض التوقعات الواردة في هذه النشرة (إفادات مست،بلية(، والتي يمكن لن يستدو عليها جشكم عا  من نالو التخدا  جعض الكلمات ذا 

النا  املتوقر(، (يمكن(، (من املمكن(، (يحتمم(، (من امل تمم(، (لوف(، (قد(، والصيغ  لو (يعتز (، (ينوي(، (ي،در(، (يعت،د(، (يتوقر(، (من  امل،اربة  فية لوا وغيرها من امل ردات 

 ألي لداإل فعلي مست،بلي للشركة، إذ لن هناك  املشابهة لوا في املعنى  و عك  هذه اإلفادات وجوة النؤر ا، الية للشركة بخصوص لنداث مست
ؤ
 لو ت كيدا

ؤ
،بلية، لكيها ال  شكم ضماأا

  وقد تص التعراض العديد من العوامم التي قد ت ثر على األداإل ال علي للشركة لو إأرازاتها لو أتائروا وت دي إعى انتالفوا جشكم كبير عما ت منتي هذه ا 
ؤ
 لو ضمنا

ؤ
إلفادات صرانة

 في لقسا  لنري في هذه النشرة )راجر قسص رقص )  لهص املخاطر
ؤ
ل (عوامم املخاطرة(ل  وفيما لو تح،  واند لو 2والعوامم التي يمكن لن ت دي إعى مثم هذا األثر بصورة لكثر ت صيال

النتائد ال علية للشركة قد تختلف جشكم جوهري عن تلك    لكثر من هذه العوامم، لو لو ثبت عد  ص ة لو عد  دقة لي من التوقعات لو الت،ديرات الواردة في هذه النشرة، فإن

 املوض ة في هذه النشرة 

 ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، لت،و  الشركة بت،ديص نشرة إصدار تكميلي
ؤ
إعى الويئة إذا علمت في لي وقٍت جعد اعتماد هذه النشرة من الويئة   ةومراعاة

ل ظوور لي مسائم مومة كان يرب ت مييها في نشرة اإلصدار  وبالتثناإل هاتين 2ل وجود  غيير موص في لمور جوهرضة واردة في نشرة اإلصدار، لو )1دراج ب ي من اآل ي: )وقبم اكتماو اإل 

ديدة لو نوادث مست،بلية لو غير ذلك  وأتيرة لوذه املخاطر ا، التين، فإن الشركة ال  عتز  تحديث لو  عديم لي معلومات ت ميها هذه النشرة، لواإلؤ كان ذلك أتيرة معلومات ج

  وعليي،  واألمور غير امل كدة والت،ديرات، فإن األنداث والؤروف والتوقعات املست،بلية التي يتناولوا هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي ت
ؤ
توقعي الشركة وقد ال تحدث مطل،ا

 لين فحص جمير اإلفادات املست،بلية في ضوإل هذه اإلي انات مر عد  االعتماد على اإلفادات املست،بلية جشكٍم للاس ي يتعين على املستثمرضن امل هلين امل تم
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 املنصب االسم
 /صفة العضوية

 ** ****االستقاللية
 العمر الجنسية 

قبل   األسهم اململوكة

 الطرح

 " مباشرة"

  األسهم اململوكة

 قبل الطرح 

 غير مباشرة "

األسهم اململوكة بعد  

 الطرح

 "مباشرة" 

األسهم اململوكة بعد  

 الطرح

 " "غير مباشرة

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

للطان عبدهللا عبدامل سن  

 الوداب

رئي  مرل   

 االدارة 

غير    غير تن يذي /

 مست،م
 %0 0 %60 1 21,232 %0 0 2.00% 21,232 35 لعودي

 محمد التركي*** بدر أاصر

أائب رئي   

مرل   

 االدارة 

غير  غير تن يذي /  

 مست،م
 % 80 0 10616 04 15% 199,581 % 00 1 10,616 80 18% 199,581 28 لعودي

عبدالرنمن أاصر محمد  

 التركي**** 

ع و مرل   

االدارة  

 املنتدب

تن يذي / غير  

 مست،م
 % 80 0 10616 88 14% 197,458 % 00 1 10,616 60 18% 197,458 34 لعودي

عبدالع ض  ابراهيص عبدهللا 

 العمر

ع و مرل   

 االدارة 

غير تن يذي /  

 مست،م
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 31 لعودي

في عبدالع ض  إبراهيص  

 *****املنير

ع و مرل   

 االدارة 

  غير تن يذي /

 مست،م
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 23 لعودية

 انمد السيد محمد السيد 
لمين لر  

 املجل 
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 30 مصري  -

 املصدر: معلومات اإلدارة

 لنوات   ثالثملدة  وذلك على اأتخاب لع اإل مرل  اإلدارة املذكورضن لعاله ك وو مرل  إدارة للشركة    ل07/11/2021ه )املواف  02/04/1443 *واف،ت ا،جمعية التحولية املنع،دة في تارضخ

 ك مين لر ملجل  اإلدارة انمد السيد محمد السيد على  عيين السيد/    ل08/11/2021ه )املواف  03/04/1443**واف  مرل  اإلدارة في اجتماعي املنع،د في تارضخ 

 %ل جعد الطرح  20 3%ل قبم الطرح، ونسبة )00 4نسبة ) معيار شركة في مباشر جشكم تملك التي ال،اب ة همة شركة في املباشرة ملكيتي عن أاترة التركي محمد أاصر  بدر /للسيد املباشرة  غير امللكية إن***

%ل جعد 20 3%ل قبم الطرح، ونســبة )00 4معيار نســبة )  شــركة في  مباشــر جشــكم  تملك  التي  ال،اب ــة  همة  شــركة في  املباشــرة ملكيتي  عن أاترة عبدالرنمن أاصــر محمد التركي /للســيد  املباشــرة  غير امللكية ****إن

 الطرح 

ــــــو مرل  اإلدارة على   ل30/07/2022ه )املواف  01/01/1444بتارضخ  املنع،دة   ا،جمعية العامة العادية واف،ت*****  ــــــيدة   عيين ع ـــ ــو  في   /الســـ ــــ ــــــو مرل  إدارة  بدال من الع ـــ عبدالع ض  إبراهيص املنير  كع ـــ

  لارا عبدهللا  محمدا، مود  /املست،يم

 اإلدارة في كم من :عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االلت،الو ألع اإل مرل  اإلدارة، وتتمثم عوارض االلت،الو ألع اإل مرل   * تص االلتناد على الئحة نوكمة الشركات الصادرة*****

 ملا نسبتي نمسة في املائة لو لكثر من للوص الشركة لو من للوص شركة لنري من مرموعتها لو لي صلة قرابة مر من يملك هذ ▪
ؤ
 ه النسبة لن يكون مالكا

 لشخص ذي ص ة اعتبارضة يملك ما نسبتي نمسة في املائة لو لكثر من للوص الشركة لو من للوص شرك ▪
ؤ
 ة انري من مرموعتها لن يكون ممثال

 لن تكون لي صلة قرابة مر لي من لع اإل مرل  اإلدارة في الشركة لو في شركة لنري من مرموعتها   ▪

 لن تكون لي صلة قرابة مر لي من كبار التن يذيين في الشركة لو في شركة لنري من مرموعتها  ▪

 املرشح لع وضة مرل  إدارتها لن يكون ع و مرل  إدارة في شركة لنري من مرموعة الشركة  ▪

 نالو العامين املاضيين لدي الشركة لو لي طرف متعامم معوا لو شركة لنري من مرموعتها، كمراجعي ا، سابات  ▪
ؤ
 ، صص ليطرة لن يعمم لو كان يعمم موظ ا

ؤ
ردين، لو لن يكون مالكا وكبار املو 

 لدي لي من تلك األطراف نالو العامين املاضيين 

 صل ي مباشرة لو غير مباشرة في األعماو والع،ود التي تتص ، ساب الشركة لن تكون لي م ▪

ـــــوضة ▪ ـــــركة عالوة على مكاف ة ع ـــ ـــــ ى مبالغ مالية من الشـــ ـــــوضة 50ل رضاو لو 200,000،جاأة ت ضد عن )  مرل  اإلدارة لو لي من لن يت،اضـــ ـــــم عليها م،ابم ع ـــ ــاب  التي تحصـــ ـــ % من مكاف تي في العا  الســـ

 ن ،جاأي ليهما لقم مرل  اإلادرة لو لي م

 لن يشترك في عمم من ش أي منافسة الشركة، لو لن يترر في لند فروع النشاط الذي ت اولي الشركة  ▪

 لن يكون قد لمض ى ما ي ضد عن  سر لنوات متصلة لو من صلة في ع وضة مرل  اإلدارة  ▪
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   معيار شركة 
 الشرقية نرمي – ةنوان: املجمعالع

  8533الرقص اإلضافي  – 15363الرم  البريدي 

 السعودية  العربية اململكة

  01643238920: هاتف

 0164324646: فاك 

 info@meyar.com: اإللكتروني البريد

 www.meyar.sa:  املوقر اإللكتروني
 

 املمثل الثاني  املمثل األول 
 االلص: عبدالرنمن أاصر محمد التركي عبدهللا عبدامل سن الودابللطان 

 الص ة: ع و مرل  اإلدارة املنتدب والرئي  التن يذي  رئي  مرل  اإلدارة 

 نرمي الشرقية –املجمعة 

 8533الرقص اإلضافي  – 15363الرم  البريدي 

 اململكة العربية السعودية 

 نرمي الشرقية –العنوان: املجمعة 

 8533الرقص اإلضافي  – 15363الرم  البريدي 

 اململكة العربية السعودية 

 110تحوضلة:  - 920033056رقص الواتف:  111تحوضلة:  - 920033056رقص الواتف: 

 ceo@meyar.saالبريد اإللكتروني:  Sultan-alhaddab@meyar.saالبريد اإللكتروني: 

 www.meyar.saاإللكتروني:  املوقر  www.meyar.saاملوقر اإللكتروني:  
 

 

     )تداول السعودية( مجموعة تداول السعودية

 6897العليا  –طرض  امللك فود 

 15وندة رقص: 

 3388 - 12211الرضاض 

 اململكة العربية السعودية 

   966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاك : 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saاملوقر اإللكتروني:  
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   شركة يقين املالية )يقين كابيتال(

 شارع العليا   –حي الورود   – الرضاض 

 11421الرضاض  884ص ب 

 اململكة العربية السعودية 

   966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاك : 

 ipo@yaqeen.saالبريد اإللكتروني: 

 www.yaqeen.saاملوقر اإللكتروني:  

 

 شركة الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون  

 شارع التخصص ي  –برج س اب  7425

 اململكة العربية السعودية  -ض الرضا

 11482الرضاض   8306 ب ص

                                  +966 920028229هاتف: 

 + 4774924966 11 فاك :

 general@alkharashicaa.comالبريد اإللكتروني: 

 www.alkharashicaa.comاملوقر اإللكتروني: 

 

 

 تنويه

 من املستشار
ؤ
مواف،تهص الكتابية على التخدا  للمائهص وشعاراتهص وملفاداتهص في هذه النشرة وف  الشكم  لعطوا  املذكورضن لعاله  وامل الب ال،اأوني  املاعي و مدير االكتتاب    كال

  هذه النشرة   تارضخ  نتى  مواف،تي  جس ب  ميهص   لي   ي،ص   ، ولص والسياق الؤاهر فيها
ؤ
  وتردر اإلشارة إعى لن جمير هذه ا،جوات والعاملين فيها لو لي من لقاربهص ال يملكون للوما

  كما في تارضخ هذه النشرة  وع في الشركةلو مصل ة من لي أ



 

 و
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في   الواردة  املعلومات  ت،ديص نل ية موج ة عن  إعى  امللخص  هذا  النشرة يهدف  التيهذه  املعلومات  كافة  يحتوي على  امللخص ال  هذا  فإن  بالنسبة    وعليي  مومة  تكون  قد 

بالكامم، وضرب لن ُيبنى   هذه النشرة ومراجعة   ، وضنبغي على املستثمرضن امل تملين قراإلة وذه النشرة امللخص كم،دمة لللمستثمرضن امل تملين  لذلك، فإأي يرب قراإلة هذا  

قسص    وعلى وجي ا،خصوص، فإأي من ال روري مراعاة ما ورد في  ككم   هذه النشرة من قبم املستثمرضن امل تملين على مراعاة    محم الطرحلي قرار يتعل  بااللتثمار في األلوص  

 ا،خاضعة لوذه النشرة   للوص الطرح باالكتتاب في قبم اتخاذ قرارهص االلتثماري املتعل،ةل )عوامم املخاطرةل 2ل وال،سص رقص )ل»إشعار موص« في الص حة ) 

  

صدر(ل   اسم الشركة ووصفها وتأسيسها 
ُ
(امل لو  )(الشركة(  معيار  م، لة  شركة  لعودية  مساهمة  شركة  )هي  رقص  الوزاري  ال،رار  وتارضخ  666بموجب  ل 

   ل 11/11/2021ه املواف  )06/04/1443ل وتارضخ  689 ل، وال،رار الوزاري رقص )03/11/2021ه )املواف   28/03/1443

)و  رقص  التراري  السجم  وتارضخ  1122002308بموجب  )املواف   23/07/1420ل  بمدينة  01/11/1999ه  الصادر   ل 

اململكة    –   8533الرقص اإلضافي    –  15363الرم  البريدي  ية،  نرمي الشرق  –ي،ر امل،ر الرئيس ي للشركة في املجمعة     املجمعة

   العربية السعودية

( للف  ا، اعي عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة  الشركة  ماو  رضاو لعودي م10,616,000يبلغ رلس  مليون  ل  إعى  ،سص 

 ل رضاو لعودي  10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,061,600وواند ولتين للف ولتمائة )

 

صدر(ل في البداية
ُ
كشركة ذات مسئولية محدودة بالص (شركة أاصر محمد التركي   ت لست شركة معيار )(الشركة( لو (امل

( رقص  التراري  السجم  بموجب  امل دودة(  للم،اوالت  وتارضخ  1122002308وشركاه  )املواف  ه  23/07/1420ل 

بتارضخ  01/11/1999 العدو  كاتب  لدي  املثبت  الت لي   ع،د  وبموجب  )املواف   19/11/1419 ل   ل،  1999/ 08/03هـ 

تحوض   وذلك   من  جعد  كم  التركي    - 1م  لليمان  محمد  أاصر  لصانبها  للم،اوالت  التركى  لليمان  محمد  أاصر  م لسة 

 -2 ل،  14/09/1975ه )املواف   08/09/1395ل وتارضخ  1126000003واملسجلة بالسجم التراري بمدينة املجمعة برقص )

ت واملسجلة بالسجم التراري بمدينة وم لسة لليمان أاصر محمد التركى لصانبها لليمان أاصر محمد التركي للم،اوال 

برقص ) وتارضخ  112202041املجمعة  )املواف   07/04/1416ل  بالص (شركة  03/09/1995ه  ذات مسئولية  اعى شركة   ل 

ه 1420/ 23/07ل وتارضخ  1122002308أاصر محمد التركي وشركاه للم،اوالت امل دودة( وبموجب السجم التراري رقص )

ل نمسمائة نصة 500ل رضاو لعودي م،سص اعى )500,000رلس ماو قدره نمسمائة للف ) ل وب01/11/1999)املواف   

، وقد توزعت امللكية بين الشرضك/ أاصر محمد لليمان  ل رضاو لعودي1000عينية متساوضة ال،يمة، قيمة كم نصة )

بنسبة   بنسبة  70التركي  التركي  محمد  أاصر  لليمان  الشرضك/  و  )14/09/1434وبتارضخ     %30%  املواف  ه 

 ل تص  عديم هيكم امللكية أتيرة وفاة الشرضك/ أاصر محمد لليمان التركي، ونصر الورثة ودنوو ونروج  22/07/2013

جعض الشركاإل وقد توزعت امللكية بين كم من نالد وعبد هللا وعبد الرنمن وبدر لبناإل أاصر محمد لليمان التركي بنسبة  

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة أاصر  22/05/2014واف   ه )امل23/07/1435وبتارضخ     % لكم شرضك25

امل دودة(   للم،اوالت  التركي  محمد  أاصر  لبناإل  (شركة  ليصبح  امل دودة(  للم،اوالت  وشركاه  التركي  وبتارضخ    محمد 

  وبتارضخ  لكية  ل قرر الشركاإل  عديم جعض ع،ود الت لي  ولص يتص  غيير هيكم امل22/10/2020ه )املواف   05/03/1442

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة ابناإل أاصر محمد التركي للم،اوالت  25/07/2021ه )املواف   16/12/1442

 ل قرر الشركاإل زضادة رلس املاو من    10/10/2021ه )املواف 04/03/1443امل دودة( إعى (شركة معيار امل دودة(  وبتارضخ  

ل رضاو لعودي م،سص  10,616,000لعودي إعى عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )  ل رضاو500,000نمسمائة للف )

ل رضاالت  10لنصة أ،دية، متساوضة ال،يمة وقيمة كم نصة ميها عشرة )1,061,600إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)

وبتارضخ   )املواف   07/03/1443لعودية   من13/10/2021ه  الشركة  تحوضم  الشركاإل  قرر  مس ولية     ل  ذات  شركة 

ل رضاو لعودي  10,616,000محدودة إعى شركة مساهمة م، لة برلس ماو قدره عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

ل رضاو لعودي،  10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,061,600م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)

الوزا ال،رار  بموجب  الشركة  تحوضم  تص  )وقد  رقص  وتارضخ  666ري  )املواف   28/03/1443ل  وال،رار 03/11/2021ه   ل، 

 ل  02/12/2021ه )املواف   04/1443/ 27 ل  وبتارضخ  11/11/2021ه املواف  )06/04/1443ل وتارضخ  689الوزاري رقص )

عشرة   ولتة  ولتمائة  ماليين  عشرة  من  الشركة  ماو  رلس  زضادة  على  العادية  غير  العامة  ا،جمعية  للف  واف،ت 

لنصة أ،دية، متساوضة ال،يمة 1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)10,616,000)



 

 ز
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( عشرة  ميها  نصة  كم  )10وقيمة  للف  ولبعون  ومائتان  مليون  عشرة  ثالثة  إعى  لعودية  رضاالت  رضاو  13,270,000ل  ل 

ل رضاو  10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,327,000لعودي م،سص إعى مليون وثالثمائة ولبعة وعشرضن للف )

ل لوص عادي جديد )والتي تمثم نسبة 265,400لعودي من نالو إصدار عدد مائتان ونمسة ولتون للف ولربعمائة )

 %ل من رلس ماو الشركة جعد ال ضادةل وطرح األلوص العادية ا،جديدة لالكتتاب العا  في السوق املوازضة  00 20)

رل  )يبلغ  للف  ا، اعي عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة  الشركة  ماو  مليون  10,616,000س  إعى  رضاو لعودي م،سص  ل 

 ل رضاو لعودي   10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,061,600وواند ولتين للف ولتمائة )

بموجب ملخص أنشطة الشركة نشاطوا  الشركة   ه23/07/1420وتارضخل  1122002308)  رقص  الرئيس ي  التراري   السجم  تمارس 

من قبم وزارة الصناعة والثروة املعدأية ب،رار منش ة صناعية    وترنيص  .املجمعة  بمدينة  الصادرل    01/11/1999(املواف 

وتارضخ  441110124835)رقص   )1436/ 13/10ل  املواف   صناعية      ل29/07/2015ه  منش ة  وزارة  وترنيص  قبم  من 

والثروة   رقصالصناعة  ب،رار  وتارضخ  441102124259)  املعدأية  )  ه 10/03/1440ل  وترنيص  ،   ل20/01/2020املواف  

    ل 17/03/2014ه املواف  )16/05/1435ل وتارضخ 270/1435من قبم لماأة منط،ة الرضاض رقص ) م اولة نشاط تراري 

البلك األلمنتي  صن  في  التراري   سجلوا  في  كما  الشركة  لنشطة  تتمثم   ، اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط،  جرامل رغ واال اعة 

  ، اإلنشاإلات العامة للمباني غير السكنية النشاإلات العامة للمباني السكنية،ا ،صناعة ا،خرلاأة املع ولة مسب،ة الصب 

شراإل وبير األراض ي    ،الن،م البري للب اكر  العامة للمباني ا، كومية، ال نادقل اإلنشاإلاتو   ،املستش ياتو   ،املدارس  مثم

   والع،ارات وت،سيموا ولنشطة البير على ا،خارطة

 وتتمثم لنشطة الشركة كما في النؤا  األلاس ي بم اولة وتن يذ األغراض التالية:  

 الصناعات التحوضلية  •

 التشييد والبناإل   •

 ال راعة وا، راجة وصيد االلماك  •

 التعدين والتغالو امل اجر  •

 دادات الكورباإل والغاز والبخار وتكييف الوواإل إم •

 إمدادات املياه ولنشطة الصرف الصحي وملدارة الن ايات ومعا،جتها  •

 ترارة ا،جملة والتر ئة وملصالح املركبات ذات امل ركات والدراجات النارضة  •

 الن،م والتخ ضن   •

 لنشطة ندمات اإلقامة والطعا   •

 املعلومات واالتصاالت  •

 رضة  االنشطة الع،ا •

 ا،خدمات اإلدارضة وندمات الدعص   •

 ال نون والترفيي والتسلية  •

 لنشطة ا،خدمات األنري  •

الترانيص الالزمة من ا،جوات املختصة إن وجدت املتبعة وبعد ا، صوو على     وتمارس الشركة لنشطتها وف  األأؤمة 

اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط، صناعة ا،خرلاأة   ،صناعة البلك األلمنتي امل رغ واالجر ضتمثم نشاط الشركة ا، اعي في  و 

   املع ولة مسب،ة الصب

املساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب  

 ملكيتهم قبل الطرح وبعده 

 : وه الشركة للوص من لكثر  لول 5%) باملائة نمسةالذين يملكون  املساهمون الكبار إن 

 االسم 
 بعد الطرح  قبل الطرح 

 النسبة األسهم عدد  النسبة عدد األسهم 

 14.88% 197,458 18.60% 197,458 عبدالرحمن ناصر محمد التركي

 14.08% 186,842 17.60% 186,842  محمد التركي خالد ناصر 
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 14.88% 197,458 18.60% 197,458 محمد التركي  عبدهللا ناصر 

 15.04% 199,581 18.80% 199,581 بدر ناصر محمد التركي

السعودية لالستثمار شركة كيان 

 والتطوير العقاري املحدودة
63,696 %6.00 63,696 %4.80 

 % 63.68 845,035 % 79.60 845,035 اإلجمالي  

 الشركةاملصدر:  

صدر رأس مال 
ُ
 امل

   ل رضاو لعودي10,616,000)  للفئة ولتة عشر امليون ولتم ة عشر 

صدر   إجمالي عدد
ُ
 أسهم امل

 لوص عادي ل1,061,600ولتمائة )للف مليون وواند ولتون 

 القيمة االسمية للسهم 
 ل رضاالت لعودية  10عشرة )

%ل من رلس ماو الشركة  00 20تمثم نسبة )  ،ل لوص عادي265,400)  ولربعمائةللف  مائتان ونمسة ولتون  طرح عدد   الطرح 

ل  10ل من إجماعي رلس ماو الشركة قبم ال ضادةل وب،يمة للمية للسوص قدرها )00 25جعد االكتتاب )والتي تمثم نسبة ) %

رضاو لعودي للسوص الواند ، وذلك عن طرض  زضادة رلس   ل59 سعة ونمسين )وبسعر طرح قدره  ،عشرة رضاالت لعودية

مليون وواند ولتين  م،سص إعى  ،  ل رضاو لعودي10,616,000)للف  ولتمائة ولتة عشرة    ماليينعشرة  ر من من  ماو املصد

)  ل1,061,600ولتمائة)للف   ميها عشرة  قيمة كم لوص  رضاو لعودي10لوص عادي،  و إعى    ،ل  مليون  مائتان  ثالثة عشر 

،  ل لوص عادي1,327,000م،سص إعى مليون وثالثمائة ولبعة وعشرضن للف )  ،ل رضاو لعودي13,270,000)  ن للفيولبع

وليتص تخصيص كامم للوص الطرح على املستثمرضن امل هلين في السوق    ،ل رضاو لعودي10قيمة كم لوص ميها عشرة )

 املوازضة )أمول 

 مدفوعة بالكامم  ل لوص عادي265,400ولربعمائة )مائتان ونمسة ولتون للف   األسهم املطروحة لالكتتاب إجمالي عدد

مال رأس  من  املطروحة  األسهم   نسبة 

 الشركة 

ل من إجماعي رلس ماو الشركة قبم 00 25%ل من رلس ماو الشركة جعد االكتتاب )والتي تمثم نسبة ) %00 20تمثم نسبة )

  ال ضادةل

 رضاو لعودي ل59 سعة ونمسين ) الطرح  سعر 

 رضاو لعودي ل15,658,600نمسة عشر مليون ولتمائة وثماأية ونمسين للف ولتمائة ) الطرح إجمالي قيمة 

رضاو ل15,658,600نمسـة عشـر مليون ولـتمائة وثماأية ونمسـين للف ولـتمائة )ي،در إجماعي متحصـالت الطرح بحواعي  استخدام متحصال ت الطرح 

لتســـديد جمير التكاليف واملصـــارضف املتعل،ة    ل رضاو لـــعودي2,200,000)مليوأين ومائتي للف  لـــعودي، لـــيخصـــص ميها  

ــارضن ومصـــــارضف الطباعة والتوزير  ــار املاعي ومدير االكتتاب وغيره من املســـــتشـــ بالطرح والتي  شـــــمم ل عاب كم من املســـــتشـــ

واملصـــــارضف املتعل،ة  والتســـــوض  واملصـــــارضف األنري املتعل،ة جعملية الطرح  ولـــــتتحمم الشـــــركة كافة التكاليف واال عاب 

ثالثة عشــــــــــر مليون واربعمائة وثماأية ونمســــــــــين الف بالطرح  ومن املتوقر لن يبلغ صــــــــــافي متحصــــــــــالت الطرح مبلغ وقدره 

تموضم تولــير عمليات  ل رضاو لــعودي، نيث تنوي الشــركة الــتخدا  صــافي متحصــالت الطرح في13,458,600) ولــتمائة

%ل تحســـــينات 5%ل لتموضم العمليات اللوجســـــتية )35%ل في زضادة نطوط اإلأتاج، و)60نيث لـــــتســـــتخد  نســـــبة )  البير

ــص )على األصـــوو واملعدات واألأؤمة الت،نية وتطوضر بيئة العمم   ل (الـــتخدا  6  ومل ضد من الت اصـــيم، يرمى مراجعة ال،سـ

 متحصالت الطرح واملشارير املست،بلية( 

املالية  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الطرح  ي،تصر املستهدفين  املستثمرينفئات   على  األوراق  املستمرة  وف   امل هلين    املستثمرضن  فئات  وااللتزامات 

 عرضف املستثمر امل هم في قائمة املصطل ات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطل ات  
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السعودية ، وض،صد بي في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات    مرموعة تداوو املستخدمة في قواعد  

 : املستمرة، لي من اآل ي

 الية تتصرف ، سابها ا،خاص م لسات لوق م ✓

كون م لسة السوق املالية قد  ت دارة شرضطة لن  إل في ممارلة لعماو ا  امرنص لو  مالية  لوق   م لسة  عمالإل ✓

نت جشروط تمكني من اتخاذ ال،رارات ا،خاصة ب،بوو املشاركة في الطرح وااللتثمار في السوق املوازضة أيابة  ُعي 

  عن العميم ودون ا، اجة إعى ا، صوو على مواف،ة مسب،ة مني 

نكومة اململكة، لو لي جوة نكومية، لو لي هيئة دولية  عترف بها الويئة، لو السوق، ولي لوق مالية لنري   ✓

 بها الويئة، لو مرك  اإليداع  عترف 

مح ؤة   ✓ طرض   عن  لو  مباشرة  ا، كومة،  من  اململوكة  لوتالشركات  مرنص  مالية  م لسة لوق  في    اديرها 

 ممارلة لعماو اإلدارة 

 الشركات والصنادي  امل لسة في دوو مرل  التعاون لدوو ا،خليد العربية  ✓

 صنادي  االلتثمار   ✓

املسموح لوص بااللتثمار في السوق املوازضة والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها  األجاأب غير امل،يمين   ✓

 في الدليم االلترشادي اللتثمار األجاأب غير امل،يمين في السوق املوازضة  

 امل لسات املالية األجنبية امل هلة  ✓

 ي مرك  اإليداع  لي لشخاص اعتبارضين آنرضن يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لد ✓

لشخاص طبيعيون يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  اإليداع، ويستوفون لي من   ✓

 :املعايير اآلتية

لن يكون قد قا  بص ،ات في للواق األوراق املالية ال ي،م مرموع قيمتها عن لربعين مليون رضاو لعودي   •

 املاضيةوال ت،م عن عشرة ص ،ات في كم ربر لنة نال
ؤ
   .و االثني عشرة شورا

 لن ال ت،م قيمة صافي لصولي عن نمسة ماليين رضاو لعودي   •

 لن يعمم لو لب  لي العمم مدة ثالث لنوات على األقم في ال،طاع املاعي   •

 على الشوادة العامة للتعامم في األوراق املالية املعتمدة من قبم الويئة •
ؤ
 .لن يكون ناصال

 على ش •
ؤ
من جوة معترف بها   وادة مونية متخصصة في مراو لعماو األوراق املالية معتمدة لن يكون ناصال

ا    دوليؤ

  لي لشخاص آنرضن تحددهص الويئة ✓

ا للمكتتبين نالو فترة الطرح عبر أؤـا  االكتتـاب اإللكتروني ا،خـاص بمـدير االكتتـاب  الطرح  طريقة االكتتاب في أسهم لـــــــــــــوف يكون طلـب االكتتـاب متـانـؤ

ومل ضد من الت اصـــــــــيم  والذي لـــــــــيتمكن املســـــــــتثمرون امل هلون من ناللي االكتتاب في للـــــــــوص الشـــــــــركة نالو فترة الطرح   

 األلوص ولنكا  الطرح وشروطي( من هذه النشرةل ل(املعلومات املتعل،ة ب9الرجاإل مراجعة ال،سص رقص )

التي  لعدد  األدنى  الحد  يمكن  األسهم 

 فيها االكتتاب

  للوص ل10) عشرة  

 يمكن  األسهم التي   لعدد  األدنى  قيمة الحد 

 فيها االكتتاب

   لعودي  رضاول590نمسمائة و سعين )

التي  لعدد  األعلى  الحد  يمكن  األسهم 

 فيها االكتتاب

 يخ ر لل،يود املنصوص عليها في  عليمات بناإل سجم األوامر   لوص ل66,340) ولتين للف وثالثمائة ولربعينلتة 

 يمكن  األسهم التي  لعدد  االعلى  قيمة الحد

 فيها االكتتاب

 لعودي  رضاول3,914,060ثالثة ماليين و سعمائة ولربعة عشر للف ولتين )

وضرب على كم مكتتب تحوضم املبالغ املكتتب بها  لي،و  مدير االكتتاب ب تح نساب االكتتاب اللتال  مبالغ االكتتاب،   طريقة التخصيص ورد الفائض

في نساب االكتتاب املذكور، والذي ليتص توضيحي في أموذج طلب االكتتاب، وبعد اأتهاإل فترة الطرح، ليتص اإلعالن عن  

، وليتص  ل28/03/2023ه  )املواف   06/09/1444يو  الثالثاإل  اه  التخصيص بإشعار املستثمرضن وذلك في موعد اقص

ا ملا ي،ترني املستشار املاعي ومدير اإلكتتاب بالتشاور مر املصدر، وليكون رد   تخصيص األلوص املطرونة لإلكتتاب وف،ؤ
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لو الت،طاعات من ا،جوة    يومي  ل2)ال ائض نالو   التخصيص، ولن يكون هناك لي عموالت  تارضخ  املستلمة  عمم من 

   كا  الطرح وشروطي( من هذه النشرة ل (املعلومات املتعل،ة باأللوص وان 9ملتحصالت الطرح  الرجاإل مراجعة ال،سص رقص )

 الطرح  فترة
  ل 23/03/2023هـ )املواف  1444/ 01/09ا،خمي   يو  إعىل  19/03/2023 املواف )  هـ27/08/1444 األند يو  من

 من تارضخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات املالية   األحقية في األرباح
ؤ
 ستح  األلوص محم الطرح نصتها من لي لرباح  عليها الشركة اعتبارا

 راجر قسص رقص )
ؤ
 ل (ليالة توزير األرباح( في هذه النشرةل  5التي تليها )ف ال

عادية من فئة واندة، وال يعطي لي لوص ، املي ن،وق ت  يلية  ويعطي كم لوص  إن جمير للوص الشركة هي للوص   حقوق التصويت 

ية لو ، املي ا،   في صوت واند وضح  لكم مساهص في الشركة ن ور اجتماع ا،جمعية العامة للمساهمين )لواإلؤ العاد 

 آنر من غير  ،  غير العاديةل والتصوضت فيي
ؤ
لع اإل مرل  إدارة الشركة لو  كما يح  لكم مساهص لن يوكم عني شخصا

 عاملي الشركة لينوب عني في ن ور اجتماعات ا،جمعية العامة  

 12اثني عشر )  للومي مدة  في هذه النشرة التصرف في)زل    في الص حة يحؤر على كبار املساهمين املذكور للمائهص القيود املفروضة على األسهم 
ؤ
ل شورا

املوازضة، وضروز لي التصـــرف في للـــومي جعد اأتهاإل هذه ال ترة دون ا، صـــوو  الســـوق من تارضخ بدإل تداوو للـــوص الشـــركة في 

 على مواف،ة الويئة املسب،ة 

ــتثمار  تتعل  معينة  مخاطر هنالك املخاطرة  عوامل  ل2رقص ) ال،ســـص في هذه  املخاطرة  عوامم مناقشـــة تمت وقد  املطرونة، األلـــوص في  بااللـ

  املطرونة األلوص في بااللتثمار ال،رار اتخاذ قبم جعناية درالتها وضتوجب النشرة، هذه  من( املخاطرة  عوامم(

  لص يسب  إدراج للوص الشركة في لي لوق لأللوص لواإلؤ دانم اململكة العربية السعودية لو نارجوا قبم هذا الطرح إدراجها  للُمصدر سبق  التي األسهم
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 التاريخ الجدول الزمني املتوقع للطرح 

 فترة الطرح 
تنتهي بـاأتهـاإل يو   ليـا  5ويســـــــــــــتمر ملـدة   ل  19/03/2023هـــــــــــــــــــــــــــ )املواف   27/08/1444األنـد في يو     االكتتـابيبـدل  

  ل23/03/2023هـ )املواف  01/09/1444ا،خمي   

  ل23/03/2023هـ )املواف  01/09/1444ا،خمي  يو   موعد لت،ديص طلبات االكتتاب  آنر

  ل23/03/2023هـ )املواف  01/09/1444ا،خمي  يو   لسداد قيمة االكتتاب وف  طلبات االكتتاب لنر موعد 

  ل28/03/2023هـ )املواف  06/09/1444الثالثاإل  يو   اإلعالن عن التخصيص اليهاكي أللوص الطرح وملشعار املستثمرضن 

  ل2023/03/30هـ )املواف  1444/09/08ا،خمي  يو   رد ال ائض )إن وجدل 

 التارضخ املتوقر لبدإل تداوو األلوص 

اإلجراإلات  يتوقر لن يبدل تداوو للوص الشركة في السوق املوازضة جعد التي اإل جمير املتطلبات واالأتهاإل من جمير 

ــــــــــــ ف امل لية وموقر تداوو  ــــــــــــوص في الصـ ــــــــــــيتص اإلعالن عن بدإل تداوو األلـ   الســـــــــــــعودية   النؤامية ذات العالقة، ولـ

www.saudiexchange.sa 

  االلكتروني  السعودية  تداوو   موقر  عبر   ال علية  التوارضخ  عن  اإلعالن  يتص  ولوف  ت،رضبية،  لعاله   ال مني  ا،جدوو   في  املذكورة   التوارضخ  جمير  إن  تنويه:

(www.saudiexchange.sa  اإللكترونيل اإللكتروني  www.meyar.sa))للشركة    واملوقر  االكتتاب    واملوقر  ومدير  املاعي  كابيتاول للمستشار  )ي،ين  املالية  ي،ين    شركة 

(www.yaqeen.sa) ر الرلائم النصية للمستثمرضن الذين قاموا باالكتتاب في هذه الشركةوعب   

  



 

 ل
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وف   عرضف املستثمر    امل هلين  املستثمرضن  فئات  على   بحسب متطلبات قواعد طرح االوراق املالية واإللتزامات املستمرة   املوازضة  السوق   في  محم الطرح   األلوص  في  الطرح   ي،تصر 

السعودية ، وض،صد بي في الباب   مرموعة تداوو امل هم في قائمة املصطل ات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطل ات املستخدمة في قواعد  

 الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، لي من اآل ي: 

  لوق مالية تتصرف ، سابها ا،خاصم لسات   1

نتقد    م لسة السوق املالية  كون تدارة شرضطة لن  إل في ممارلة لعماو ا  امرنص لو  عمالإل م لسة لوق مالية  2 جشروط تمكني من اتخاذ ال،رارات ا،خاصة   ُعي 

  وو على مواف،ة مسب،ة منيلتثمار في السوق املوازضة أيابة عن العميم ودون ا، اجة إعى ا، صال ب،بوو املشاركة في الطرح وا

  يداعإل نكومة اململكة، لو لي جوة نكومية، لو لي هيئة دولية  عترف بها الويئة، لو السوق، ولي لوق مالية لنري  عترف بها الويئة، لو مرك  ا  3

  دارة إل و افي ممارلة لعما امرنص لو م لسة لوق مالية ديرهاتمباشرة لو عن طرض  مح ؤة  ،الشركات اململوكة من ا، كومة  4

  الشركات والصنادي  امل لسة في دوو مرل  التعاون لدوو ا،خليد العربية  5

   لتثمارال صنادي  ا  6

باأل ا  7 لوص  املسموح  امل،يمين  غير  اال جاأب  الدليم  في  عليها  املنصوص  املتطلبات  يستوفون  والذين  املوازضة  السوق  في  اال لترشادي  ال لتثمار  غير  أل لتثمار  جاأب 

  السوق املوازضةامل،يمين في 

  جنبية امل هلةأل امل لسات املالية ا  8

   يداعإل لي لشخاص اعتبارضين آنرضن يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  ا  9

 :تيةآلويستوفون لي من املعايير ا ،يداعإل لشخاص طبيعيون يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  ا  10

  الو ت،م عن عشرة ص ،ات في كم ربر لنة ن  الي،م مرموع قيمتها عن لربعين مليون رضاو لعودي و   الوراق املالية  أل يكون قد قا  بص ،ات في للواق ا لن   لل

 ثني عشرة الا
ؤ
  .املاضيةشورا

   رضاو لعودي اليينت،م قيمة صافي لصولي عن نمسة م اللن  لب

   قم في ال،طاع املاعيألاث لنوات على ال لن يعمم لو لب  لي العمم مدة ث لج

 لن يكون ناص لد
ؤ
 .وراق املالية املعتمدة من قبم الويئةأل على الشوادة العامة للتعامم في ا ال

 لن يكون نا له
ؤ
  اجوة معترف بها دوليؤ  من وراق املالية معتمدة أل على شوادة مونية متخصصة في مراو لعماو ا صال

  لي لشخاص آنرضن تحددهص الويئة  11

 

، من نالو أؤا  االكتتاب اإللكتروني ا،خاص بمدير االكتتاب والذي ليتمكن املستثمرون امل هلون  إعى مدير الطرحطلب االكتتاب  ضن امل هلين لن ي،دموا  يرب على املستثمر 

مساإلؤ من تارضخ اإلق او  يرب لن يرف  بطلب    الراجعةفي موعٍد لقصاه الساعة    ت،ديص طلب االكتتاب  على لن يتص   ، نالو فترة الطرحمن ناللي االكتتاب في للوص الشركة  

ضرغب  طلب االكتتاب، ب أي التلص هذه النشرة وقرلها، و   يإكمالض،ر كم مستثمر، من نالو  املطلوبة نسب التعليمات  و و الطرح جمير املستندات الداعمة    االكتتاب في للوص

 في االكتتاب في األلوص املطرونة نسب ما هو مبين في طلب االكتتاب  بناإلؤ على ذلك
 

للمكتتبين نال  
ؤ
و فترة الطرح عبر أؤا  االكتتاب اإللكتروني ا،خاص بمدير االكتتاب والذي ليتمكن املستثمرون امل هلون من ناللي لوف يكون طلب االكتتاب متانا

في للوص الشركة   )، وضتعين على املكتتب التي اإل متطلبات االكتتاب و نالو فترة الطرحاالكتتاب  في قسص رقص  الواردة  للتعليمات   
ؤ
أماذج طلبات االكتتاب طب،ا  ل9 عبئة 

لب االكتتاب  وتحت ظ الشركة (املعلومات املتعل،ة باأللوص ولنكا  الطرح وشروطي( من هذه النشرة  وضرب على كم مستثمر لن يواف  على كم ال ،رات الواردة في أموذج ط

لب االكتتاب وس بي جعد التالمي من مدير الطرح   بح،وا في رفض لي التثمار بصورة ج ئية لو كلية في نالة عد  التي اإل لٍي من شروط االكتتاب  وال يسمح بتعديم ط

  فور ت،ديمي    ويعتبر طلب االكتتاب
ؤ
  ات اقا

ؤ
بين  قاأوأيا  

ؤ
)  املكتتبمل ما  راجر قسص رقص 

ؤ
باأللوص ولنكا  الطرح وشروطي( من هذه 9والشركة  )ف ال املتعل،ة  (املعلومات  ل 

 النشرةل  

 

  



 

 م
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 ألأي ملخص فإأي ال يشتمم على كم املعلومات التي قد تكون م
ؤ
ومة للمستثمرضن امل هلين، وضرب  ي،د  هذا امللخص أبذة موج ة عن املعلومات الواردة في هذه النشرة؛ وأؤرا

شعار  قراإلتها بالكامم قبم اتخاذ قرارهص االلتثماري باالكتتاب في للوص الطرح من عدمي، وعلى وجي ا،خصوص، فإأي يرب مراجعة ماورد في قسص (إعلى مستلمي هذه النشرة  

  
ؤ
م املستثمرضن امل هلين امل تملين قبم لن يتخذوا قرارا االلتثمار في للوص الطرح  وقد تص  عرضف  بموص( وال،سص (عوامم املخاطر( الواردين في نشرة اإلصدارة هذه جعناية من ِقبد

 ل (التعرض ات واملصطل ات( ولماكن لنري من هذه النشرة 1جعض املصطل ات والعبارات املختصرة الواردة في هذه النشرة في ال،سص )

 

صدر(ل في البداية
ُ
كشركة ذات مسئولية محدودة بالص (شركة أاصر محمد التركي وشركاه للم،اوالت امل دودة( بموجب السجم    ت لست شركة معيار )(الشركة( لو (امل

( رقص  وتارضخ  1122002308التراري  بتارضخ  01/11/1999)املواف   ه  23/07/1420ل  العدو  كاتب  لدي  املثبت  الت لي   ع،د  وبموجب  )املواف   19/11/1419 ل  هـ 

م لسة أاصر محمد لليمان التركى للم،اوالت لصانبها أاصر محمد لليمان التركي واملسجلة بالسجم التراري بمدينة   -1م كم من  جعد تحوض   ل، وذلك  08/03/1999

ت وم لسة لليمان أاصر محمد التركى لصانبها لليمان أاصر محمد التركي للم،اوال   -2 ل،  09/1975/ 14ه )املواف   08/09/1395ل وتارضخ  1126000003املجمعة برقص )

 ل اعى شركة ذات مسئولية بالص (شركة أاصر محمد التركي 1995/ 03/09ه )املواف   1416/ 07/04ل وتارضخ  112202041واملسجلة بالسجم التراري بمدينة املجمعة برقص )

ل 500,000رلس ماو قدره نمسمائة للف ) ل وب11/1999/ 01ه )املواف  23/07/1420ل وتارضخ 1122002308وشركاه للم،اوالت امل دودة( وبموجب السجم التراري رقص )

، وقد توزعت امللكية بين الشرضك/ أاصر محمد لليمان التركي  ل رضاو لعودي1000ل نمسمائة نصة عينية متساوضة ال،يمة، قيمة كم نصة )500رضاو لعودي م،سص اعى )

 ل تص  عديم هيكم امللكية أتيرة وفاة الشرضك/ أاصر محمد 22/07/2013املواف   ه )1434/ 14/09وبتارضخ     %30% و الشرضك/ لليمان أاصر محمد التركي بنسبة  70بنسبة  

% 25د لليمان التركي بنسبة لليمان التركي، ونصر الورثة ودنوو ونروج جعض الشركاإل وقد توزعت امللكية بين كم من نالد وعبد هللا وعبد الرنمن وبدر لبناإل أاصر محم

الشركة من “شركة أاصر محمد التركي وشركاه للم،اوالت امل دودةأ إعى (شركة ابناإل أاصر محمد التركي للم،اوالت امل دودة(  وبتارضخ لكم شرضك، وقرر الشركاإل  عديم الص 

 ل قرر 22/10/2020ه )املواف   05/03/1442 ل قرر الشركاإل  عديم جعض ع،ود الت لي  ولص يتص  غيير هيكم امللكية  وبتارضخ  22/05/2014ه )املواف   23/07/1435

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة ابناإل أاصر  25/07/2021ه )املواف   16/12/1442  وبتارضخ  الشركاإل  عديم جعض ع،ود الت لي  ولص يتص  غيير هيكم امللكية 

ل 500,000 ل قرر الشركاإل زضادة رلس املاو من نمسمائة للف )  10/10/2021ه )املواف 04/03/1443محمد التركي للم،اوالت امل دودة( إعى (شركة معيار امل دودة(  وبتارضخ  

لنصة أ،دية، متساوضة 1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)10,616,000رضاو لعودي إعى عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

 ل قرر الشركاإل تحوضم الشركة من شركة ذات مس ولية محدودة  13/10/2021ه )املواف   07/03/1443  ل رضاالت لعودية  وبتارضخ10ال،يمة وقيمة كم نصة ميها عشرة )

ل 1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)10,616,000إعى شركة مساهمة م، لة برلس ماو قدره عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

 ل، وال،رار 03/11/2021ه )املواف   28/03/1443ل وتارضخ  666ل رضاو لعودي، وقد تص تحوضم الشركة بموجب ال،رار الوزاري رقص )10ا عشرة )لوص عادي، قيمة كم لوص ميه

دية على زضادة رلس   ل واف،ت ا،جمعية العامة غير العا02/12/2021ه )املواف   04/1443/ 27 ل  وبتارضخ  11/11/2021ه املواف  )04/1443/ 06ل وتارضخ  689الوزاري رقص )

لنصة أ،دية، متساوضة  1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)10,616,000ماو الشركة من عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وثالثمائة ولبعة وعشرضن  13,270,000ل رضاالت لعودية إعى ثالثة عشرة مليون ومائتان ولبعون للف )10ال،يمة وقيمة كم نصة ميها عشرة )

ل لوص عادي جديد  265,400ل رضاو لعودي من نالو إصدار عدد مائتان ونمسة ولتون للف ولربعمائة )10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,327,000للف )

 لوص العادية ا،جديدة لالكتتاب العا  في السوق املوازضة  %ل من رلس ماو الشركة جعد ال ضادةل وطرح األ 00 20)والتي تمثم نسبة )

ل لوص عادي،  1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة )10,616,000يبلغ رلس ماو الشركة ا، اعي عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

ل رضاو لعودي   10قيمة كم لوص ميها عشرة )
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 :وبعد الطرح الشركة قبم  ملكيةهيكم يوضح ا،جدوو التاعي 

 بعد الطرح )بشكل مباشر(  قبل الطرح )بشكل مباشر(  

 إسم املساهم  #
 عدد األسهم 

 )سهم(

 القيمة اإلسمية للسهم 

 )ريال سعودي( 

 نسبة امللكية 

 )%( 

عدد األسهم  

 املطروحة

 )سهم(

 عدد األسهم 

 )سهم(

 القيمة اإلسمية للسهم 

 )ريال سعودي( 

 نسبة امللكية 

 )%( 

 14.88% 1,974,580 197,458 - 18.60% 1,974,580 197,458 عبدالرنمن أاصر محمد التركي  1

 14.08% 1,868,420 186,842 - 17.60% 1,868,420 186,842 محمد التركي  نالد أاصر 2

 14.88% 1,974,580 197,458 - 18.60% 1,974,580 197,458 محمد التركي عبدهللا أاصر 3

 15.04% 1,995,810 199,581 - 18.80% 1,995,810 199,581 بدر أاصر محمد التركي 4

5 
شركة كيان السعودية لاللتثمار 

 والتطوضر الع،اري امل دودة 
63,696 636,960 %6.00 - 63,696 636,960 %4.80 

 3.20% 424,640 42,464 - 4.00% 424,640 42,464 شركة همي ال،اب ة  6

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 منصور نمد عبدهللا البابطين 7

 1.60% 212,320 21,232 - 2.00% 212,320 21,232 للطان عبدهللا عبدامل سن الوداب  8

 3.20% 424,640 42,464 - 4.00% 424,640 42,464 انمد عبدالرنمن املعيوف 9

 1.28% 169,860 16,986 - 1.60% 169,860 16,986 عماد محمد صا،ح الصميت  10

 0.96% 127,390 12,739 - 1.20% 127,390 12,739 ابراهيص عبدالع ض  علي الغ يص 11

 1.60% 212,320 21,232 - 2.00% 212,320 21,232 عبدالع ض  ابراهيص محمد املنير  12

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 عبدهللا نسن لليمان الغنا  13

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 أايف عبدالع ض  علي الغ يص  14

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 بدر عبدالع ض  عبدهللا الكيهم  15

 % 00 20 2,654,000 265,400 265,400 - - - جددل )مستثمرون م هلون   ا،جموور  16

 % 100.00 13,270,000 1,327,000 265,400 100.00% 10,616,000 1,061,600 اإلجمالي

 الشركةاملصدر: 



 

 س
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 : وبعد الطرحقبم  غير املباشرة يوضح ا،جدوو التاعي هيكم ملكية الشركة

 (مباشر غير بشكل) الطرح بعد ( مباشر غير بشكل) الطرح قبل    

 نسبة امللكية  القيمة اإلسمية للسهم  عدد األسهم  نسبة امللكية  القيمة اإلسمية للسهم  عدد األسهم  اسم املساهم  #

 )%(  ( ريال سعودي) (سهم) )%(  ( ريال سعودي) (سهم)    

 %8 0 106,160 10,616 %0 1 106,160 10,616 التركي  محمد أاصر الرنمن عبد 1

 %8 0 106,160 10,616 %0 1 106,160 10,616 نالد أاصر محمد التركي  2

 %8 0 106,160 10,616 %0 1 106,160 10,616 التركي محمد أاصر هللا عبد 3

 %8 0 106,160 10,616 %0 1 106,160 10,616 بدر أاصر محمد التركي 4

 %0 1 133,760 13,376 %3 1 133,760 13,376 الغ يص علي الع ض  عبد ابراهيص 5

 %9 2 382,180 38,218 %6 3 382,180 38,218 الغ يص  علي الع ض   عبد أايف  6

 %9 0 121,020 12,102 %1 1 121,020 12,102 الغ يص  علي الع ض  عبد صا،ح 7

 %8.0 1,061,600 106,160 %10.0 1,061,600 106,160 اإلجمالي

 الشركةاملصدر: 

  



 

 ع
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وترنيص منش ة    .املجمعة  بمدينة  الصادرل   01/11/1999(املواف   ه23/07/1420وتارضخل  1122002308)  رقص   الرئيس ي  التراري   السجم  تمارس الشركة نشاطوا بموجب

من قبم وزارة    وترنيص منش ة صناعية   ل29/07/2015ه املواف  )13/10/1436ل وتارضخ  441110124835)من قبم وزارة الصناعة والثروة املعدأية ب،رار رقص  صناعية  

ن قبم لماأة منط،ة الرضاض رقص  م  ، وترنيص م اولة نشاط تراري  ل20/01/2020املواف  )  ه10/03/1440ل وتارضخ  441102124259)  الصناعة والثروة املعدأية ب،رار رقص

     ل17/03/2014ه املواف  )16/05/1435ل وتارضخ 270/1435)

اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط، صناعة ا،خرلاأة املع ولة مسب،ة الصب، االنشاإلات  ،  اعة البلك األلمنتي امل رغ واالجرصن  في  التراري   سجلوا في  كما  الشركة  لنشطة  تتمثم

العامة للمباني ا، كومية، الن،م البري للب اكر، شراإل   السكنية، اإلنشاإلات العامة للمباني غير السكنية، مثم املدارس، واملستش يات، وال نادقل اإلنشاإلاتالعامة للمباني  

   وبير األراض ي والع،ارات وت،سيموا ولنشطة البير على ا،خارطة

 بم اولة وتن يذ األغراض التالية: وتتمثم لنشطة الشركة كما في النؤا  األلاس ي  

 الصناعات التحوضلية  •

 التشييد والبناإل   •

 ال راعة وا، راجة وصيد االلماك  •

 التعدين والتغالو امل اجر  •

 إمدادات الكورباإل والغاز والبخار وتكييف الوواإل  •

 إمدادات املياه ولنشطة الصرف الصحي وملدارة الن ايات ومعا،جتها  •

 وملصالح املركبات ذات امل ركات والدراجات النارضة ترارة ا،جملة والتر ئة  •

 الن،م والتخ ضن   •

 لنشطة ندمات اإلقامة والطعا   •

 املعلومات واالتصاالت  •

 االنشطة الع،ارضة   •

 ا،خدمات اإلدارضة وندمات الدعص   •

 ال نون والترفيي والتسلية  •

 لنشطة ا،خدمات األنري  •

صناعة البلك األلمنتي ضتمثم نشاط الشركة ا، اعي في  املتبعة وبعد ا، صوو على الترانيص الالزمة من ا،جوات املختصة إن وجدت  و وتمارس الشركة لنشطتها وف  األأؤمة  

 اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط، صناعة ا،خرلاأة املع ولة مسب،ة الصب   ، امل رغ واالجر
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 رؤية الشركة  . أ 

 بك اإلة األداإل وااللتز  بمعايير ا،جودة، والتطوضر املستمر لل  اظ على عمالئها لن تتميز 

 رسالة الشركة  . ب

 ت،ديص لف م املنترات في قطاع ا،خرلاأة واملنترات االلمنتية، وامل افؤة على بيئة عمم ص ية، واملساهمة ال عالة في ال،طاع 

 العامة استراتيجية الشركة . ج 

 على ما يلي:  شركة معيارالتراتيرية  تترك 

 مواكبة لندث التكنولوجيا في قطاع ا،خرلاأة واملنترات االلمنتية   1

   التطوضر املستمر للمنترات امل،دمة  2

   امل افؤة على بيئة نالية من التلوث جشتى لأواعي  3

  زضادة ا، صة السوقية في املنط،ة الولطى  4

 التنافسية للشركة  وامليزات نواحي القوة  .د

 ا،جودة في املنترات امل،دمة للعمالإل    1

 عا     20ا،خبرة التي تمتلكوا الشركة ألكثر من   2

 تنوع املنترات املتانة للعمالإل    3

 االلتزا  باملواعيد في جمير التعامالت مر العمالإل    4
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)التي تت من لرقا  امل،ارأة للسنة املالية املنتهية     2021ديسمبر    31إن ملخص املعلومات املالية الوارد لدأاه مبني على ال،وائص املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  

لشور املنتهية في    الستة)التي تت من لرقا  امل،ارأة ل ترة     2022يوأيو    30نتهية في  لشور امل  الستةل، وال،وائص املالية األولية املختصرة امل حوصة ل ترة   2020ديسمبر    31في  

 ل واإلي انات املرف،ة بهص  2021يوأيو  30

 قائمة الدخل )ريال سعودي( 

  31السنة املالية املنتهية في 

 م 2020ديسمبر 

 )مراجعة(

  31السنة املالية املنتهية في 

 م2021 ديسمبر

 )مراجعة(

  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 م 2021يونيو 

 )مفحوصة(

فترة الستة أشهر املنتهية في  

 م2022يونيو  30

 )مفحوصة(

 19,955,878 20,048,115 41,288,874 44,975,996 اإليرادات  

 (14,372,410) (16,197,393) (31,955,408) (34,190,905) تكل ة اإليرادات 

  5,583,468  3,850,722 9,333,466 10,785,091 مجمل الربح 

  3,266,793  1,968,899  4,632,272  6,313,140 الربح قبم ال كاة

  3,178,293  1,968,899  4,454,281  6,125,030 صافي الربح 

  3,178,293  1,968,899  4,515,708  6,133,299 إجمالي الدخل الشامل  

      2022يوأيو   30لشور املنتهية في  الستة، وال،وائص املالية امل حوصة ل ترة  2021ديسمبر  31املصدر: ال،وائص املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في 

 

 

 قائمة املركز املالي )ريال سعودي( 

ديسمبر   31السنة املالية املنتهية في 

   م2020

 )مراجعة(

ديسمبر   31املنتهية في السنة املالية 

   م2021

 )مراجعة(

يونيو   30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 م 2022

 )مفحوصة(

 9,657,360 7,422,765 7,219,765 األصوو املتداولة 

 15,939,103 14,761,502 10,455,064 غير املتداولة األصوو 

 25,596,463 22,184,267 17,674,829 إجمالي األصول 

 5,624,498 5,008,332 4,481,018 املتداولة   االلتزامات

 1,417,465 1,799,728 2,513,440 غير املتداولة  االلتزامات

 7,041,963 6,808,060 6,994,458 االلتزاماتإجمالي 

 10,616,000 10,616,000 500,000 رلس املاو 

 18,554,500 15,376,207 10,680,371 حقوق امللكية

 25,596,463 22,184,267 17,674,829 وحقوق امللكية االلتزاماتإجمالي 

      2022يوأيو   30لشور املنتهية في  الستة، وال،وائص املالية امل حوصة ل ترة  2021ديسمبر  31املصدر: ال،وائص املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في 
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 التدفقات النقدية )ريال سعودي(

  31املالية املنتهية في السنة 

 م 2020ديسمبر 

 )مراجعة(

  31السنة املالية املنتهية في 

 م 2021ديسمبر 

 )مراجعة(

  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 م 2021يونيو 

 )مفحوصة(

  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 م 2022يونيو 

 )مفحوصة(

من الناتجة صااااااااااااافي التدفقات النقدية 

 التشغيليةاألنشطة 
7,124,063 8,717,033 4,758,694 4,256,379 

املساااتخدمة  )صاااافي التدفقات النقدية 

 األنشطة االستثمارية (في
(4,077,631) (8,082,893) (5,373,743) (2,621,174) 

املساااتخدمة  )صاااافي التدفقات النقدية 

 األنشطة التمويليةالناتجة من  /  (في
(3,012,436) (478,562) 1,163,474 (304,279) 

      2022يوأيو   30لشور املنتهية في  الستة، وال،وائص املالية امل حوصة ل ترة  2021ديسمبر  31املصدر: ال،وائص املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في 

 

 

 2022  يونيو  30 2021 2020 مؤشرات األداء الرئيسية 

 ل %0.46) ل %8.20) %43.96 النمو في اإليرادات

 %61.42 ل %27.28) %174.91 معدل النمو في صافي الربح

 %27.98 %22.61 %23.98 هامش مجمل الربح

 %15.93 %10.79 %13.62 هامش صافي الربح

 %72.02 %77.39 %76.02 تكلفة اإليرادات /  اإليرادات

 1.72 1.48 1.61 نسبة التداول )مرة(

 3.63 3.26 2.53 اإللتزامات )مرة(إجمالي األصول / إجمالي  

 4,032,862 2,414,433 2,738,747 رأس املال العامل

 %77.96 %186.12 %254.46 اإليرادات / إجمالي األصول 

 %12.42 %20.08 %34.65 العائد على األصول 

 %17.13 %28.97 %57.35 العائد على حقوق امللكية

 %5.11 %7.84 %12.43 نسبة الدين / حقوق امللكية

 %3.70 %5.44 %7.51 نسبة الدين / إجمالي األصول 

 معلومات اإلدارة: املصدر
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قرار االلتثمار،  حتويها هذه النشرة جعناية بما فيها عوامم املخاطرة املبينة لدأاه قبم اتخاذ ت يتعين على كم من يرغب في االلتثمار في للوص الطرح درالة كافة املعلومات التي  

 ب ن املخاطر املوض ة لدأاه قد ال  شمم جمير املخاطر التي يمكن لن تواجووا الشركة، بم إأي من املمكن وجود عوامم إضافية ليست 
ؤ
معلومة للشركة في الوقت ا، اعي علما

 .والتي من ش نها الت ثير على عملياتها

 للشركة  االلتراتيرية ا،خطة تن يذ على ال،درة جعد  املتعل،ة املخاطر 

 املخاطر املتعل،ة باالئتمان  

 والشوادات  والتصارضح الترانيص ترديد عد  لو التخراج جعد  املتعل،ة املخاطر 

 التن يذية  واإلدارة الرئيسيين املوظ ين على باالعتماد املتعل،ة املخاطر 

 للوكوص  لوإل لو  املوظ ين ب نطاإل املتعل،ة املخاطر 

  
ؤ
 املخاطر املتعل،ة بتوفر التموضم مست،بال

 ا،جديدة واملعايير امل البية املعايير في بالتغيرات املتعل،ة املخاطر 

 املخاطر املتعل،ة بمتطلبات السعودة  

 املخاطر املتعل،ة بوقوع الكوارث الطبيعية  

 السعوديين  غير املوظ ين على  طب،ةامل ا، كومية بالرلو  املتعل،ة املخاطر 

 لألعماو املتوقر غير والتوقف بالتشغيم املتعل،ة املخاطر 

 العمالإل  قبم من املطلوبة واملواص ات ا،جودة بمعايير االلتزا  جعد  املتعل،ة املخاطر 

 اإلضافية  واملطالبات امل تملة الشرعية ال كاة بالتح،اقات املتعل،ة املخاطر 

 مبيعات الشركة مخاطر ترك   

 ا،خا   املواد موردي بترك  املتعل،ة املخاطر 

 ا،خا  املواد من اإلمدادات بتوفر املتعل،ة املخاطر 

 املخاطر املرتبطة ب ضادة تكاليف اإلأتاج  

 امللكية  ون،وق  الترارضة العالمات بحماية املتعل،ة املخاطر 

 املخاطر املتعل،ة بك اية التغطية الت مينية  

 مست جرة ع،ارات في الشركة مصانر وجود مخاطر 

  األولية املواد للعار وارت اع بتوفر املتعل،ة املخاطر 

 املدرجة املساهمة الشركات إدارة في ا،خبرة وجود جعد  املتعل،ة املخاطر 

،ة املخاطر 
 
 ال، ائية  بالدعاوي  املتعل

 التن يذية  ولوائحي املالية السوق  بنؤا  االلتزا  جعد  املتعل،ة املخاطر 

 املعلومات  وت،نية التشغيم ب أؤمة املتعل،ة املخاطر 

   السعوديين  غير املوظ ين على باالعتماد املتعل،ة املخاطر 

 اإلدارة  مرل  لع اإل بالت،اللية املتعل،ة املخاطر 

 املعدية  واألمراض ل 19-كوفيد) كوروأا فيروس جائحة بت ش ي املتعل،ة املخاطر 

   بالدائنون  املتعل،ة املخاطر 

 املخاطر املتعل،ة بالسيولة   

 بات اقيات التموضم املخاطر املتعل،ة  

  املخاطر املتعل،ة باعتماد الشركة على ال ماأات الشخصية  

 خ ون ملا بإدارة تعل،ةملا خاطرملا 

  عالقة ذات األطراف  مر باملعامالت املتعل،ة املخاطر 

 مخاطر ترك  العمالإل  

 املخاطر  
ؤ
 املتعل،ة جعد  قدرة الشركة على توفير ال،وي العاملة لتلبية انتياج الشركة للتولر مست،بال
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  املخاطر املتعل،ة باآلالت واملعدات التاجعة للشركة 

 املخاطر املتعل،ة بالعيوب التصنيعية املخاطر املرتبطة بإأ اق املستهلك جسبب  غير األوضاع االقتصادية  

 ر منترات الشركة املخاطر املتعل،ة ب لعا 

 املخاطر املتعل،ة جعد  مطاب،ة املنترات للمواص ات واألأؤمة  

 املخاطر املتعل،ة بالن،م ملنترات الشركة  

  املخاطر املتعل،ة جس ب الترانيص الصناعية 

  املخاطر املتعل،ة جعد  وجود إدارة مراجعة دانلية 

 اثنين  املخاطر املتعل،ة بترك  لعماو الشركة التصنيعية في مصنعين 

 املخاطر املتعل،ة بالتشغيم والتوقف الدوري و والتوقف غير املتوقر لألعماو  

 املخاطر املتعل،ة جعد  التزا  الشركة بمتطلبات أؤا  العمم  

 املخاطر املتعل،ة بإدناو منترات جديدة  

  املخاطر املتعل،ة املوردين 

  للمملكة االقتصادي باألداإل املتعل،ة املخاطر 

   األولط الشرق  منط،ة في واالقتصادي السياس ي االلت،رار جعد  املتعل،ة املخاطر 

 جديدة وقواأين لأؤمة صدور  لو/و ا، الية وال،واأين باألأؤمة الت،يد جعد  املتعل،ة املخاطر 

 التنافسية بالبيئة املتعل،ة املخاطر 

 املتعل،ة ب رضبة ال،يمة امل افة املخاطر  

 والطلب العرض  في بالت،لبات املتعل،ة املخاطر 

 الدنم  وضرضبة ال كاة انتساب  آلية بتغيير تعل،ةملا خاطرامل 

 ة الموالس والص ة البيئة ولوائح أؤمةاأل  الشركة عمليات بخ وع تعل،ةملا خاطرملا 

  املخاطر املتعل،ة بنؤا  الشركات 

  املرتبطة بتطبي  الئحة نوكمة الشركاتاملخاطر  

 املخاطر املتعل،ة باملياه والكورباإل  

 املخاطر املتعل،ة بوقف ا، واف  ا، كومية الداعمة للتنمية الصناعية  

 السوص  لعر في امل تملة بالتذبذبات املتعل،ة املخاطر 

 املست،بلية املخاطر املتعل،ة بالبياأات  

 جديدة للوص إصدار بانتماو املتعل،ة املخاطر 

 الطرح  جعد ا، اليين املساهمين قبم من ال علية بالسيطرة املرتبطة املخاطر 

 الشركة  أللوص لاب،ة لوق  وجود جعد  املرتبطة املخاطر 

 مخاطر اقتصار التداوو على املستثمرضن امل هلين  

 الطرح  عملية جعد املوازضة السوق  في  األلوص  من كبير عدد ببير املرتبطة املخاطر 

 مست،بلية تنؤيمية متطلبات لي لو الرئيسية للسوق  االأت،او متطلبات تح،ي  جعد  املتعل،ة املخاطر 

 املوازضة  السوق  في االلتمرار في الشركة رغبة مخاطر 

 املخاطر املتعل،ة جسيولة للوص الطرح 

 املخاطر املتعل،ة بتوزير األرباح  
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 :نشرة اإلصدار هذه نتصارات للعبارات املستخدمة في دوو التاعي قائمة بالتعرض ات واال يبين ا،ج

 التعريف  املصطلح أو االختصار املعرف

صدر
ُ
  مساهمة م، لةشركة  – شركة معيار الشركة / امل

   شركة معيارإدارة  اإلدارة أو اإلدارة العليا

   النؤا  األلاس ي للشركة النظام األساس ي 

ل باململكة العربية السعودية   التجارة وزارة
ؤ
 وزارة الترارة )وزارة الترارة وااللتثمار لاب،ا

والااتاانااماايااااااة   وزارة الااةشاااااااااااااريااااااة    املااوارد 

 االجتماعية

ل باململكة العربية السعودية  وزارة املوارد 
ؤ
 البشرضة والتنمية االجتماعية )وزارة العمم والتنمية اإلجتماعية لاب،ا

 وزارة الصناعة والثروة املعدأية باململكة العربية السعودية   وزارة الصناعة والثروة املعدنية

 اإلدراج في السوق املوازضة   الشركة ومن ثصت،ديص طلب للويئة لتسجيم للوص الشركة لغرض طرح للوص  تسجيل األسهم

%ل من رلس ماو 00 20ل لوص عادي، تمثم نسبة )265,400ملائتان ونمسة ولتون للف ولربعمائة )الطرح األوعي   الطرح

 ل من إجماعي رلس ماو الشركة قبم ال ضادةل  00 25الشركة جعد االكتتاب )والتي تمثم نسبة ) %

 من للوص الشركة   ل لوص عادي265,400ونمسة ولتون للف ولربعمائة )مائتان  أسهم الطرح

هـ )املواف  1444/ 01/09ا،خمي  إعى يو   ل 19/03/2023هـ )املواف  1444/ 27/08األند ال ترة التي تبدل من يو   فترة الطرح

   ل2023/ 03/ 23

   ل2023/ 03/ 23)املواف    هـ01/09/1444ا،خمي  في يو   هو تارضخ نهاية فترة الطرح تاريخ اإلقفال

 رضاو لعودي لكم لوص   ل59 سعة ونمسين ) سعر الطرح

 ل رضاالت لعودية  10لوص عادي ب،يمة المية ) السهم

 .رضاالت لعودية للسوص الواند 10 القيمة االسمية

 .الشخص الطبيعي لو االعتباري  الشخص

طلبــا لالكتتاب فــي للوص الشركة وف،ـا ل،واعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامات كم مســاهص م هــم يكتتــب لو ي،ــد    املكتتب

 املســتمرة وقواعــد اإلدراج ولشروط لنــكا  االكتتاب  

 هذه النشرة  ص حة )زل في% لو لكثر من للوص الشركة والواردة للمائهص في 5مساهمو الشركة الذين يملكون  املساهمون الكبار

 ال،يمة اإلجمالية لأللوص املكتتب بها   ت الطرحمتحصال 

 صافي متحصالت الطرح جعد نصص مصارضف الطرح   صافي متحصالت الطرح

 وت،ديمي ملدير االكتتاب عند الرغبة في االكتتاب   أموذج طلب االكتتاب الذي يرب على املستثمرضن  عبئتي نموذج طلب االكتتاب

بنـك ترـاري مرنـص لـي العمـم فـي اململكـة إليـداع متحصــالت الطــرح فيــي، وبعــد اأتهــاإل عمليــة الطــرح نسـاب لـدي   حساب االكتتاب  

  تحوضلوـا إلـى نسـاب الشـركة فيــي يتــص

 ديسمبر من كم لنة ميالدية    31السنة املنتهية بتارضخ  السنة املالية
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في اململكة توظيف نسبة معينة من  السعودة العاملة  التي ت رض على الشركات  في اململكة العربية السعودية  العمم  لوائح 

 السعوديين  

  يو   لي   لو  السعودية   العربية  اململكة  في  رلمية  عطلة  يكون   يو   ولي  والسبت  ا،جمعة  يومي  عدا  فيما   عمم  يو   لي يوم عمل

  األنري  ا، كومية واإلجراإلات السارضة األأؤمة بموجب العمم عن  لبوابها املصرفية امل لسات فيي  غل 

   ل2005/09/27 املواف   )هـ1426/08/23 وتارضخ 51/  رقص امللكي باملرلو  الصادر السعودي العمم أؤا  نظام العمل

) / نظام الشركات امللكي رقص  املرلو   بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  في  الشركات  بتارضخ  3أؤا   هـ  28/01/1437ل 

تارضخ  11/2015/ 10)املواف    في  التن يذ  نيز  دنم  والذي  )املواف   25/07/1437 ل  واملعدو 02/05/2016ه   ل 

  ل 2018/ 04/ 11ه )املواف  25/07/1439ل وتارضخ 79بالرلو  امللكي رقص ) /

 ل، وما يطرل 2003/ 31/07ه )املواف   1424/ 02/06وتارضخ    30أؤا  السوق املالية الصادر باملرلو  امللكي رقص  / نظام السوق املالية

 عليي من  عديالت 

 القوائم املالية

، واإلي انات املرف،ة بها والتي والتي تص   2021ديسمبر    31ال،وائص املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  

املاعي للت،رضر  الدولية  للمعايير   
ؤ
وف،ا واإلصدارات   (IFRS)إعدادها  واملعايير  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة 

الويئة   اعتمدتها  التي  ) األنري  وامل البين  للمراجعين  املختصرة   ،  SOCPA) السعودية  األولية  املالية  وال،وائص 

 للمعايير  2022 يوأيو 30لشور املنتهية في  الستةامل حوصة ل ترة 
ؤ
 ، واإلي انات املرف،ة بها والتي تص إعدادها وف،ا

يير واإلصدارات األنري التي اعتمدتها الويئة  املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعا  (IFRS)الدولية للت،رضر املاعي

 SOCPA).السعودية للمراجعين وامل البين )

 الت،وضص الهجري  ها

 الت،وضص امليالدي م

املاااااااااالاااااااااياااااااااة   األوراق  طااااااااارح  قاااااااااواعاااااااااد 

 وااللتزامات املستمرة

املالية وااللتزامات املستمرة  ال،رار رقص    قواعد طرح األوراق  املالية بموجب  - 3الصادرة عن مرل  هيئة السوق 

بناإل على أؤا  السوق املالية الصادر باملرلو  امللكي   ، ل2017/ 27/12ه )املواف   04/1439/ 09تارضخ  و   123-2017

ه  1443/ 02/06وتارضخ    2022- 5- 5ه، املعدلة ب،رار مرل  هيئة السوق املالية رقص  1424/ 02/06وتارضخ    30رقص  /

 ولي  عديالت يطرل عليها   ل2022/ 01/ 05)املواف  

ه )املواف  1439/ 04/ 09ل بتارضخ  2017- 12-3قواعد االدراج املواف  عليها ب،رار مرل  هيئة السوق املالية رقص )  قواعد اإلدراج

27 /12 /2017( رقص  قراره  بموجب  واملعدلة  بتارضخ  2019-104- 1 ل   )املواف   1441/ 02/ 01ل   ل   09/2019/ 30ه 

 ل  واملعدلة بموجب قراره 24/02/2021ه )املواف   12/07/1442ل بتارضخ  2021-22-1واملعدلة بموجب قراره رقص ) 

( بتارضخ  2022-19- 1رقص  )املواف   12/07/1443ل  )13/02/2022ه  رقص  قراره  بموجب  واملعدلة  ل 2022-52-1ل  

 يالت يطرل عليها  ولي  عد  ل04/2022/ 13ه )املواف  1443/ 09/ 12بتارضخ 

في السوق املوازضة، وذلك  نشرة اإلصدار  الويئة لغرض اإلدراج  الوثي،ة املطلوبة لتسجيم األلوص لدي  نشرة اإلصدار هذه، وهو 

 بموجب قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة  

 املوض ة للمائهص على الص حة )هـل  مستشارو الشركة املستشارون

    شركة ي،ين املالية )ي،ين كابيتاول املستشار املالي

    شركة ي،ين املالية )ي،ين كابيتاول مدير االكتتاب  

 مرل  إدارة الشركة   املجلس أو مجلس اإلدارة

  السعودية  العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة أو املالية  السوق  هيئة
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الساوق املالية الساعودية أو الساوق  

املالية أو سااوق األسااهم أو السااوق أو 

 تداول  

 .شركة تداوو السعودية (لوق األوراق املالية السعودية( هي شركة تاجعة ملجموعة تداوو السعودية

التي تص  سجيلوا وقبوو إدراجوا بموجب   السوق املوازية ُتتداوو فيها األلوص  التي  املالية وااللتزامات السوق  (قواعد طرح األوراق 

 املستمرة( و (قواعد اإلدراج(  

  السعودية  األلوص لتداوو  اآلعي النؤا  تداول 

   الشركة في للمساهمين  العامة ا،جمعية الجمعية العامة

   الشركة في للمساهمين  العادية العامة ا،جمعية الجمعية العامة العادية

   الشركة في للمساهمين  العادية غير  العامة ا،جمعية العاديةالجمعية العامة غير 

   نكومة اململكة العربية السعودية الحكومة

 املستثمرون امل هلون هص لي من األشخاص املذكورضن لدأاه: فئات املستثمرون املؤهلون 

 م لسات السوق مرنص لوا تتصرف ، سابها ا،خاص   ل1

ممارلة لعماو اإلدارة شرضطة لن تكون م لسة السوق املرنص لوا قد  عمالإل م لسة لوق مرنص لوا في   ل2

تص  عيييها جشروط تمكيها من اتخاذ ال،رارات ا،خاصة ب،بوو املشاركة في الطرح وااللتثمار في السوق املوازضة  

 أيابة عن العميم ودون ا، اجة إعى ا، صوو على مواف،ة مسب،ة مني 

لو لي هيئة دولية  عترف بها الويئة، لو السوق، ولي لوق مالية لنري   نكومة اململكة، لو لي جوة نكومية، ل3

  عترف بها الويئة، لو مرك  اإليداع  

الشركات اململوكة من ا، كومة، مباشرة لو عن طرض  مح ؤة تديرها م لسة لوق مرنص لوا في ممارلة   ل4

 لعماو اإلدارة  

 ،خليد العربية  الشركات والصنادي  امل لسة في دوو مرل  التعاون لدوو ا ل5

 صنادي  االلتثمار   ل6

األجاأب غير امل،يمين املسموح لوص بااللتثمار في السوق املوازضة والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها   ل7

 في الدليم االلترشادي اللتثمار األجاأب غير امل،يمين في السوق املوازضة 

 امل لسات املالية األجنبية امل هلة   ل8

 اعتبارضين آنرضن يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  اإليداع لي لشخاص  ل9

لشخاص طبيعيون يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  اإليداع، ويستوفون لي  ل10

 من املعايير اآلتية: 

لربعين مليون رضاو لعودي  لن يكون قد قا  بص ،ات في للواق األوراق املالية ال ي،م مرموع قيمتها عن  لل

 املاضية  
ؤ
 وال ت،م عن عشرة ص ،ات في كم ربر لنة نالو االثني عشرة شورا

 لن ال ت،م قيمة صافي لصولي عن نمسة ماليين رضاو لعودي   لب

 لن يعمم لو لب  لي العمم مدة ثالث لنوات على األقم في ال،طاع املاعي   لج

 على الشوادة العامة للتعامم ف ل د
ؤ
 ي األوراق املالية املعتمدة من قبم الويئة  لن يكون ناصال

 على شوادة مونية متخصصة في مراو لعماو األوراق املالية معتمدة من جوة معترف بها   له
ؤ
لن يكون ناصال

ا    دوليؤ

 لي لشخاص آنرضن تحددهص الويئة   ل11

 :لدأاه املذكورضن غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في  عنى  الجمهور 

صدر تاجعي ل1
ُ
 .امل
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صدر في الكبار  املساهمين  ل2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التن يذيين  مرل  اإلدارة وكبار لع اإل ل3

صدر لتاجعي التن يذيين  مرال  اإلدارة وكبار لع اإل ل4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين  لدي التن يذيين  مرال  اإلدارة وكبار لع اإل ل5
ُ
 .امل

 .ل لعاله5لو  4 ،3 ،2 ،1) في إليهص املشار لألشخاص لقرباإل لي ل6

  ل لعاله6، لو  5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهص املشار األشخاص من لي عليها يسيطر شركة لي ل7

 وضملكون   باالت اق يتصرفون  األشخاص الذين ل8
د
 .إدراجوا  املراد األلوص  فئة من  لو لكثر  ل%5) مرتمعين  معا

  12اثني عشر )  للوموص مدة  في هذه النشرة التصرف في  )زليحؤر على كبار املساهمين املذكورضن في الص حة   فترة الحظر
ؤ
ل شورا

املوازضة، وضروز لوص التصرف في للوموص جعد اأتهاإل هذه ال ترة دون   من تارضخ بدإل تداوو للوص الشركة في السوق 

 ا، صوو على مواف،ة الويئة املسب،ة  

 نملة للوص الشركة ألي فترة محددة من ال من  املساهمون املساهم أو 

 كم شخص يستثمر في للوص الطرح جعد إدراجوا في السوق املوازضة  املستثمر

 اململكة العربية السعودية   اململكة

 االلتثمار في للوص الطرح  هي مرموعة امل ثرات امل تملة التي يرب اإلملا  بها والتحوط لوا قبم اتخاذ قرار  عوامل املخاطرة

 إلعداد الدولية  املحاساااااااااااةية  املعايير

 (IFRS) املالية  التقارير

   الدولية امل البة معايير مرل  عن الصادرة وت سيراتها  امل البية املعايير مرموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

 األلاس ي  النؤا   لو  الت لي  ع،د  في ونهايتها بدايتها وامل ددة املنش ة نشاط أتيرة لعرض ال منية ال ترة هي السنوات املالية/  السنة املالية

   املعنية للشركة
ؤ
    ديسمبر من كم عا  31 في تنتهي للشركة املالية السنة ب ن علما

لاالاامااراجااعاايااان   السااااااااااااااعااوديااااااة  الااهااياائااااااة 

 (SOCPA)  واملحاسبين

 في اململكة العربية السعودية   وامل البين الويئة السعودية للمراجعين 

هـ )املواف  1438/ 05/ 16بتارضخ    2017-16- 8الئحة نوكمة الشركات الصادرة عن مرل  الويئة بموجب ال،رار رقص   الئحة حوكمة الشركات

رقص  2017/ 02/ 13 املالية  السوق  هيئة  مرل   ب،رار  واملعدلة  )املواف  ه  01/06/1442وتارضخ    2021- 07-1 ل، 

  ل ولي  عديالت تطرل عليها 2021/ 01/ 14

شااااااااااااركاااة أبنااااء نااااصاااااااااااار محماااد التركي  

 للمقاوالت املحدودة

االص     شركة معيار لاب،ؤ

رقص   نطاقات العمم  وزضر  قرار  بموجب  )أطاقاتل  السعودة  برأامد  اعتماد  )املواف  1432/ 12/10بتارضخ    4040تص  هـ 

ال،ائص على قرار مرل   2011/ 09/ 10 )املواف   12/05/1415بتارضخ    50الوزراإل رقص   ل   ل، وقد 27/10/1994هـ 

باململكة برأامد )أطاقاتل لت،ديص ا، واف  للم لسات كي ت،و    لطل،ت وزارة املوارد البشرضة والتنمية االجتماعية

ا البرأامد لداإل لي م لسة على للاس أطاقات محددة، وهي  لبالتيني  بتوظيف املواطنين السعوديين، وض،يص هذا 

 واألن ر واألنمر 

الويئة   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ل، وهي 
ؤ
لل كاة والدنم لاب،ا العامة  )الويئة  السعودية  العربية  اململكة  في  ال كاة وال رضبة وا،جمارك  هيئة 

 املعنية بال،يا  ب عماو جباية ال كاة، وتحصيم ال رائب  

 الرلمية للمملكة العربية السعودية  العملة  –رضاو لعودي  الريال

 وتنوير   البتروكيماوضات   وصناعة   الن ط على  االعتماد   ت،ليم  إعى  يهدف  الذي  الوطني   االلتراتيجي  االقتصادي  البرأامد 2030رؤية 

  العامة ا،خدمات وتطوضر  السعودي االقتصاد
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بتارضخ   (VAT) املضافة القيمة  ضريبة الوزراإل  مرل   )املواف   02/05/1438قرر  ل رضبة 2017/ 30/01هـ  املوندة  االت اقية  على  املواف،ة   ل 

 ، ك رضبة  2018يناير    1ال،يمة امل افة لدوو مرل  التعاون لدوو ا،خليد العربية والتي بدل العمم بها ابتداإل من  

في اململكة، وفي دوو   جديدة ت اف ملنؤومة ال رائب والرلو  األنري الواجب العمم بها من قبم قطاعات محددة

ل، وقررت نكومة اململكة زضادة نسبة ضرضبة ال،يمة  5مرل  التعاون لدوو ا،خليد العربي  م،دار هذه ال رضبة )%

وقد تص التثناإل عدد من     ،2020يوليو    1% ودنم هذا ال،رار نيز التن يذ ابتداإلؤ من تارضخ  15% إعى  5امل افة من  

 ية وا،خدمات املتعل،ة بالرعاية الص ية والتعليصل املنترات ميها )األغذية األلال 

 الوباء أو فيروس كورونا

 "19 -"كوفيد  

 (كوفيد  يُعرف ُمعدي فيروس ي  مرض هو
ؤ
 دوو  معؤص في باالأتشار بدل (، نيث19 -بالص )فيروس كوروأال وانتصارا

 الص ة منؤمة  صن تي ذلك لثر وعلى  ، 2020 العا  مطلر في وذلك السعودية العربية اململكة  ومن ضميها العالص

 .عاملي  وباإل ب أي العاملية
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   فيها  االلتثمار  يكون   ال  وقد  عالية  مخاطر  على  ينطوي   الطرح  للوص  في  االلتثمار  إن

ؤ
  نسارة   لي    وتحمم  االلتثمار  هذا  ومخاطر  م ايا  ت،ييص  على  ال،ادرضن  للمستثمرضن  إال  مالئما

  عني تنرص قد

 املخاطرة   عوامم  فيها   بما  جعناية  هذه النشرة   حتويهات  التي  املعلومات   كافة   في السوق املوازضة درالةليتص تداولوا  التي    للوص الطرحفي    االلتثمار  في  يرغب  من  كم  على   يتعين

  قرار اتخاذ قبم لدأاه  املبينة
ؤ
 إضافية عوامم وجود املمكن  من إأي بم الشركة، تواجووا لن يمكن التي املخاطر جمير  شمم ال قد لدأاه  املوض ة املخاطر ب ن االلتثمار، علما

 .عملياتها على الت ثير  ش نها من والتي ا، اعي الوقت في للشركة معلومة ليست

  
ؤ
بصورة جوهرضة إذا ما ندثت لو تح،،ت لي من املخاطر إن نشاط الشركة، والؤروف املالية، والتوقعات املست،بلية، وأتائد العمليات، والتدف،ات الن،دية، قد تت ثر للبا

 لنها جوهرضة  باإلضافة إعى لي مخاطر لنري لص يحددها مرل  اإلدارة لو يصن وا  
ؤ
 ب نها غير جوهرضة، لكيها قد  التي ت ميها هذا ال،سص والتي تري إدارة الشركة ناليا

ؤ
ناليا

 .تحدث بال عم وتصبح جوهرضة

  تحددها،  لن إلدارة الشركة يتسنى لص لنري  مخاطر لية ندوث لو جوهرضة، ب نها ا، اضر الوقت في  عت،د إدارة الشركة  التي املخاطرة  عوامم ندل تح،  لو ندوث نالة  وفي

  يخسر   وقد  املساهمين  على  لرباح  توزير  على  الشركة  قدرة   وملضعاف  السوق   في  األلوص  لعر  اأخ اض   إعى  ي دي   قد  ذلك  فإن  جوهرضة،  غير   ا، اعي  الوقت  في   عتبرها  التي  لو

 .مني ج إل لو الشركة للوص في التثماره  كامم املستثمر

  ال،سص،   هذا  في  املذكورة   تلك  بخالف  هذه النشرة   تارضخ  في  كما  لنري   جوهرضة  مخاطر  لي  توجد  ال  فإأي  واعت،ادهص،  علموص  ند  على  ب أي  الشركة  إدارة   مرل   لع اإل  وض،ر

 في السوق املوازضة  للوص الطرحفي  بااللتثمار املستثمرضن قرارات على  ت ثر لن يمكن

 لو التي  عتبر غير جوهرضة،  إن املخاطر والشكوك املبينة لدأاه م،دمة بترتيب اليعبر عن مدي لهميتها  كما لن املخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير املع
ؤ
لومة ناليا

 املبينة لعاله قد يكون لوا الت ثيرات 

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 

 للشركة االستراتيجية الخطة تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 

او التن يذ مدي على ربحيتها وتحسين إيراداتها زضادة  على الشركة قدرة   عتمد  نلوو  بإضافة التولر لو  ةا، الي منتراتها تطوضرب اللتراتيريتها وتح،ي،وا لعمالوا ،خطط ال ع 

  وفي  بك اإلة   واإلدارضة  واملالية  التشغيلية  املعلومات  أؤص  وتحسين  تن يذ  مواصلة  على  قدرتها على   عتمد  املست،بم  في  لعمالوا   في  التولر على  الشركة قدرة   إن   جديدة   ومنترات

    وملدارتها  وتح يزها  وتدرضبها  العاملة  قواها  زضادة   على  قدرتها  على  وكذلك  املنالب،  الوقت
ؤ
  املست،بم   في  بها ال،يا   الشركة   عتز   األعماو  في  تولر  نطط  لي  فإن  ذلك،  على عالوة

  نطط  تن يذ  من  تتمكن  لص  وملذا  تولر،  نطط  لي  إلأراز  إضافي  تموضم  على  ا، صوو   إعى  الشركة  تحتاج  وقد  لوا،  امل دد  ال مني  التن يذ  وجدوو   امل،درة   للتكاليف  تخ ر   لوف

   التولر
ؤ
 فيها   بما  مختل ة  أللباب  يعود  قد  والذي  املشارير  هذه   من  املرجوة   الربحية  تح،ي   عد   ناو  في  لو  للمشروع  امل،درة   التكاليف  ووف   لوا  امل دد  ال مني  للجدوو   وف،ا

   لي ثر  ذلك  فإن  ا،جدوي، درالة في  نلم وجود  ناو في  لو املشارير هذه  تن يذ  وقت  السوق  نالة  غير 
ؤ
  وربحيتها  لعمالوا أتائد  على  وبالتاعي للشركة، التنافس ي الوضر  على  للبا

   املست،بلية وتوقعاتها

 املخاطر املتعلقة باالئتمان  

  وجود   ميها  دائمة  لو  م قتة  تال نا  عدة   في  ئتمانال ا  مخاطر  الشركة  تواجي  وقد    نرآل ا  للطرف  معين   ماعي  بالتزا   الوفاإل   عن  طرافأل ا   لند  يعج   عندما  ئتمان إل ا  مخاطر  تنش 

  .وغيرها الشركة، تراه  بالتزاماتها بالوفاإل مدينة لنري   لطراف وفشم ،الإلالعم من مدينة لرصدة 

ل رضاو  6,568,389و)  2021ديسمبر  31ل رضاو لعودي كما في 6,406,599 ، و)2020ديسمبر   31ل رضاو لعودي كما في 5,016,384مدينون ترارضون مبلغ )إجماعي  رصيد  بلغ

يوأيو   30 ، وفترة الستة لشور املنتهية في  2021ديسمبر   31 ، و2020ديسمبر    31   وضوضح ا،جدوو التاعي تحليم لعمار الذمص املدينة كما في  2022يوأيو    30لعودي كما في  

2022 :  

 جدوو لعمار الذمص املدينة ل:  1) رقص ا،جدوو 

 أعمار الديون  جدول 

 م2022 يونيو  30 2021 2020

 النسبة )٪(  القيمة النسبة )٪(  القيمة النسبة )٪(  القيمة

  )ريال سعودي(   )ريال سعودي(   )ريال سعودي( 

 %27 1,741,968 %26 1,692,307 %31 1,578,034 يوم 30يوم إلى  0من 
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 أعمار الديون  جدول 

 م2022 يونيو  30 2021 2020

 النسبة )٪(  القيمة النسبة )٪(  القيمة النسبة )٪(  القيمة

  )ريال سعودي(   )ريال سعودي(   )ريال سعودي( 

 %12 761,492 %18 1,151,286 %15 739,600 يوم 60يوم إلى  31من 

 %8 494,439 %12 795,584 %12 593,915 يوم 90يوم إلى  61من 

 %54 3,570,491 %43 2,767,421 %42 2,104,835 يوم 120يوم إلى  91من 

 %100 6,568,389 %100 6,406,599 %100 5,016,384 املدينون التجاريون  إجمالي 

 %26 1,688,324 %19 1,213,402 %21 1,048,218 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

 %74 4,880,065 %81 5,193,197 %79 3,968,166 املدينون التجاريون صافي 

 الشركة: املصدر

 31ل رضاو لعودي لكم من السنة املالية املنتهية في  1,688,324ل رضاو لعودي و)1,213,402ل رضاو لعودي و)1,048,218وقد بلغ مخصص نسائر إئتماأية متوقعة مبلغ )

  املدينين  التزا  عد  نالة وفي يو  120يو  إعى  1مالإل من  فترة االئتمان املمنونة للعراوح تتو    2022يوأيو  30املنتهية في  وال ترة املالية  2021ديسمبر  31 ، و2020ديسمبر 

  األمر   الن،دية،  وتدف،اتها  ومصارض وا  الشركة  ، اجات  السيولة  توفر  على  السلبي  األثر  لي  ليكون   ،الترارضة  املدينة  الذمص  تحصيم   في  الت نر  لو  الشركة  مستح،ات  جسداد

   املست،بلية وتوقعاتها  املاعي ومرك ها لشركةا عمليات أتائد على  وا،جوهري   السلبي األثر لي ليكون  الذي

 والشهادات والتصاريح  التراخيص تجديد عدم أو استخراج بعدم املتعلقة املخاطر 

 ال   املثاو  لبيم   على   الترانيص  هذه   و شمم   عليها  وامل افؤة   ب نشطتها  يتعل    فيما  املختل ة  النؤامية  واملواف،ات   والترانيص  التصارضح  على   ا، صوو   الشركة  على  يتعين 

  لو  ا، الية  وشواداتها  وتصارضحوا  رنصوا  ترديد  من  الشركة   تمكن  عد   إن   امل افة  ال،يمة  ضرضبة  في  التسجيم  وشوادة   ال كاة   وشوادات  التراري   النشاط  رنصة:  ا، صر

  نالة   في  لو  للشركة،  منالبة  غير   جشروط  الترانيص  تلك  من  لي  ترديد  تص  إذا  لو  ترانيصوا  من  لي  اأتهاإل  لو   علي   تص  إذا  لو  ألعمالوا  الالزمة  الترانيص  من  لي  على  ا، صوو 

  ال،يا    عن  واالمتناع  للتوقف  الشركة  يعرض   قد  ذلك  فإن  املست،بم،   في  ميها   ُتطلب   قد  التي  اإلضافية  والشوادات   والتصارضح  الرنص  على   ا، صوو   على  الشركة  قدرة   عد 

  وأ،م   اإلقامة  ورنص  الت شيرات  والتخراج  والشوادات  الترانيص  كترديد)  للشركة  الرقابية  ا،جوات  ت،دموا  التي  ا،خدمات  جمير  ترميد  لو  الشركة  كإغالق  ب عمالوا

 إضافية  تكاليف  وتكبدها  الشركة  عمليات   عطم  عني  لينتد  مما  والشوادات،  والتصارضح  بالترانيص  العالقة  ذات  ا،جوات  ت رضوا مالية  لغرامات   عرضوا  لول  إ،خ   الك االت

 .املست،بلية وتوقعاتها املاعي ومرك ها عملياتها وأتائد الشركة لعماو على للبي  جشكم لي ثر بدوره  والذي

 التنفيذية  واإلدارة  الرئيسيين املوظفين على باالعتماد  املتعلقة املخاطر 

 ل مان امل هلين  األشخاص وتوظيف الت،طاب   إعى  الشركة وتهدف  الرئيسيين،  واملوظ ين   التن يذية  إدارتها  وك اإلات  نبرات   على  للنراح  املست،بلية  ونططوا  الشركة   عتمد

 ذات   جديدة   كوادر  اللت،طاب  لو  ب،اإلهص  ت من  لكي  موظ يها  رواتب  زضادة   إعى  الشركة لتحتاج  كذلك   السليص والتشغيم ال عالة  اإلدارة   نالو من األعماو وجودة  ك اإلة 

   الشركة  نسرت  إذا  وعليي   منالبة  ونبرات  م هالت
ؤ
  وبتكل ة   وامل هالت  ا،خبرة   مستوي   بن    بدائم  توظيف  من  تتمكن  ولص  امل هلين  املوظ ين  لو  التن يذيين  كبار  من  ليا

  لذلك  فسيكون  للشركة منالبة
ؤ
  ت ثيرا

ؤ
  للبيا

ؤ
  املست،بلية وتوقعاتها عملياتها وأتائد الشركة لعماو على وجوهرضا

 سلوكهم  سوء أو املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر 

  عيها  أيابة  والتصرف   ممتلكاتها  التخدا   ومللاإلة   والتزوضر   والسرقة  واالنتياو  واالنتالس  املتعمدة   واألنطاإل   كالغش  للوك،  لوإل  لو  املوظ ين   من  لنطاإل  الشركة  تواجي  قد

  لوف   مما  مالية  مس ولية  لو  أؤامية،  ع،وبات  لو  الشركة،  تتحملوا  ومس وليات  تبعات  التصرفات  تلك  عن  يترتب  قد  وبالتاعي   املطلوبة  اإلدارضة  الت وض ات  على  ا، صوو   دون 

  ي ثر
ؤ
  املست،بلية وتوقعاتها عملياتها أتائد لو املاعي وضعوا الشركة لمعة على للبا

  
ا
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 الشركة   ماو  رلس  على  يعتمد  التموضم  على  ا، صوو   لن  بالذكر،  ا،جدير  ومن  املست،بم،  في  التولر  نطط  لتموضم  بنكية  و سويالت  قروض  على  ا، صوو   إعى  الشركة  تحتاج  قد

  ا، اجة،   التدعت  إذا  املنالب  التموضم  على  نصولوا  جش ن  ضمان  لو  ت كيد  لي  الشركة   عطي  وال   االئتماني  وسجلوا  امل،دمة  وال ماأات  الن،دية  وتدف،اتها  املاعي  ومرك ها

 على   للبي  لثر   لي  ليكون  الشركة،  مر تتنالب  م،بولة  ت  يلية جشروط  تموضم  لو  ممولة، جوات  من  تحتاجي  الذي  التموضم  على  ا، صوو   على  الشركة  قدرة   عد   فإن  لذلك

  املست،بلية ونططوا التشغيلية وعملياتها الشركة لداإل
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 الجديدة واملعايير املحاسةية املعايير في بالتغيرات املتعلقة املخاطر 

  املرف،ة   واإلي انات   2022  يوأيو  30  ل،وائص املالية املوج ة امل حوصة املنتهية فياو    2021  ديسمبر   31  في  املنتهية  املراجعة   املالية  السنة  عن للشركة  املالية ال،وائص  إعداد تص

   بهص
ؤ
الويئة السعودية للمراجعين وامل البين    اعتمدتها  التي  األنري   واإلصدارات  واملعايير   السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة ل  IFRS)  املالية  للت،ارضر  الدولية  للمعايير   وف،ا

(SOCPAآلنر وقت من املعايير  هذه  على تطرل التي التغييرات لو التعديالت بتطبي  ا، الة  هذه  في مل مة والشركة ،ل    

آلنر  ولص ينتد عيها لي  غيير في املعا،جات ا، سابية ألي من البنود في   وقت من  املعايير  هذه  على تطرل التي  التعديالت لو التغييرات ا، الة بتطبي  هذه  في والشركة مل مة

   كما لن نداثة تطبي  معايير 2022 يوأيو 30  وال،وائص املالية املوج ة امل حوصة املنتهية في 2021ديسمبر   31 في املراجعة املنتهية املالية السنة عن للشركة املالية ال،وائص

 في ييرات غ لي فإن ل على النحو املعتمد في اململكة نالو السنوات ال،ادمة، وقد ينتد عن ذلك  غييرات جوهرضة على ال،وائص املالية للشركة وبالتاعيIFRSامل البة الدولية )

  من املمكن لن ت ثر املعايير ا،جديدة  تطبي  جعض املعايير لو إل امية هذه 
ؤ
 .املاعي ومرك ها للشركة النتائد املالية على وبالتاعي املالية ال،وائص على للبا

 

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة 

   السعودة   بمتطلبات  االلتزا   يعتبر 
ؤ
   متطلبا

ؤ
  املوظ ين   من   معينة  نسبة   بتوظيف  الشركة،  ذلك  في  بما   اململكة،  في  العاملة  الشركات  جمير  بموجبي  تلتز    بحيث  باململكة   أؤاميا

    النسبة  تلك  على  وامل افؤة  موظ يها  مرموع  بين  السعوديين
ؤ
 الشركة  لدي  السعودة   نسبة  بلغت  االجتماعية،  والتنمية  البشرضة  املوارد  وزارة   عن  الصادر  أطاقات  لبرأامد  ووف،ا

  النسب   هذه   على  ا،  اظ  في   التمرارها  عد   ناو  في  لأي  إال  ،   2022لبتمبر    01تارضخ    في  كما  وُمصن ة ضمن النطاق (األن ر املتولط(   ،2022يوأيو    30ما في  ك  %ل00 20)

  البشرضة   املوارد  وزارة   بمتطلبات  االلتزا   من  الشركة  تتمكن  ولص  املست،بم،  في  شدة   لكثر   توطين   ليالات  فرض  االجتماعية  والتنمية  البشرضة  املوارد  وزارة   قررت  ناو  في  لو

  السعوديين،   غير   للعاملين  الك الة   وأ،م   العمم  ت شيرات  طلبات  كتعلي   ا، كومية،  ا،جوات  ت رضوا  الشركة  على   ع،وبات  فرض  إعى  لي دي  ذلك   فإن  االجتماعية،  والتنمية

)وتوقعاتها  عملياتها  وأتائد  املاعي  ومرك ها  الشركة  لعماو  على  وجوهري   للبي  ت ثير   لوا  ليكون   والتي    املعلومات،   من  ومل ضد  
ؤ
(املوظ ون  15 3)  ال رعي  ال،سص  راجر  ف ال ل 

   لهذه النشرة ل (نل ية عن الشركة وطبيعة لعمالوا( في 3والسعودة( من ال،سص )

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  

 ت مينية   غطية  تتوفر   ال  والتي  األنري   الطبيعية  واألنداث  وال الزو   وا، رائ   ال ي اأات  مثم  البير  فذامن  لو  الشركة  مراف    يصيب  الطبيعية  الكوارث   من  ضرر   لي  ي دي   قد

،  مع،ولة  جشروط  تتوفر  ال  لو  عليها  كافيها
ؤ
 من   الت،ليم  وبالتاعي   عملياتها  وممارلة  لداإل  على  الشركة   قدرة   على  جشدة  ي ثر  كما   وطائلة  كبيرة  تكاليف  الشركة  تكبد  إعى  ترارضا

 املاعي ومرك ها عملياتها وأتائد الشركة لعماو على وجوهري   للبي لثر لذلك فسيكون  الشركة، ولصوو  بمراف  وملضرارها طبيعية كوارث ندوث نالة وفي  التشغيلية أتائروص

 .املست،بلية وتوقعاتها

 السعوديين  غير املوظفين على املطبقة الحكومية  بالرسوم املتعلقة املخاطر 

   ا، كومة  لقرت
ؤ
 موظف كم   م،ابم  إضافية  رلو   إقرار  على  اشتملت  والتي  السعودية،  العربية  اململكة  في  العمم  لسوق   شاملة  إصالنات  إلجراإل  تهدف  التي  ال،رارات   من  عددا

   لعودي  رضاول 400) لربعمائة وبواقر  ،01/01/2018 منذ لعودية  جوة لدي  يعمم لعودي غير 
ؤ
ل 600) لتمائة  إعى ارت عت   ،2018 عا  لعودي  غير  موظف كم  عن شورضا

   لعودي  رضاو
ؤ
   لعودي  رضاول  800)  أمائةاثم  إعى   ثص  ، 2019  عا   شورضا

ؤ
 التي  ا، كومية  الرلو   انتساب  في  تطرل  قد   غيرات  لي  الشركة  تواجي  ف،د  وعليي     2020  عا   شورضا

 املاعي  ولدائها  لعمالوا  على  وجوهري   للبي  جشكم  لي ثر   مما   عا ،  جشكم  الشركة  على   التكاليف  زضادة   على  ذلك   لي ثر  وبالتاعي  السعوديين،   غير   موظ يها  عنالشركة  تدفعوا

  عملياتها وأتائد

   ا، كومة  لقرت  ف،د   ذلك  إعى  باإلضافة
ؤ
    ،01/07/2017  منذل  املراف،ين  رلو  )   السعوديين  غير   املوظ ين  ومراف،ي  لتاجعي  اإلقامة  وترديد  إصدار  رلو   لي ا

ؤ
  ارت عت   لنها   علما

 
ؤ
   لعودي   رضاول  100)  ةمائ  من  تدرضريا

ؤ
   لعودي  رضاول  400)  لربعمائة  إعى  ووصلت    ،2017  عا   في  تاجر  لكم   شورضا

ؤ
 رلو    في  ال ضادة   فإن  وعليي   ،2020  عا   في  تاجر  لكم  شورضا

  إعى   السعوديين  غير   باملوظ ين  ي دي   قد  ش أي  من  الذي  األمر  عليي،  املعيشة   تكل ة  زضادة   إعى  لدت  عائلتي  عن  السعودي   غير   املوظف  يتحملوا  التي  اإلقامة  وترديد  إصدار

  غير   املوظ ين  عن  التكاليف   تلك  تحممو   السعوديين،   غير   موظ يها  على  امل افؤة  إعى  الشركة  ت طر   قد   وعليي  لقم،   فيها   املعيشة  تكل ة   تكون   لنري   دوو   في  للعمم  توجويال

 الشركة  على  التكاليف  زضادة   إعى  ي دي  قد  ذلك  فإن  وبالتاعي  السعوديين،  غير   بموظ يها  ا،خاصة  األجور   رفر  طرض   عن  مباشرة   غير   لو  مباشر،  جشكم  ميها  ج إل  لو  السعوديين

   عملياتها وأتائد املاعي ولدائها لعمالوا على وجوهري  للبي  ت ثير  لي ليكون  مما

  :2022يوأيو  30 ، والستة لشور املنتهية في 2021 ، و 2020ا،جدوو التاعي يبين إجماعي رلو  املوظ ين غير السعوديين لعا  
 جدوو رلو  املوظ ين غير السعوديينل:  2) رقص ا،جدوو 

 م 2022يونيو  30 م2021 م2020 السنة

 الرسوم  

 )رضاو لعوديل 
30,799 236,883 159,982 00 
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 الشركة: املصدر

 لألعمال املتوقع غير والتوقف بالتشغيل املتعلقة املخاطر 

  بمـا   عوامـم  لعـدة   أتيرـة  كبيـرة    شـغيلية   خاطـرمل  عرضـة  الشركة عتبر مصانر  و   فيهـا،  العمـم  ولأؤمـة  أتـاجإل ا  نطـوط  وفعاليـة  لـير   علـى  عملياتهـا  الـتمرار  فـي  الشـركة    عتمـد

 وقـد  والكوربـاإل،  الطاقـة  إمـداد  توقـف  لو  لـيآلا  ا، الـب  ولجوـ ة   أتـاجإل ا  نطـوط  توقـف  لو  لداإل  وقصـور   الرئيسـة  عـداتملبا   اجئـةملا  عطـاواأل و   الطبيعيـة  الكـوارث  ذلـك  فـي

 تكبد   عليها   يترتب  مما  منتراتها،   سـليص   علـى  الشـركة  وقـدرة  أتـاجإل ا  عمليـة   عطـم  فـي  تتسـبب  لو  بهـا،  العاملـة  ال،ـوة   لو   الشركة  بمرافـ   ضـرر   إ، ـاق  فـي  خاطـرملا  تلـك  تتسـبب

 سـت،بليةملا وتوقعاتها اعيملا ووضعوا عملياتها وأتائد  الشـركة لعماو على وجوهري  لـلبي جشـكم الت ثير  وبالتاعي ،خسـائر، الشـركة

 العمالء  قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 

  بت،ديص االلتمرار على الشركة قدرة  عد  ناو في ولكن  ،ا،خدمات امل،دمة للعمالإل مستوي   أ   ت،ديص في االلتمرار نالو من عمالئها رضا على امل افؤة إعى الشركة  سعى

  ي ثر  لوف ذلك   فإن ا،جودة، مستوي  بن   ندماتها
ؤ
 الشركة مبيعات على وجوهري  للبي  جشكم  ي ثر مما معوا، التعامم عن  الع وف وبالتاعي عمالئها لدي  لمعتها على للبا

 .واملالية التشغيلية العمليات أتائد على وبالتاعي

 اإلضافية واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر 

بت،ديص    ال  قامت الشركة  نهاية  التالي   ونتى  ال كوضة  منذ  في    لسنةإقراراتها  املنتهية  ال كاة وال رضبة  2021ديسمبر    31املالية   ، ونصلت على شوادات زكاة من هيئة 

  ل  30/04/2023ه )املواف  10/10/1444  والتي تنتهي في 2021ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في  ال كاة عنوا،جمارك كان آنرها شوادة 

   وقد قامت الشركة باالعتراض على هذا الربط نيث قامت  2020ل رضاو عن السنة املالية  319,630بط  زكوي بمبلغ )وقد قامت هيئة ال كاة وال رضبة وا،جمارك جعمم ر 

 ب ن ل رضاو لدي األماأة العامة للجان ال رضبية  وال زاو االعتراض قيد الدرالة131,520باالعتراض على  ج إل من الربط ال كوي  ب،يمة )
ؤ
آنر ربط زكوي نصلت عليي   ، علما

ل رضاو،  188,110وقامت بتكوضن مخصص قدره )  ، وت،و  الشركة بتكوضن مخصص لنوي م،ابم االقرارات امل،دمة من قبلواوهو ربط  غير نهاكي   2020الشركة في عا   

      على التواعي 2021 ، و2020ل رضاو  لألعوا  املالية 177,991و)

لــتطالبها بدفــر لي   شوادة ال كاة لن الشركة قد نصلت على الربط اليهاكي، وال  سـتطير الشـركة التنبـ  مـا إذا كاأـت هيئـة الـ كاة وال رضبـة وا،جمـاركوال يعني ا، صوو على  

ديراتهـا ال كوضـة عـن جميـر السـنوات السـاب،ة نتــى السنة املالية فروقــات زكوضة مست،بال  وال  سـتطير الشـركة التنبـ  مـا إذا كاأـت هيئـة الـ كاة وال رضبـة وا،جمـارك لـت،بم ت،

ا،خاضــر للــ كاة هــذه     ، لو لــتطالبها بدفــر لي فروقــات زكوضة مست،بال عــن هــذه األعوا ، وفــي هــذه ا، الــة لــتتحمم الشــركة بص تهــا الشــخص31/12/2021املنتهية فــي  

جوهـري علـى لربـاح الشـركة  قامــت هيئــة الــ كاة وال رضبـة وا،جمـارك بمطالبـة الشـركة بدفـر مثـم هـذه ال روقـات مست،بال، فـإن ذلـك لـي ثر جشـكم لـلبي و   ال روقــات  وملذا

 .وأتائـد عملياتهـا ومرك هـا املالـي وتوقعاتهـا املسـت،بلية

 مخاطر تركز مبيعات الشركة  

 مبيعات ا،خرلاأة والبلوك، وضوضح ا،جدوو التاعي نسب املبيعات من تلك املنترات كنسبة من إيرادات الشركة: في  املنترات  بحسب الشركة مبيعات تترك 

 ترك  مبيعات الشركة  ل:3) رقص ا،جدوو 

 القطاع/املنتج
 م2022يونيو  30 م 2021 م 2020

 كنسبة من إيرادات الشركة  املبيعات كنسبة من إيرادات الشركة  املبيعات كنسبة من إيرادات الشركة  املبيعات

 % 27 28 % 67 27 % 19 31 البلوك  

 % 73 71 % 33 72 % 81 68 ا،خرلاأة 

 % 100.00 % 100.00 % 100.00 اإلجمالي 

 املصدر: معلومات اإلدارة

الشركة، مبيعات    في  اأخ اض  اأخ اض الطلب على تلك املنترات او في ناو دنوو منترين انرضن في لوق املنترات االلمنتية فان ذلك قد ي دي اعى  وبالتاعي فإأي في ناو 

 على إيرادات الشركة وعلى أتائد العمليات التشغيلية واملالية  جشكم للبي وبالتاعي الت ثير 

 الخام املواد رديمو  بتركز  املتعلقة املخاطر 
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بلغت نسبة لكبر نمسة ميهص من  عتمد الشركة في تورضد املواد ا،خا  على مرموعة من املوردين والتي ت،و  العالقة معوص على للاس لوامر وطلبات الشراإل املباشرة، نيث   

 لو نلم لي  ندوث فإن وبالتاعي ، 2022يوأيو  30%ل كما في 72 33 ، و)2021ديسمبر  31%ل كما في 48 18 ، و)2020ديسمبر  31%ل كما في  13 53تكل ة االيرادات نواعي )

  أتائد   على  وبالتاعي  الشركة  لعماو  على   للبي  جشكم  لي ثر  لو االلتزامات  لند الشروط   غير   لو  املوردين  لند  مر   العالقة  إي،اف   لو  املوردين،   عمم  في   م امئ  اأ،طاع  لو  عطم

  املاعي ولداإلها عملياتها

 الخام املواد من اإلمدادات بتوفر املتعلقة املخاطر 

 على  قادرة   غير   الشركة  لصبحت  فإذا  للت اوت،  عرضة  وتكالي وا  توفيرها  يعتبر   والتي  اإلأتاجية،  العملية  في  املستخدمة ا،خا   املواد  من  اإلمدادات  التمرار   على  الشركة   عتمد

 على  للبي  جشكم  الت ثير   إعى  لي دي  ذلك  فإن  اإلمدادات،  هذه   تكل ة  في  زضادة   هناك  كان  لو  م،بولة،  جشروط  لو  املنالب  الوقت  فيو  كافي  جشكم  مداداتاإل   هذه   على  ا، صوو 

   املالية وأتائروا الشركة لعماو

 املخاطر املرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج   

 نـري أل ا  والتكاليـف  نارجيـة  لطـراف  مـن  عليهـا  ا، صـوو   فـي  الشـركة   عتمـد  التـي  ا،خـا   وادملبا  رتبطـةملا  وتكالي وـا  ب أواعوـاالبلك االلمنتي وا،خرلاأة ا،جاه ة  يعتبـر إأتـاج  

 عرضـة  الت ميـن  ولقسـاط  والصياأـة  حال صـإل ا  وتكاليـف  العمالـة  وتكاليـف  ا،خدمـات  ورلـو   والكوربـاإل  يـاة ملوا   الوقـود  ك الالـته  وتكاليـف  يرـارات إل ا  قيمـة  مثـم  أتـاجإل با  رتبطـةملا

  عملياتهـا   أتائـد  علـى  وبالتالـي  الشـركة  مبيعـات  علـى  كبيـرة   وبدرجـة  وجوهـري   لـلبي  جشـكم  لـي ثر  ذلـك  فـإن  أتـاج،إل ا  تكاليـف  فـي  كبيـرة   زضـادات  هنـاك  كاأـت  فـإذا  للت،لبـات،

 .سـت،بليةملا وتوقعاتهـا الـيملا ومرك هـا

 امللكية وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر 

   وتمنحوا  التنافس ي  ومرك ها  لعمالوا  تدعص  والتي  الترارضة،  وعالماتها  وشعارها  الموا  التخدا   على  لعمالوا  وتطوضر  منتراتها   سوض   في  الشركة  قدرة    عتمد
ؤ
   تميزا

ؤ
 في   واض ا

 راجر ال،سص  الترارضة تلكلعالماتها   سجيم  شوادات  نصلت على  قد  و   الشركة بتسجيم عالماتها الترارضة لدي ا،جوات املختصة  ت،دمتالعمالإل  وقد    بين  السوق 
ؤ
  )ف ال

  عالماتها   نماية  في   الشركة  فشلت  إذا  ل  وفي ناو ماهذه النشرة ل (نل ية عن الشركة وطبيعة لعمالوا( في  3ل (العالمات الترارضة ون،وق امللكية( من ال،سص )11 3ال رعي )

   لي ثر  ذلك  فإن   املشابهة،  العالمات  تتبر   لو  التسجيم  شوادة   ترديد  عند  فعاو   جشكم   الترارضة
ؤ
   ينعك   مما  قيمتها،  على  للبا

ؤ
  ومرك ها   عملياتها  وأتائد  الشركة  لعماو  على  للبا

   املست،بلية وتوقعاتها املاعي

 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 

 الت مينية  الع،ود   جمير  الشركة  لدي   يكون   ال  والت مين الطبي للموظ ين، وقدكالت مين على املركبات    ولصولوا،  لعمالوا  لتغطية  الت مين  ع،ود  من  مختل ة  ب أواع  الشركة  تحت ظ 

 الكوارث   عن  الناترة  املخاطر  مثم  الشركة  لوا  تتعرض  قد  التي  املخاطر  جمير  يغطي  ال  لأي  لو  ا، االت،  كم  في  الكافي  الت ميني  الغطاإل  لديها  يكون   ال  لو  ولصولوا،  ألعمالوا

  يوجد  وال  اإلطالق على ضدها م منة تكون  ال قد لو امل تملة، ا،خسائر يغطي جشكم  ضدها م منة الشركة تكون  ال املست،بم  في لنداث ت،ر لن املمكن من لأي كما  الطبيعية

،  م،بولة  جشروط  متانة  لتؤم  بالشركة  ا،خاصة  الت مين  ع،ود  لن  ضمان  لي
ؤ
   إن   اإلطالق  على  متانة  لتؤم  لو  ترارضا

ؤ
 غير  ندث  وقوع  لو  الؤروف  لو  األنداث  هذه   من  ليا

  املست،بلية وتوقعاتها لعمالوا وأتائد املالية ولوضاعوا  الشركة ولصوو  لعماو على وجوهري  للبي  جشكم لي ثر للشركة عليي م من
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 مستأجرة  عقارات في الشركة مصانع وجود مخاطر 

 راجر ال،سص ال رعي )  لغرض م اولةتتخذ مواقر مست جرة    الشركة  منشآتإن  
ؤ
ل (نل ية عن 3ل (الع،ارات املست جرة ( من ال،سص )18 3نشاطوا )مل ضد من املعلومات ف ال

 الشركة دنوو   إعى  ي دي  لوف  الع،ود،  هذه   ترديد  على  ال،درة   عد   لو  املبرمة  الع،ود   جشروط  االلتزا   على  الشركة  قدرة   عد   إن  ل هذه النشرة الشركة وطبيعة لعمالوا( في  

  املاعي ولداها عملياتها أتائد على وبالتاعي للشركة النمو نطط على للبي  جشكم لي ثر مما ق ائية؛ أ اعات في

  للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توفير على  الشركة قدرة بعدم املخاطراملتعلقة 
ا
 مستقبال

 املست،بيلة،  بخططوـا  لل،يـا   الشـركة  انتياجـات  لتلبيـة  العاملـة  ال،ـوي   توفيـر  علـى  ال،ـدرة   بييهـا  مـن  عوامـم  عـدة   علـى  سـت،بليملا  ولدائهـا  لعمالوـا  تولـير  علـى  الشـركة  قـدرة    عتمـد

   لـي ثر  ذلـك  فـإن  وانتياجاتهـا  لعمالوـا  مـر  يتنالـب  بمـا  الكافيـة  العاملـة  ال،ـوي   توفيـر  مـن  الشـركة  تتمكـن  لـص  وملذا
ؤ
 للتولـر   سـت،بليةملا  ا،خطـط  تن يـذ  فـي  الشـركة  أرـاح  علـى  لـلبا

 .سـت،بليةملا وتوقعاتهـا لعمالوـا أتائـد علـى ي ثـر وبالتالـي ،عمـاوأل ا فـي

  األولية املواد أسعار وارتفاع بتوفر املتعلقة املخاطر 

نيـث شـكلت مـا    وا،خرلاأةاأللمنت    ميهـا علـى لـبيم املثـاو ال ا، صـر  أتـاجإل ا  عمليـة  فـي  سـتخدمةملا  وليـةأل ا  ـوادملا  مـن  داداتإلما  علـى   عملياتهـا  الـتمرار  فـي  الشـركة   عتمـد

 30املنتهيـة فـي   ول تـرة الستة اشور 2021ديسـمبر  31  و2020ديسمبر  31% مـن إجمالـي تكل ـة إيـرادات الشـركة لل تـرة املنتهيـة فـي 08 55% ، و51 63% ، و62 68نسـبتي 

   ليـةملا  واللوائـح تعـرض لت،لبـات فـي املسـت،بم ألي للـباب ميهـا علـى لـبيم املثـاو  غيـر فـي األأؤمـةت  إن للـعار املواد األولية عرضـة للت،لبـات، وقـد   علـى التوالـي2022يوأيو 

 ا،  ـاظ  علـى دائمـا   عمـم الشـركة لن كمـا لنـري، ت ثيـرات ألي  لو العـرض  لو بالطلـب رتبطـةملا  للعوامـم أتيرـة األولية ـوادملا  للـعار ارت ـاع جشـ ن السـعودية العربيـة لكـةمملا فـي

 غيـر  الشـركة  لصبحـت  فـإذا  وليـة،األ   وادملا  للـعار  ارت ـاع  نـاو  فـي  كبيـر  جشـكم  الت ثـر  عد   ولي ـا  السـوق،  إمـدادات  فـي  مشـكلة  لي  لت ـادي  خـ ونمل ا  مـن  معيـن  مسـتوي   علـى

  جشـكم   لـي ثر  ذلـك  فـإن  واد،ملا  هـذه   تكل ـة  فـي  كبيـرة   زضـادة  هنـاك  كان  لو  م،بولـة،  جشـروط  لو  نالـبملا  الوقـت  فـي  وليـةأل ا  ـوادملا  مـن  كافيـة  إمـدادات  علـى  ا، صـوو   علـى  قـادرة 

  .سـت،بليةملا وتوقعاتهـا عملياتهـا وأتائـد الـيملا ومرك هـا الشـركة لعمـاو علـى وجوهـري  لـلبي

 املدرجة املساهمة الشركات إدارة في  الخبرة وجود بعدم املتعلقة املخاطر 

 والت،يد  مدرجة  مساهمة  شركة  إدارة   في  نبرة   لي  لديهص  تتوفر  ال  قد  الشركة  في  التن يذيين  كبار  فإن  وعليي   ناصة،  شركة  نش تها  منذ  وكاأت  للوموا  إدراج  للشركة  يسب   لص

  اإلفصاح   ومتطلبات  التن يذية  ولوائحي  املالية  السوق   بنؤا   الشركة  التزا   ل مان  إضافية  جوود  بذو  التن يذيين  كبار  على  وليتوجب  لوا،  تخ ر  التي  واللوائح  باألأؤمة

 إعى باإلضافة  الشركة لعماو أتائد على الت ثير  إعى  ي دي   قد بدوره  والذي للشركة اليومية األعماو إلدارة  التن يذيين كبار يخصصي الذي الوقت من ي،لم  قد مما العالقة ذات

  لي دي   العالقة  ذات  اإلفصاح  ومتطلبات  واللوائح  باألأؤمة  الشركة  التزا   عد   ناو  في  لو  لعمالوا  يخص  فيما  ناطئة  قرارات  باتخاذ  الشركة  إدارة   قامت  ناو  في  فإأي  ذلك

  املست،بلية وتوقعاتها عملياتها وأتائد املاعي ومرك ها الشركة عمليات على وجوهري  للبي جشكم الت ثير  ش نها من التي النؤامية والغرامات للع،وبات الشركة  عرضض إعى

قة املخاطر 
ّ
 القضائية بالدعاوى  املتعل

عيل ت،در بمبلغ   عى عليهال،   78 382,999إن الشركة طرف في دعاوي ق ائية )بص تها مد  رضاو لعودي، كما لن الشركة ليست طرف في دعاوي ق ائية قائمة )بص تها مد 

 وضبين ا،جدوو التاعي الدعاوي ال، ائية ال،ائمة كما بتارضخ هذه النشرة:
 الدعاوي ال، ائية  ل:4) رقص ا،جدوو 

 مّدعي( القضايا املرفوعة من الشركة )بصفتها

 االجراء  نوع الطلب  الطرف  #
 قيمة املطالبة 

 )ريال سعودي(

 00 26,546 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 1طرف ) 1

 00 24,372 46االن االجراإل إي،اف ندمات قرار مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 2طرف ) 2

 ل 3طرف ) 3
دعوي عمالية + طلب تن يذ ملصل ة 

 الشركة
 00 6,500 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار 

 38 29,037 46االجراإل إي،اف ندمات قرار مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 4طرف ) 4

 02 29,337 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 5طرف ) 5

 29 64,835 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 6طرف ) 6
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 مّدعي( القضايا املرفوعة من الشركة )بصفتها

 االجراء  نوع الطلب  الطرف  #
 قيمة املطالبة 

 )ريال سعودي(

 08 79,603 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 7طرف ) 7

 94 23,006 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 8طرف ) 8

 00 70,000 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  تن يذ ملصل ة الشركةطلب  ل 9طرف ) 9

 49 20,917 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 10طرف ) 10

 58 8,844 46مبلغ ماعي مطلوب ولص يتص السداد نتى االن االجراإل إي،اف ندمات قرار  طلب تن يذ ملصل ة الشركة ل 11طرف ) 11

 382,999.78 اإلجمالي 

 املصدر: الشركة

 وال والشكاوي، للدعاوي  معرضة الشركة فإن الغير  مر معامالتها وطبيعة عملوا  طبيعة وبحكص لأي  إال  هذه النشرة  تارضخ في كما الشركة  ضد مرفوعة  قاأوأية ق ايا يوجد  ال

  فيها  تصدر التي األنكا  لو الدعاوي  لتلك اليهائية النتائد لو ضدها ت،ا  لو ت،يموا لن يمكن التي ال، ائية االجراإلات لو الدعاوي  تكل ة حجص دقي   جشكم تتوقر لن  ستطير

  العمم   وأؤا   وال رضبية  ال كوضة  املسائم:  ا، صر  ال  املثاو  لبيم  على  الدعاوي   هذه    شمم  وقد  الشركة،  لمعة  على  للبي   جشكم  والت ثير   وج اإلات   عوض ات  من  تت مني  وما

   ت ثر  قد  ال، ايا  هذه   ملثم  للبية  أتائد  لي  فإن  وبالتاعي   م لسات  لو  لشخاص   قبم  من  االنتياو  لو  اإلهماو  عن  تنرص  التي  األنري   واألضرار
ؤ
 عمليات  على  وجوهري   وبشكم   للبا

    املست،بلية وتوقعاتها عملياتها وأتائد املاعي ومرك ها الشركة

 التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 

 الشركة م،درة  عد  ناو  وفي املالية، السوق  هيئة  من الصادرة  والتعاميص  واللوائح ولألأؤمة املالية السوق  لنؤا  املوازضة السوق  في  واإلدراج  التسجيم جعد الشركة لتخ ر

   األلوص  على  التداوو   إي،اف  مثم  وع،وبات  تكاليف،  لتتحمم  لوا،  تخ ر  التي  واألأؤمة  اللوائح  من  لي  في  الت،يد  على
ؤ
 التزاموا؛  عد   ناو  في  الشركة  للوص  إدراج  إلغاإل  لو  م قتا

 .وربحيتها املاعي ولدائها عملياتها وأتائد الشركة لعماو على للبي جشكم  لي ثر مما

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 

 لأؤمة انتراق  لو  ا، ماية  لأؤمة لوفشم  النؤا  كتوقف األأؤمة،  هذه    عطم  ملخاطر  الشركة  ُيعر ض  مما  ومراف،وا،  لعمالوا  إلدارة   املعلومات  ت،نية  لأؤمة  على  الشركة   عتمد

  فشلت   وملذا  وملدارتها، األأؤمة هذه  لتشغيم  الالزمة املاهرة  العمالة  توفر عد   لو  االتصاو لنطاإل  لو  ا، رائ   لو الطبيعية الكوارث  لو  اإللكتروأية ال يرولات  لو  الشركة

  على   وجوهري   للبي   جشكم   ذلك  لي ثر  متكرر   إن اق  لو  كبير   عطم   ندوث   لو  وظائ وا  في  لعطاو  لي   وجود  ناو  في  لو  وتطوضرها  املعلومات  ت،نية  لأؤمة  على  ا،  اظ  في  الشركة

  والتشغيلية املالية وأتائروا الشركة لعماو

   السعوديين غير املوظفين على باالعتماد  املتعلقة املخاطر 

 التشغيلية   وأتائروا  املاعي  ووضعوا  الشركة  لعماو  أتائد  على  ي ثر  قد  مما  من إجماعي املوظ ين،  %80شكلت نسبة املوظ ين غير السعوديين     2022يوأيو    30تارضخ    في  كما

  ولوائح   ليالات  في  غير  لي ندوث  ناو في لو املطلوبة وا،خبرات  املوارات بن   عيهص بدالإل إيراد لو السعوديين غير  من كوادرها  على امل افؤة من  تتمكن  لص إذا للبي   جشكم

 مما   السعودية  غير   العمالة  من   كوادرها  على  الشركة  تحافظ  لن   معي   يصعب   مما   ال،طاع؛  لعودة   نسبة   في  زضادة   عيها  أتد  االجتماعية  والتنمية  البشرضة  املوارد  وزارة   وأؤص

وقد بلغ إجماعي قيمة رلو  املوظ ين غير السعوديين     عملياتها  وأتائد  ولربانوا  لعمالوا  على  للبي جشكم  ي ثر   لن  ش أي  من   والذي  الشركة  على   املالية  التكل ة  زضادة   في   يتسبب

   على التواعي  2022من عا   لشورالستةول ترة   2021  و2020ي لعامل رضاو لعودي 159,982و )رضاو لعودي  ل236,883)رضاو لعودي و  ل30,799)مبلغ 

 اإلدارة مجلس أعضاء  باستقاللية املتعلقة املخاطر 

   الشركة   لعماو   سيير   في  إدارتها  مرل   على  الشركة   عتمد
ؤ
تارضخ    التي  ا، الية  دورتي  في  الشركة  إدارة   مرل   وضتكون   يمتلكونها،  التي  العملية  للخبرات  أؤرا من  بدلت 

  املعلومات  من  مل ضد) ل لع اإل غير مست،لين،3من بييهص ثالثة ) ،ل لع اإل5وملدة ثالث لنوات من عدد نمسة )  ل07/11/2021ه )املواف  02/04/1443
ؤ
  ال،سص  راجر   ف ال

  ا، صر؛   ال  املثاو  لبيم  على  ميها  املخاطر  جعض  إعى  ي دي  قد  املست،لين،  اإلدارة   مرل   لع اإل  وجود  عد   إن   ،لهذه النشرة   من  السر  ولمين   اإلدارة   مرل   لع اإلل (3 4)  رقص
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  املسائم   جعض  في  مست،م  رلي  إبداإل  ضعف  لو   مصا،ح  ت ارب  لي  نصوو   عند  ومساهميها  الشركة   مصا،ح   ت،ديص  عد   لو  ومساهميها الشركة   مصا،ح   مراعاة   من  التح،   عد 

  لي ثر الذي األمر التن يذية، اإلدارة  و عيين ولداإلها وليالتها الشركة كالتراتيرية
ؤ
  عملياتها وأتائد املاعي ووضعوا الشركة لعماو على جوهري  وبشكم للبا

 مرل   لع اإل  عدد  ي،م   ال  لن  على  املالية  السوق   هيئة  عن   الصادرة   الشركات  نوكمة  الئحة  من ل  16)  عشرة   السادلة   املادة   منل  3)  الثالثة  ال ،رة   أصت   ذلك  إعى  باإلضافة

 في كما املوازضة السوق  في املدرجة للشركات  الترشادية  عتبر  الشركات نوكمة الئحة  لن من الرغص وعلى لكثر، ليهما املجل  لع اإل ثلث  عن لو ع وضن  عن املست،لين  اإلدارة 

النشرة   تارضخ  اإلدارة   مرل   لع اإل  جعدد  االلتزا   ذلك  في  بما  فيها،   اإلل امية  املواد  جمير  بتطبي   مل مة  لتكون   الشركة  فإن  إل امي  جشكم  تطبي،وا  ناو  في  لأي  إال  ،هذه 

 لعماو   على  جوهري   للبي  ت ثير   لوا  ليكون   والتي  املالية،  السوق   هيئة  ِقبم  من  ا،ج ائية  للمخال ات  عرضة  لتكون   فإنها  بذلك  التزاموا  عد   ناو  وفي  لعاله،  ذكر  كما  املست،لين

  عملياتها وأتائد املاعي ومرك ها الشركة

 املعدية واألمراض( 19-كوفيد) كورونا فيروس جائحة بتفش ي  املتعلقة املخاطر 

 
ؤ
 لوانر  منذ  بالت ش ي  بدل  والذي   املستردل  19-كوفيد)  كوروأا  فيروس  جائحة  ت ش ي  تبعات  عن  الناترة  ككم   العاملي  واالقتصاد   اململكة  اقتصاد  على  السلبية  للت ثيرات  أؤرا

 اإلجراإلات  جش ن  السعودية  العربية  باململكة  املختصة  ا،جوات  من  الصادرة   ال،رارات  من  ذلك  صانب  وما  العالص،  لأحاإل  جمير  في  ثص  ومن  الصين  من  بداية   2019  ديسمبر   شور

 لو   ا،ج كي  التروو   بحؤر:  ا، صر  ال  املثاو  لبيم  على  ت،تض ي  والتي  ،ل19-كوفيد)  املسترد  كوروأا  فيروس  جائحة  إأتشار  من  وا، د  للتصدي  الوقائية  والتدابير   اإلنترازضة

 جعد  عن  بالعمم  جع وا  ال ا   لو  ال،طاعات  لبعض  العمم  لاعات  عدد  وت،ليص  بالتر ئة  البير  ومعارض  التسوق   مراك   وملغالق  اململكة   ومحافؤات  مدن  جعض  في  الكامم

  وفرض   اململكة  نارج  من   النبوي   املسجد  وزضارة   العمرة   ألغراض   الدنوو   و علي   وال،طارات،  األجرة   وليارات  وا، افالت  الدانلي  الطيران   رنالت  جمير  و علي   ذلك،  وغير 

  بالتثناإل   دانلوا  األنشطة  وجمير  الترارضة  املجمعات  وملغالق  املنورة   واملدينة  املكرمة  مكة  مدينتي  زضارة   من  ملنعوص  اململكة  في  امل،يمين  واملعتمرضن  ا،حجاج  جمير  على  م قتة  قيود

    والصيدليات الغذائية املواد بير محاو

) ميرس (  التن سية  األولط  الشرق   ومتالزمةل  COVID-19)  (19  –  كوفيد(  كوروأا  فيروس  ا، صر؛  ال  املثاو  لبيم   على  املعدية   األمراض  من  مرض  لي  ت ش ي  إن  )MERS ل

 عمليات  على  وبالتاعي  اململكة  اقتصاد  على  وجوهري   للبي  لثر  عليي  ليترتب  لنري،  منط،ة  لي  لو  األولط  الشرق   منط،ة  فيل  SARS( )لارس(  ا، ادة   التن سية  العدوي   ومتالزمة

  املست،بلية وتوقعاتها لعمالوا وأتائد الشركة

   بالدائنون  املتعلقة املخاطر 

يوأيو   30  ولل تـرة املنتهيـة فـي  2021ديسـمبر    31  و2020ديسمبر    31ل مليون رضاو لـعودي فـي  1,188,349ل و) 200,506ل و)223,504بلغ رصيد دائنون ترارضون مبلغ )

  ولل تـرة املنتهيـة 2021ديسـمبر  31  و2020ديسمبر  31 %ل كما فـي88 16%ل و)95 2%ل و)20 3  علـى التوالـي  وتمثم نسـبة دائنون ترارضون مـن إجمالـي االلتزامات )2022

 علـى  الشـركة  نصـوو   عـبصي  قـد  الـذي  رألما  عليهـا،  ت ـ ملا  دة ملا  فـي  السـداد  لو  ا، سابات الدائنة  كامـم  لـداد  مـن  الشـركة  تتمكـن  ال  وقـد   علـى التوالـي   2022يوأيو    30فـي  

  لـي ثر ممـا سـت،بم ملا فـي منالـبة جشروط بالديـن شـراإل ات اقيـات
ؤ
   اليـةملا وأتائروـا التشـغيلية عملياتهـا علـى لـلبا

 املخاطر املتعلقة بالسيولة  

  48 1مرةل و)    61 1)  للشركة  التداوو بلغت نسبة    ، وقد التح،اقوا  ناو  املتداولة  املالية  باملطلوبات  املتعل،ة  التزاماتها  م،ابلة   على  الشركة  قدرة   عد   في  السيولة  مخاطر   تتمثم

  مواعيد  في  بالتزاماتها  الوفاإلالشركة على    قدرة   على  ضمان  يوجد  وال   على التواعي   2022يوأيو    30 ، و2021ديسمبر    31و  ، 2020ديسـمبر    31كما في  مرةل      72 1مرةل و)

   السيولة  مخاطر   تنتد   لن  وضمكن   االلتح،اق
ؤ
  طارئة  لنداث  لية وقد ت،ر  لوا،   العادلة  ال،يمة  ي،ارب  وبمبلغ   جسرعة  املتداولة  املالية  املوجودات  بير  على   امل،درة   عد   عن  لي ا

  ي ثر مما فورضة، ليولة تتطلب قد م اجئة لو
ؤ
   واملالية التشغيلية العمليات أتائد  على وبالتاعي الشركة لعماو على للبا

 باتفاقيات التمويل املخاطر املتعلقة  

، ونيث شملت اإلت اقية بير البنك  11/2017/ 30تحم محم االت اقية املوقعة بتارضخ   بنك ا،ج ضرة مر    لات اقية دينار للبير اآلجم)   08/07/2020بتارضخ  لبرمت الشركة  

الشركة إعى  ) ،للعة  قدرها  قيمة  بإجماعي  لن  سدد  ل1,464,626وذلك  على  لعودي،  )  رضاو  ملدة  شورضة  لقساط  شور،  34على  بتارضخ  ل  بدل  التح،اق  جدوو  على  بناإل 

وقد  برأامد ك الة تموضم املنشآت الصغيرة واملتولطة،    -وقد نصم هذا التموضم على ك الة صندوق التنمية الصناعية      22/04/2024 ، وضنتهي بتارضخ  22/07/2021

عبدالرنمن   /واملساهصعبدهللا أاصر محمد التركي،    /واملساهصنالد أاصر محمد التركي،    /املساهصموقعة من    بالت امن واالأ رادداإل  آبت،ديص ك الة غر  و قامت الشركة  

و على عد  و  غير الشركاإل  وقد ت،دمت الشركة بخطاب إعى البنك لل صو لوض رض البنك ا، صوو على مواف،تي املسب،ة في ناو  غير الويكم ال،اأوني    أاصر محمد التركي

 ممانعتي بتسجيم وملدراج الشركة  

، ب،يمة إجمالية  معدات ملصنر تيمك  للمنترات االلمنتيةشراإل  لوذلك    في دولة إلباأيا،  لآي س ي لو  بنك)ات اقية تموضم مر     2021/ 13/04الشركة بتارضخ    لبرمتكما  

وتنتهي  ،   2022-10-08و ستح  اوو دفعة  مني بتارضخ    قسطل  20)  ولعدد  كم لتة لشور  لقساط متساوضة، على لن  سدد على  لنوات  10وملدة    يورو  ل2,059,550قدرها )

    2030جعا  اإلت اقية 
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لنري قد تطلبها ا،جوات املمولة، لو لنلت ، لو لص تتمكن من ت،ديص لي ضماأات  ات التموضماد املترتبة عليها بموجب ات اقيإذا لص تتمكن من الوفاإل بالتزامات السدإن الشركة  

 ماأات امل،دمة من الشركة  وفي  في املست،بم ب ي من االلتزامات لو التعودات ا،خاصة بالدين املترتب عليها، ف،د تطلب ا،جوات املمولة لداد الدين على ال ور وتحصيم ال 

كافية للوفاإل جسداد الدين  وليكون ألي من هذه العوامم ت ثير للبي وجوهري على لعماو الشركة   هذه ا، الة، قد ال تتمكن الشركة من ا، صوو على مصادر تموضم بديلة

 ووضعوا املاعي وتوقعاتها املست،بلية 

  املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية  

املساهص/ نالد أاصر محمد التركي، واملساهص/ عبدهللا أاصر محمد التركي، واملساهص/   قبم من شخصیة ضماأات علىفي التموضم امل،د  من بنك ا،ج ضرة   الشركة اعتمدت

  .واالأ راد بالت امن ولداإل غر  ك الة في ال ماأات ھذه  تتمثم ائتماأیة  سھیالت على لل صوو  عبدالرنمن أاصر محمد التركي

 لثر لي لیكون  مما املطلوبة، البنكیة التسھیالت  على  ا، صوو  الشركة على  الصعب من قد یكون  فإأي ال ماأات، على ا، صوو  على الشركة م،درة  عد  ناو في وبالتاعي

 .املاعي ومرك ھا عملیاتھا وأتائد لعماو الشركة على وجوھري  للبي

 خزون ملا بإدارة تعلقةملا خاطرملا 

وقد   علــــى التوالــــي  2022يوأيو  30فــــي   وكما     ،2021ديسمبر    31، و 2020ديســــمبر  31فــــي  كما رضــــاو  ل499,325)  ،ل547,422)و ،ل437,906)  نوالــــي خــــ ونملا رصيــــد بلــــغ 

لتغطية   خـ ونملا  من مثلى  مسـتوضات علـى   افؤـةملا  إلـى  السـعي  فـي الشـركة ليالـة وتتمثـم   ل على التواعي من إجماعي املوجودات95 1%ل، و)47 2%)و ل،48 2%مثلت نواعي )

 إلـــى  لو شـــديد  اأخ ـــاضوث ند  إلـــى ذلـــك لـــي دي  دوري، جشـــكم خـــ ونملا  ومراقبـــة ثلـــىملا خـــ ونملا  مســـتوضات علـــى  ا،  ـــاظ مـــن  الشـــركة  تتمكـــن لـــص فـــإذا  إلاللعمـــانتياجات ا

 .عملياتهـا وأتائـد الـي،ملا ووضعوـا وجوهرضـة، لـلبية بصـورة   الترارضـة  الشـركة عمليـات علـى ي ثـر قـد ممـا بخسـائر،  الشـركة يل ـ  قـد ممـا خـ ون،ملا مسـتوضات فـي فائـض

   عالقة ذات األطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر 

، وقد بلغ إجماعي  وزضادة رلس املاو  توزيعات لرباح للشركاإلو للمساهمين  مس وبات ومدفوعات    في  تتمثم  عالقة  ذات  لطراف  مر  االعتيادية  لعمالوا  لياق  في  الشركة  تتعامم

على التواعي من اجماعي ن،وق امللكية على التواعي     ل%5 7ل، ونواعي )%1 5ل مليون رضاو  ، وقد مثلت نواعي )15 1ل مليون رضاو ، و)54 0التعامالت مر األطراف ذات العالقة )

 كما في ا،جدوو التاعي:    2021 ، و 2020لالعوا  

 مستح  ألطراف ذات عالقة ل: 5) رقص ا،جدوو 

 مستح  ألطراف ذات عالقة
طبيعة 

 التعامم

طبيعة 

وأوع  

 العالقة

مدفوعات  

نالو العا  

 )لل  2020

صافي توزيعات  

 لرباح  )بل 

مس وبات  

نالو العا  

 )جل  2020

إجماعي قيمة  

التعامالت 

نالو 

ال ترة)دل= )ل  

 +ب+جل

  31   

 ديسمبر 

2020   

النسبة من  

إجماعي  

ن،وق 

 امللكية

النسبة من  

إجماعي   

 األصوو 

النسبة من  

إجماعي  

 املطلوبات 

 % 87 7 % 12 3 % 16 5 272,153   550,635   1,189,235 ل 425,592) ل 213,008) مساهص  غير تراري   نالد أاصر محمد التركي 

 % 41 0 % 16 0 % 27 0 272,153   28,640   667,240 ل 425,592) ل 213,008) مساهص  غير تراري  عبدهللا أاصر محمد التركي

محمد   أاصر  عبدالرنمن 

 التركي 
 % 41 0 % 16 0 % 27 0 272,153   28,641   752,241 ل 425,592) ل 298,008) مساهص  غير تراري 

 % 92 0- % 37 0- % 61 0- 329,532 ل 64,686)   673,914 ل 525,592) ل 213,008) مساهص  غير تراري  بدر أاصر محمد التركي

 % 8 7 % 1 3 % 1 5 1,145,991   543,230   3,282,630 ل 1,802,368) ل 937,032) االجماعي  

 ، الشركة 2021ديسمبر  31املراجعة للسنة املالية املنتهية في املصدر:ال،وائص املالية 
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مستحق 

ألطراف 

 ذات عالقة

طبيعة 

 التعامل 

طبيعة 

ونوع 

 العالقة

  31  

 م2020ديسمبر

مدفوعات  

خالل العام 

 )أ(  2021

صافي  

توزيعات 

أرباح  

 )ب( 

مسحوبات 

خالل العام 

 )ج(  2021

زيادة رأس 

املال خالل  

العام 

 ) د(  2021

إجمالي 

قيمة 

التعامالت  

خالل 

الفترة)ه(=  

)أ  

 +ب+ج+د(

  31  

 م2021ديسمبر

النسبة 

من 

إجمالي 

حقوق  

 امللكية

النسبة 

من 

إجمالي   

 األصول 

النسبة 

من 

إجمالي 

 املطلوبات

ناصر   خالد 

محمد  

 التركي

غير   

 تراري 
 % 00 4 % 23 1 % 77 1 0 272,153 388,427 251,941   0 ل 368,215) 272,153 مساهص 

عبدهللا  

ناصر محمد  

 التركي

غير  

 تراري 
 % 00 4 % 23 1 % 77 1 0 272,153 388,427 219,193   0 ل 335,467) 272,153 مساهص 

عبدالرحمن  

ناصر محمد  

 التركي

غير  

 تراري 
 % 00 4 % 23 1 % 77 1 0 272,153 388,427 223,402   0 ل 339,676) 272,153 مساهص 

ناصر   بدر 

محمد  

 التركي

غير  

 تراري 
 % 84 4 % 49 1 % 14 2 0 329,532 414,847 250,152   0 ل 335,467) 329,532 مساهص 

 % 16.8 % 5.2 % 7.5 0 1,145,991 1,580,128 944,688   0 ( 1,378,825) 1,145,991 االجمالي  

 ، الشركة 2021ديسمبر  31ال،وائص املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في املصدر:

    09/10/2022هذا وقد نصلت الشركة على مواف،ة ا،جمعية على جمير هذه التعامالت في اجتماعوا املنع،د بتارضخ 

 للشركة   العادية  العامة  ا،جمعية  ملواف،ة  العالقة ذات  األطراف  مر  التعامالت  جمير  تخ ر  لن  وضرب  عالقة  ذات  لطراف  مر  االعتيادية  لعمالوا  لياق  في  الشركة  تتعاممقد  

 التعامالت،   هذه   على  للشركة  العامة  ا،جمعية  مواف،ة  عد   ناو  وفي  عامة،  جمعية  لقرب  على  عرضوا  سيتصف   مست،بلية  عالقة  ذات  لطراف  مر   عامالت  لية  وجود  ناو  وفي

   عالقة  ذوي  لطراف إعى املسندة  األعماو تن يذ على معوص للتعامم العالقة ذوي  غير  من لنري  لطراف عن للبحث الشركة فست طر 

 مخاطر تركز العمالء  

 %8.71  نسبة  و 2021 لعا من إجماعي مبيعات الشركة  %13.15 نسبة  و 2020من إجماعي مبيعات الشركة لعا   %15 18 نسبةمثلت مبيعات لكبر نمسة عمالإل للشركة 

)    2022للنصف األوو من عا   من إجماعي مبيعات   ال رعي   راجر ال،سص 
ؤ
ه  (نل ية عن الشركة وطبيعة لعمالوا( في هذ  3ال،سص  ل (كبار عمالإل الشركة( من  3 12)ف ال

وملن اق الشركة في إيراد العالقات الالزمة مر عمالإل جدد، فإن ذلك لي ثر   الرئيسيين، لو قطر العالقة مر لند لو مرموعة من العمالإل  توقفل  وعليي فإأي في ناو النشرة 

 جشكم للبي وجوهري على لعماو الشركة وبالتاعي على أتائد عملياتها ولداإلها املاعي 

  للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توفير على الشركة قدرة بعدم املتعلقة املخاطر 
ا
 مستقبال

، املست،بلية خططوا  ركة على تولير لعمالوا ولدائها املست،بلي على عدة عوامم من بييها ال،درة على توفير ال،وي العاملة لتلبية انتياجات الشركة لل،يا  ب عتمد قدرة الش

 على 
ؤ
أراح الشركة في تن يذ ا،خطط املست،بلية للتولر في  وملذا لص تتمكن الشركة من توفير ال،وي العاملة الكافية بما يتنالب مر لعمالوا وانتياجاتها فإن ذلك لي ثر للبا

 األعماو وبالتاعي ي ثر على أتائد لعمالوا وتوقعاتها املست،بلية  

 املخاطر املتعلقة باآلالت واملعدات التابعة للشركة  

، كما بلغت نسبة  %10بين  واملعداتعدو اإلهالك السنوي لآلالت  م وضبلغ  عتمد الشركة في التمرار عملياتها على لير وفعالية نطوط اإلأتاج التي  شمم اآلالت واملعدات، 

املنشآت الصناعية عرضة   %   و عد3 50  نسبة  2022يوأيو    30%، وكما في  53نوعي     2021ديسمبر    31كما في    اإلهالك املجمر من إجماعي ال،يمة الدفترية لآلالت واملعدات

لعطاو اآلالت واملعدات الناترة عن قدموا لو لوإل التخداموا لو ا، وادث غير املتوقعة التي قد تحدث كاأ،طاع إمداد  ملخاطر  شغيلية كبيرة أاترة عن عدة عوامم ميها  

و لي صياأـة  املعدات التاجعة للشركة لالكورباإل لو اأدالع ا، رض   مما لينتد عني  عطم عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية، إن لي عطـم غيـر متوقـر يطـرل علـى اآلالت و 

ـى جــودة املنترــات بالشــكم الــذي يلبــي مطالــب مطولـة لوـا مـن شـ أي لن يعطـم إأتـاج الشـركة وض عـف قدرتهـا علـى إأتـاج كميـات كافيـة مـن املنترــات بصــورة مســتمرة لو علـ 

 لعد  االأت اع ميها فإن الشركة عمالئهــا لو االلتزا  بمتطلباتها التعاقدية، لو في ناو لرادت الشركة  
ؤ
التبداو اآلالت واملعدات أؤير ت،ادموا لو عد  ال،درة على التغاللوا أؤرا
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جشكم لــلبي وجوهري علــى لعمــاو   ت من إنالو اآلالت واملعدات ال،ديمة بآالت ومكائن ومعدات بن   الك اإلة وبتكل ة تنالب الشركة، األمر الذي من ش أي الت ثير   ال

 شــركة وأتائــد عملياتها وتوقعاتها املست،بلية ال

 املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية 

لو العيـوب معرضــة لبعــض املخاطــر املتعل،ــة بالعيــوب التـي قـد تحـدث نالو العملية اإلأتاجية لو لثناإل عملية ش ن املنترات إعى العمالإل  االلمنتية      ان منترات الشركة

اموــا باملواص ــات املطلوبة من العمالإل قـد  ـن لنطـاإل أتيرـة لـوإل لـلوك لو تصـرف مـن املوظ يــن، إن لي عيــوب فــي املنترــات املصنعــة مــن قبــم الشــركة لو عــد  التز الناترـة ع

ري على لمعة الشركة باإلضافة إعى تكبد الشركة ألي تكاليف لو  عوض ات  يعرضوـا إلـى مخاطـر رفض التال  منتراتها من قبم عمالئها، وبالتاعي الت ثير جشكم للبي وجوه

مس ولية الشركة عن العيوب    أاترة عن إعادة تصنير املنتد للعميم لو تخ يض من قيمة املنترات املباعة للعميم لو صدور لي لنكا  ضد الشركة تتعل  ب ي مطالبات جش ن 

 ري على لعماو الشركة وأتائد عملياتها ووضعوا املاعي وتوقعاتها املست،بلية التصنيعية، مما ليكون لي ت ثير للبي وجوه

 األوضاع االقتصادية تغير املخاطر املرتبطة بإنفاق املستهلك بسةب  

  املستهلكين   قدرة  ذلك  في  بما  الشركة،  ليطرة   عن  ا،خارجة  صاديةقتاال  العناصر  في  الت،لبات  ت ثر  قدإن لي ت ثير على إيرادات عمالإل الشركة قد ي ثر على مبيعات الشركة و 

  جشكم   لواإل - السعودية ا، كومة دعص ومللغاإل والكورباإل املياه  كالالته وتكاليفومستوضات ال رائب  الرواتب  ومستوضات البطالة تال ومعد ال ائدة  تال ومعد االقتراض على

)بما في ذلك اإلأ اق االنتياري على مختلف    املستهلكين  إأ اق  مستوضات  على   ت ثر  قد   ،والذي بدورها ت ثر على مستوي الدنم املتاح لإلأ اق  املواد  لبعض  -  ج كي   لو  كامم

 مواكبتها على لرعة  و   منتراتها  تطوضر  في  االلتمرار  على   قدرتها  على  كذلك  يعتمد  الشركة  لعماو  أراح  لن  كما   الشركة  لدي  املتانة  املنترات   على   الطلب  وعلى  املنتراتل

   ي ثر ل  ،للمتغيرات في السوق وللوك املستهلكين  وبالتاعي فإن لي تراجر في لعداد املستهلكين والعمالإل لو مستوضات إأ اقوص
ؤ
لعماو الشركة وأتائد   على  جوهري   وبشكم  للبا

 عملياتها ووضعوا املاعي وتوقعاتها املست،بلية

 ات الشركةاملخاطر املتعلقة بأسعار منتج 

االلمنتية، ومنترات ا،خرلاأة قد يطلب عمالإل الشركة للعار لقم م،ابم املنترات امل،دمة من قبم الشركة  وقد ي دي دنوو شركات وموردين جدد ل،طاع املنترات  

املنترات  ولينتد عن    تلك   إعى اأخ اض للعار  دموا الشركةاملنترات التي ت،زضادة نسبة وعدد م،دمي  او  لو تولير لعماو املنافسين ا، اليين وتطوضرها لو دمروا،    ا،جاه ة 

يم نسبة لرباح الشركة من لعمالوا  ت،ليم األلعار إلندي األلباب املذكورة لعاله اأخ اض نسبة هامش الربح التي تح،،وا الشركة من ندماتها امل،دمة للعمالإل، وبالتاعي ت،ل

 .ك ها املاعي وأتائد عملياتهاجشكم عا   وليكون للعوامم املذكورة لعاله ت ثير للبي وجوهري على لعماو الشركة ومر 

 املخاطر املتعلقة بعدم مطابقة املنتجات للمواصفات واألنظمة  

يوفرون الذين  املوردين  على  الشركة  و عتمد  العمالإل   ملتطلبات  مطاب،ة  للمنترات  ال نية  املواص ات  تكون  ب ن  االلتزا   الشركة  على  ت،و     ينبغي  التي  املواد  جمير  لوا 

 باألأؤمبالتخداموا في عملي 
ؤ
ة املطب،ة ومتطلبات ة اإلأتاج  وبالرغص من لن الشركة ال  شرف مباشرة على جودة تلك املواد األولية، إال لنها تؤم مس ولة عن لي عيوب فيها عمال

 وزارة الترارة، مما لوف يعرضوا ملطالبات وملجراإلات أؤامية تتعل  ب مان جودة املنترات ولالمتها 

جودة  اوي املس ولية فيما يتعل  برودة املنترات وضمانها ومطاب،تها للمواص ات ال،يالية السعودية وفي ناو عد  اجتيازها إلجراإلات مراقبة ا، وقد ترفر ضد الشركة دع

 للمعايير واملواص ات واألأؤمة السعودية ألي لبب من األلباب، لو في ناو ا
ؤ
تشاف لي نلم لثناإل معاينة كلو في ناو لص تتمكن الشركة من صياأة وندمة منتراتها وف،ا

وجوهري على لعماو الشركة وفحص املنترات، لو ف،دان الشركة للشوادات واالعتمادات، فإن ذلك لوف ي ر جسمعتها وث،ة العمالإل في منتراتها، مما ليكون لي لثر للبي  

 وعلى إيراداتها وتوقعاتها وأتائد عملياتها ووضعوا املاعي وعلى لعر األلوص   

 املخاطر املتعلقة بالنقل ملنتجات الشركة 

لــيارات أ،م مســت جرة مر  ت،و  الشــركة بت،ديص ندمات الن،م ملنتراتها لعمالإل الشــركة دانم اململكة من نالو للــطوو أ،م مملوك بالكامم من قبم الشــركة لو من نالو 

طم أللـــــــــــــطوو الن،م الذي تملكي الشـــــــــــــركة لو جســـــــــــــبب  غيير قواأين ولأؤمة الن،م لو إن لي  عطم في توفر ندمات الن،م هذه لـــــــــــــواإل جســـــــــــــبب  ع ،تحملوا ملصـــــــــــــارضف الن،م  

والصــــــــــياأة وقطر الغيار وتكاليف العمالة املرتبطة بالن،م لو تكاليف    الوقوداالشــــــــــتراطات النؤامية لن،م منترات الشــــــــــركة لو ارت اع التكاليف املرتبطة بالن،م مثم تكاليف 

جيين لـي ثر جشـكم م قت على قدرة الشـركة على تورضد منتراتها لعمالئها، والذي لـي ثر جشـكم لـلبي وجوهري على لعماو الشـركة وأتائد الن،م مل،دمي ندمات الن،م ا،خار 

بم الشـركة لـي دي إعى إلهماو من ق  عملياتها ووضـعوا املاعي وعلى توقعاتها املسـت،بلية  كما لن تحمم الشـركة ألي  عوض ـات للعمالإل م،ابم لي تلف في الب ـاعة املباعة أتيرة

 بلية  زضادة املصارضف التشغيلية، وبالتاعي لي ثر جشكم للبي وجوهري على لعماو الشركة وأتائد عملياتها ووضعوا املاعي وعلى توقعاتها املست،

 املخاطر املتعلقة بسحب التراخيص الصناعية   
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ه املواف  13/10/1436ل وتارضخ  441110124835)ة الصــــــناعة والثروة املعدأية ب،رار رقص  تمارس الشــــــركة نشــــــاطوا بموجب ترنيص منشــــــ ة صــــــناعية الصــــــادر من قبم وزار 

 ، ل20/01/2020ه املواف  )10/03/1440ل وتارضخ 441102124259) من قبم وزارة الصناعة والثروة املعدأية ب،رار رقص  وترنيص منش ة صناعية   ل29/07/2015)

ــناعية ــناعة والثروة املعدأية على الشــــــــركات التي نصــــــــلت على ترانيص صــــــ ــوا وزارة الصــــــ   وعلى كافة الشــــــــركات يرب على الشــــــــركة االلتزا  بالشــــــــروط والتعليمات التي ت رضــــــ

 ألي  عديالت في بياأاتها، وملذ
ؤ
ا لص تلتز  الشــركة جشــروط و عليمات وزارة الصــناعة الصــناعية املرنصــة من وزارة الصــناعة والثروة املعدأية الت،د  بطلب  عديم ترنيصــوا تبعا

اص ــــــــــــــات وامل،اييــــــــــــــ  املعتمــــــــــــــدة لو والثروة املعدأية ومن هذه الشروط على لبيم املثاو  عديم االلص التراري لو زضادة عدد العمالة لو االلتــــــــــــــ ا  بمطاب،ــــــــــــــة املنترــــــــــــــات للمو 

امل،ايي ، وااللتزا  بمواد النؤا  العا  للبيئة والئحتي التن يذية للمحافؤة على البيئة من التلوث، وااللتزا  باألأؤمة املواص ــات املتبنــاة مــن الويئــة السعودية للمواص ات و 

من لو  علي  الترنيص والتعليمات ولوائح الســالمة واألمن الصــناعي والصــ ة العامة وغيرها، فإنها لــتكون معرضــة لســ ب الترنيص الصــناعي ا،خاص بها، وفي ناو ســ ب  

عوا املاعي وعلى توقعاتها الشـــــــركة فإأي لن يكون بالـــــــتطاعتها االلـــــــتمرار في ممارلـــــــة نشـــــــاطوا  ولـــــــيكون لذلك ت ثير لـــــــلبي وجوهري على لعماو الشـــــــركة وأتائد عملياتها ووضـــــــ

 املست،بلية 

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية   

دارة مراجعة دانلية لو التعاقد مر طرف  إنشاإل  ا   لتعمم الشركة علىو   الشركة إدارة مراجعة دانلية نتى تارضخ هذه النشرة،  ال يوجد لديلدي الشركة ،جنة مراجعة، إال اأي  

ات املخاطر ومن لهص موا  إدارة املراجعة الدانلية، إصدار ت،ارضر دورضة إعى ،جنة املراجعة تلخص أتائد جمير موا  التدقي  وت،ييم  ،ثالث لتوفير ندمات إدارة املراجعة

ت ثر الشركة   لتخ يف  للتنبيي على لهص املخاطر جشكم فوري وتطبي  اإلجراإلات التص يحية  الدانلية لدي الشركة، والتي تهدف  الرقابة  وفي ناو   .بتلك املخاطروأؤص 

ومالية ورقابية ال ليما جعد إدراج للوص الشركة في السوق  فإن الشركة لتكون معرضة ملخاطر  شغيلية وملدارضة   التمرار عد  إنشاإل لو ت عيم إدارة املراجعة الدانلية،

 املوازضة، وهو ما ليكون لي لثر للبي وجوهري على أتائد لعماو الشركة املالية وتوقعاتها املست،بلية  

 ين اثنين املخاطر املتعلقة بتركز أعمال الشركة التصنيعية في مصنع 

، و عتبر املنشــــــــآت الصــــــــناعية ونطوط إأتاجوا معرضــــــــة ملخاطر  شــــــــغيلية باملجمعة   برالجم وها الواقر يوذلك عن طرض  مصــــــــنع االلــــــــمنتية ت،و  الشــــــــركة بإأتاج منتراتها 

لى اآلالت املتوقعـة التي قـد تطرل عوملأتـاجيـة على لـــــــــــــبيـم املثـاو ال ا، صـــــــــــــر؛ ا، وادث غير املتوقعـة التي قـد تحـدث ـكاأ،طـاع إمـداد الكوربـاإل لو اأـدالع ا، رض ، لو األعطـاو غير 

، األمر الذي من شــ أي الت ثير واملكائن واملعدات، لو لي صــياأة مطولة من شــ نها لن  عطم إأتاج املصــنر وملضــعاف قدرتي على إأتاج كميات كافية من منتراتي بصــورة مســتمرة 

 جشكم لــلبي وجوهري علــى لعمــاو الشــركة وأتائــد عملياتها وتوقعاتها املست،بلية 

 تعلقة بالتشغيل والتوقف الدوري و والتوقف غير املتوقع لألعمال املخاطر امل 

كبيرة أتيرة لعدة عوامم بما في  عتمد الشركة في التمرار عملياتها على لير وفعالية نطوط اإلأتاج ولأؤمة العمم فيها، و عتبر املنشآت الصناعية عرضة ملخاطر  شغيلية 

املعدات الرئيسة وقصور لداإل لو توقف نطوط اإلأتاج ولجو ة ا، الب اآلعي لو توقف إمداد الطاقة والكورباإل، كما لنها عرضة ذلك الكوارث الطبيعية واألعطاو امل اجئة ب

اإلأتاج وقدرة بب في  عطم عملية  للتوق ات الدورضة أتيرية للصياأة، وقد تتسبب تلك املخاطر في إ، اق ضرر كبير بمراف  املنشآت الصناعية لو ال،وة العاملة بها، لو تتس

عملي وأتائد  الشركة  لعماو  على  جشكم للبي وجوهري  الت ثير  وبالتاعي  ،خسائر،  الشركة  تكبد  عليها  يترتب  مما  منتراتها،  على  سليص  وتوقعاتها الشركة  املاعي  ووضعوا  اتها 

 املست،بلية 

 املخاطر املتعلقة بعدم التزام الشركة بمتطلبات نظام العمل  

عد من الوزارة  وضروز للشركة ت مين الالئحة شروط ولنكا  إضافية، بما ال يتعارض مر لنكا  أؤا   تلتز  الشركة بإعداد  
ُ
العمم  الئحة لتنؤيص العمم وف  النموذج امل

 لي  وضرب على الشركة لن  علن الئحة تنؤيص العمم ولي  عديم يطرل عليها في لي مكان ظاهر في املن  والئحتي
ؤ
ش ة لو لي وليلة لنري تك م عمم  وال،رارات اإلدارضة تن يذا

  .ا،خاضعين لوا ب نكاموا

 ه 01/05/1442ل وتارضخ 819039يوجد لدي الشركة الئحة تنؤيص عمم دانلية معتمدة من قبم وزارة املوارد البشرضة والتنمية االجتماعية بالرقص )

االجتماعية فإأي يعرض الشركة للغرامات املنصوص عليها في أؤا  العمم مثم غرامة عد  اعالن الئحة  في ناو عد  التزا  الشركة ب أؤمة وزارة املوارد البشرضة والتنمية  

ل عشرة االف رضاو عن كم شركة املنصوص عليها في جدوو املخال ات والع،وبات الصادر بموجب ال،رار  10,000تنؤيص العمم جعد اعتمادها في مكان ظاهر في الشركة تبلغ )

 . ل األمر الذي لي ثر جشكم للبي على لعماو الشركة وأتائد عملياتها01/06/2019هـ )املواف  27/09/1440ل وتارضخ 178743الوزاري رقص )

 جديدة  منتجات بإدخال املتعلقة املخاطر 

ٍ ما على قال يوجد لدي الشركة منترات جديدة،  ف ي ناو رغبتها بإدناو منترات جديدية فإأي  
درتها بإدناو منترات جديدة وت،ديموا برودة  يعتمد أراح الشركة إعى ند 

ديص منترات جديدة و  سوض،وا  عالية تلبي لذواق عمالئها ، لواإل العمالإل ا، اليين لو ا،جدد، ومن ثص  سوض،وا من نالو ا،خدمات الدعائية، وملذا لص تنجح الشركة في ت،
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 وبشكم جوهري على لعماو الشركة ووضعوا املاعي وأتائد عملياتها  بطرض،ة ترض ي لذواق العمالإل، فإن ذلك لي دي إعى اأخ اض الطلب على م
ؤ
نترات الشركة، مما لي ثر للبا

   وتوقعاتها املست،بلية

 املخاطر املتعلقة املوردين   

 وطلبات لوامر للـاس  على  املوردين  مر العالقة  وت،و    املوردين من مرموعة  قبم من  تورضدها يتص التي  االلـمنتية  املواد من  املشـتريات على  عملياتها  الـتمرار في الشـركة  عتمد

  اشـــــور وللســـــتة  2021و   2020 لعا  املبيعات  تكل ة  إجماعي% من  72 33% و48 18% و13 53نواعي  رئيســـــيين  موردين  نمســـــة لكبر  نســـــبة شـــــكلت  نيث املباشـــــرة، الشـــــراإل

   املعلومات من  مل ضد)   2022 في  امليهية
ؤ
 عمم في  م امئ  اأ،طاع لو عطم لو نلم  لي ندوث  فإن  وبالتاعي  لالنشــــــــرة   هذه  من(ل  املوردين كبارأ  13 3)  ال رعي  ال،ســــــــص  راجر  ف ــــــــال

 لعماو على جوهري   ترارضا م،بولة بشـروطو   لـلبي  جشـكم لـي ثر  العالقة الـتمرار  عد  لو ،االلتزامات لو الشـروط، لند  غير  لو  املوردين، لند مر  العالقة  إي،اف لو  املوردين،

 املست،بلية وتوقعاتها املاعي ولداإلها عملياتها أتائد على  وبالتاعي الشركة

 الشركة  فيه تعمل  الذي والقطاع بالسوق  املتعلقة املخاطر 

  للمملكة  االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر 

 التضـخص عوامم ا، صـر، ال املثاو  لـبيم على و شـمم، عا  جشـكم اململكة في االقتصـادية باألوضـاع تتعل  التي العوامم من عدد على للشـركة املتوقر املسـت،بلي األداإل يعتمد

 نصـة على  سـيطر ت او ال والتي الن طية والصـناعات الن ط على للـاسـ ي جشـكم وا،ج كي الكلي اململكة اقتصـاد ويعتمد   ذلك وأحو ال رد دنم ومتولـط امل لي الناتد وأمو

  عا   جشــكم اململكة اقتصــاد وأمو نطط على وا،جوهري  املباشــر لثرها لوا  لــيكون  الن ط للــعار في تحدث مواتية غير  ت،لبات لي فإن وعليي اإلجماعي، امل لي الناتد من كبيرة 

  الت ثير  ش أي من والذي ا، كومي، اإلأ اق معدالت وعلى
ؤ
  املاعي، الشركة لداإل على للبا

ؤ
  ا، كومي اإلأ اق بمعدالت وت ثرها اململكة اقتصاد منؤومة ضمن لعملوا أؤرا

 لي فإن لذا التحتية، البنية في وا،خاص ا، كومي ال،طاعين  والـــتثمارات الســـكاني النمو الـــتمرار فيها بما لنري  عوامم عدة  على  اململكة  اقتصـــاد أمو الـــتمرار يعتمد كما

  املست،بلية وتوقعاتها املالية وأتائروا الشركة لعماو على وجوهري  للبي جشكم لي ثر وبالتاعي االقتصاد على كبير  ت ثير  لي ليكون  العوامم هذه  من لي في للبي  غيير 

   األوسط الشرق  منطقة في  واالقتصادي  السياس ي  االستقرار بعدم املتعلقة املخاطر 

 ي او  وال  .اململكة  اقتصاد  على  بدورها  ت ثر  التي  العاملية  اإلقتصادية  للؤروف  باإلضافة  اململكة  في  السائدة   والسيالية  االقتصادية  الؤروف  على  للشركة  املاعي  األداإل  يعتمد

 لن  بالذكر  وا،جدير   اململكة  اقتصاد  على  للبي  جشكم  ي ثر  قد  مما  الن ط،  للعار  في  ت،لبات  تحدث  وقد   للمملكة  امل لي  الناتد  إجماعي  من  األكبر   النصيب  يحتم  الن ط  قطاع

 ،جمير   يكون   وقد   السكاني  النمو  معدالت  في  النسبي  باالرت اع  تتعل   تحديات  اململكة  تواجي  كما   فترة جائحة كوروأا  نالو  تباط   شود  اململكة  في  اإلقتصادي  النمو  معدو

 .املست،بلية وتوقعاتها املاعي ووضعوا عملياتها وأتائد الشركة لعماو على وجوهري  للبي ت ثير  عليي ليترتب الذي األمر اململكة، اقتصاد على للبي ت ثير  العوامم هذه 

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

 ووزارة   املالية  السوق   وهيئة واإللكان  وال،روضة  البلدية  الش ون  وزارة   ا، صر  ال  املثاو  لبيم  على  ذلك  في  بما  اململكة،  في  ا، كومية  ا،جوات  من  عدد  إلشراف  الشركة  تخ ر

 من   العديد  إصدار  اململكة  في  والتنؤيمية  التشريعية  البيئة  و شود   اململكة  في  والسيالات  والتعاميص  واللوائح  األأؤمة  في  التغييرات  ملخاطر  الشركة  تخ ر  بالتاعي  الترارة،

  لو   ا، الية  اللوائح  لو  األأؤمة  على   غييرات  لي  إدناو  ناو  وفي   مرت عة  األأؤمة  لوذه   االلتزا   تكاليف  و عتبر    مستمر  جشكم  وتحسييها  تطوضرها  يتص  والتي  واللوائح،  األأؤمة

  ال،واأين،   هذه   اشتراطات  وتلبية  اللوائح  بتلك  بااللتزا   تتعل   ألغراض  متوقعة  غير  إضافية  مالية  ملصروفات  الشركة  تكبد  إعى  لي دي  ذلك  فإن  جديدة   لوائح  لو  قواأين  إصدار

   لي ثر  مما  مستمر،  جشكم  واألأؤمة  اللوائح  لوذه   التزاموا  عد   ناو  في  املختصة  اإلشرافية  السلطات  ت رضوا  التي  والغرامات  للع،وبات  تخ ر   قد  لو
ؤ
 وأتائد  لعمالوا  على  للبا

  املست،بلية وتوقعاتها املاعي ومرك ها عملياتها

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر 

او  جشكم املنافسة على االلتمرار من  الشركة تتمكن ال  وقد  قوضة،  تنافسية بيئة في الشركة  عمم    إعى  األنيان من  كثير  في الشركة تلج   وقد السوق،  في  األنري  الشركات مر  فع 

 الشركة   نصة ن ض إعى ي دي مما الشركات، تلك منافسة على قادرةبالتمرار الشركة تكون  ال قد وبالتاعي املنافسة، لوق  في بحصتها  لتحت ظ لديها التسعير  ليالة  غيير 

  الت ثير  وبالتاعي السوق  في
ؤ
  املالية وأتائروا الشركة لرباح على للبا

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 

 املنترات  من  عدد  على  %5  بنسبة  م افة  قيمة  النؤا   هذا  وض رض    2018  يناير  1  بتارضخ  الن اذ  نيز   دنم  والذي  امل افة  ال،يمة  ضرضبة  أؤا   بإصدار  اململكة  قامت

 عا   من  يوليو  شور  من  تطبي،ي  بدل  والذي  15%  إعى  5%  من   امل افة  ال،يمة  ضرضبة  نسبة  زضادة   اململكة  نكومة  قررت  وقد  النؤا ،  في  وارد  هو  ما  نسب  وذلك  وا،خدمات

 إعى  ا،خاصة  ت،ارضرها  ت،ديص  عليها  ليتعين  كما   نسابها  وكي ية  تطبي،وا  وطرض،ة  امل افة  ال،يمة  ضرضبة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات   املنشآت  على  يتعين  فإأي  وبالتاعي،   ،2020
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 وت ثير   و سليموا،   تحصيلوا   شمم  والتي  امل افة،  ال،يمة  ضرضبة  تطبي    عن  الناترة  التغييرات  مر  التكيف  الشركة  على  يتعين  ذلك،   على   وبناإلؤ    العالقة  ذات  ا، كومية  ا،جوات

   الشركة لعماو  على امل افة ال،يمة ضرضبة أؤا  تطبي 

   ليزيد  مما  جسمعتها  اإلضرار  إعى  ي دي  لو  ع،وبات  لو  لغرامات  ُيعرضوا  لوف  الشركة،  إدارة   قبم  من  ال رضبة  لنؤا   ناطئ  تطبي   لو  اأتهاك  لين  إ
ؤ
  التكاليف   من  لي ا

 املاعي  ووضعوا  الشركة  على  وجوهري   للبي  ت ثير   لي   ليكون   مما  منتراتها،  على  الطلب   ومستوي   للشركة  التنافس ي  الوضر  من  ي،لم  لن  يمكن   ما  وهو  التشغيلية،  واملصارضف

  املست،بلية وتوقعاتها عملياتها وأتائد

 والطلب  العرض في  بالتقلبات املتعلقة املخاطر 

  إأتاجية   على  لي ثر  للطلب،  ا، اد  الوبوط  مر  اإلأتاج  مستوضات  تكيف  عد   فإن  لذلك،   السوق   في  والطلب  العرض  بت،لبات  ال،طاعات،  من  كغيره   الشركة،  قطاع  يت ثر

  املست،بلية وتوقعاتها املاعي ومرك ها عملياتها  وأتائد الشركة لداإل على لي ثر وبالتاعي عا ، جشكٍم  ال،طاع لداإل على بدوره  لي ثر  والذي لديها، البير ومستوضات الشركات

 الدخل  وضريبة الزكاة احتساب آلية بتغيير تعلقةملا خاطرامل 

 ل الذي ُيل   الشركات السعودية املدرجة في السوق  05/12/2016ه )املواف   05/03/1438ه بتارضخ  6768/16/1438لصدرت هيئة ال كاة وال رضبة وا،جمارك التعميص رقص  

أؤا  تداوال ي( في نهاية بحساب الدنم وال كاة على للاس جنسية املساهمين وامللكية ال علية بين املواطنين السعوديين وا،خليريين وغيرهص على النحو الوارد في (املالية  

 لنؤاموا األلاس ي، العا   وقبم إصدار هذا التعميص، كاأت الشركات املدرجة في السوق املالية ناضعة بوجي عا  لدفر ال كاة لو ال رضبة  
ؤ
على للاس ملكية م لسيها وف،ا

  والسنوات الالن،ة لذلك  ولكن  2016ديسمبر  31ولص يتص األنذ باالعتبار لثر األلوص املدرجة في تحديد وعاإل ال كاة  وكان من امل،رر تطبي  هذا التعميص في السنة املنتهية في 

 ل الذي ي،تض ي ت جيم تن يذ التعميص للسنة املالية  2017/ 17/01ه )املواف   19/04/1438ه بتارضخ  12097/16/1438لصدرت هيئة ال كاة وال رضبة وا،جمارك نطابها رقص  

 يذ هذا ن تن   والسنوات التي تليها  وملعى لن ُتصدر هيئة ال كاة وال رضبة وا،جمارك توجيهاتها فيما يتعل  بآليات وملجراإلات تن يذ هذا التعميص، فإ 2017ديسمبر   31املنتهية في 

،يمين غير ا،خليريين املساهمين في  التعميص بما في ذلك املتطلبات اليهائية التي يرب الوفاإل بها ال ي او قيد النؤر، وكذلك ال،واعد التي ت رض ضرضبة الدنم على جمير امل 

الغير م،يمين جغض النؤر عن جنسياتهص  ولص ت،ص الشركة بت،ييص األثر الشركات السعودية املدرجة والتي تطب  ضرضبة االلت،طاع على توزيعات األرباح ا،خاصة باملساهمين  

ن األثر املاعي لوذا التعميص ناو املاعي لوذا التعميص واتخاذ ا،خطوات الكافية ل مان االلتزا  بي نيث لنها شركة مساهمة م، لة مملوكة من مساهمين لعوديين، وفي ناو كا 

 لو في ناو تكبدت الشرك
ؤ
 وبشكم جوهري على لعمالوا وأتائد عملياتها ومرك ها  تطبي،ي كبيرا

ؤ
ة تكاليف إضافية التخاذ ا،خطوات الالزمة ل مان االلتزا  بي فسي ثر ذلك للبا

 املاعي وتوقعاتها املست،بلية  

 ة الموالس والصحة البيئة ولوائح نظمةاأل  الشركة عمليات بخضوع تعلقةملا خاطرملا 

يدة معايير صارمة يتوجب على  تخ ر عمليات الشركة إعى أطاق والر من األأؤمة واللوائح املتعل،ة بحماية البيئة والص ة والسالمة في اململكة، والتي ت رض بصورة متزا

كبيرة، كما يتطلب االلتزا  بمعايير جديدة وصارمة إعى تحمم  الشركة االلتزا  بها بصورة مستمرة  وقد تكون تكاليف االلتزا  بتلك األأؤمة واللوائح والغرامات الناترة عيها  

جعض  ئية يمكن لن ي دي إعى إغالق مصروفات إضافية من رلس املاو لو نشوإل  عديالت في املمارلات التشغيلية  إن عد  االلتزا  واالمتثاو الكامم بالتشريعات واألأؤمة البي

لت ثر   مماشركة كما لوف يعرض الشركة إعى مخال ات لو غرامات لو ع،وبات قد ت رضوا ا،جوات الرقابية عليها مثم س ب لو إي،اف الترنيص،  ال  مصانرلو  فروع الشركة  

 على عملياتها بحيث تحد من أمو إيراداتها لو  علي  عملوا لو ترنيصوا ولوف ي ثر ذلك على م،درتها على م اولة لعمالوا وبالتاعي  
ؤ
 على أتائروا املالية وربحيتها  الت ثيللبا

ؤ
 ر للبا

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات   

بير لاللتزا  بمثم هذه املتطلبات ي رض أؤا  الشركات جعض املتطلبات النؤامية التي يتوجب على الشركة االلتزا  بها  وليستل   ذلك قيا  الشركة باتخاذ اإلجراإلات والتدا

طة لعمالوا لو  ستغرق وقت طوضم  كما فرض أؤا  الشركات ا، اعي ع،وبات لشد صرامة على مخال ة لنكامي وقواعده اإلل امية نيث تصم  والتي من املمكن لن ت ثر على ن

ليي بتلك رضاو لعودي، وت اعف تلك الع،وبات في ناو تكرار املخال ات نالو ثالث لنوات من تارضخ ا، كص ع  500,000ل إعى  213نسب أؤا  الشركات ا، اعي )املادة  

ل؛ وبالتاعي فإن الشركة لتكون عرضة إعى مثم هذه الع،وبات في ناو عد  التزاموا بتلك ال،واعد واألنكا ، والذي  214املخال ات وذلك نسب أؤا  الشركات ا، اعي )املادة  

 وبشكم جوهري على لعماو الشركة ووضعوا املاعي وأتائد عملياتها  
ؤ
 من ش أي الت ثير للبا

 رتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  املخاطر امل 

 على أؤا  الشركات الصادر  13/02/2017ه )املواف   16/05/1438ل وتارضخ  8-16-2017لصدر مرل  الويئة الئحة نوكمة الشركات جديدة بموجب ال،رار رقص )
ؤ
 ل، بناإلا

امللكي رقص  / )املواف   1437/ 28/01وتارضخ    3باملرلو   ب،2015/ 10/11ه  واملعدلة  رقص   ل،  املالية  السوق  هيئة  )املواف   01/06/1442وتارضخ    2021-07-1رار مرل   هـ 

 .ولي  عديالت يطرل عليها  ل14/01/2021

إل امي فإن أراح  و تطبي،وا جشكم  وعلى الرغص من لن الئحة نوكمة الشركات  عتبر الترشادية للشركات املدرجة في السوق املوازضة كما في تارضخ هذه النشرة، إال لأي في نا

ال،واعد واإلجراإلات، وفي ناو الشركة في تطبي  ا، وكمة جشكم ص يح يعتمد على مدي التيعاب وفوص مرل  اإلدارة و،جاأي واإلدارة التن يذية والعاملين في الشركة لوذه 
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األمر الذي ليكون لي ت ثير للبي وجوهري على لعماو الشركة ومرك ها املاعي عد  التزا  الشركة بذلك فإنها لتكون عرضة للمخال ات ا،ج ائية من ِقبم هيئة السوق املالية،  

 وأتائد عملياتها 

 املخاطر املتعلقة باملياه والكهرباء  

 وندمات املياه  بير و سعيرة  الكورباإل التهالك و عرفة  الطاقة  ل برفر للعار منترات28/12/2015هـ )املواف   17/3/1437ل وتارضخ  95لصدر مرل  الوزراإل قراره رقص )

  .اململكة في ا، كومي الدعص ك اإلة  برفر املتعل،ة السيالات من كر إل والصناعي، والتراري  السكني لل،طاع الصحي الصرف

ل الطاقة وزارة  لصدرت كما
ؤ
  )الطاقة والصناعة والثروة املعدأية لاب،ا

ؤ
على لبيم   املاعي التوازن  برأامد نطة  ل نوو 12/2017/ 12هـ )املواف   24/03/1439تارضخ   في بياأا

 إلجراإلات نوكمة  عديم للعار منترات الطاقة واملياه وذلك لتص يح للعار منترات املثاو
ؤ
 وف،ا

ؤ
هـ )املواف   14/04/1439يو    من ابتداإلؤ  الطاقة التي يرري  عديلوا شورضا

لذا فإن لي اأ،طاع لو ت،ليص في اإلمدادات من هذه املنترات لو لي ارت اع في للعارها من     ل   عتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر املياه والكورباإل01/01/2018

 على
ؤ
 املست،بلية  وتوقعاتها عملياتها وأتائد املاعي ووضعوا لعمالوا ش أي لن ي ثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما لي دي إعى ت،ليص هوامش لربانوا وبالتاعي الت ثير للبا

افز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية  املخاطر    املتعلقة بوقف الحو

الصناعية عن دفر امل،ابم املاعي عن الـت ادت الشـركة مـن ا، وافـ  التـي ت،دموـا ا، كومـة للمسـتثمرضن مـن لجـم دعـص التصنيـر فـي اململكة ، ومن نالو اع اإل الشركات  

 واف  مرل  الوزراإل برئالة ناد  ا، رمين الشرض ين، على لن تتحمم الدولة ملدة نمسة لعوا   24/09/2019)املواف   ه  25/01/1441العمالة الوافدة وذلك بتارضخ  
ُ
 ل نيث

 لل ،رتين )
ؤ
ل من قرار مرل  الوزراإل رقص )2ـ لل و )1امل،ابم املاعي امل،رر على العمالة الوافدة وف،ا

ؤ
 ل، عن 22/12/2016واف   ه )امل23/03/1438ل وتارضخ  197ـ لل من البند )ثاأيا

 من تارضخ  
ؤ
 ل   وكان لوـذه ا، وافـ  دور هـا  فـي أرـاح لعمـاو 2019/ 01/10ه )املواف   02/02/1441املنشآت الصناعية املرنص لوا بموجب ترنيص صناعي وذلك اعتبارا

 ـاو الشـركة ووضعوـا اماللـي وأتائـد عملياتهـا وتوقعاتهـا املست،بلية الشـركة، ولـي دي لي وقـف لو  عليـ  لوـذه ا، وافـ  إلـى ت ثيـر لـلبي وجوهري علـى لعم

 املخاطر املتعلقة باألسهم املطروحة 

 السهم  سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر 

 جعد الطرح،  الشركة   أللوص  السوقي  السعر  يكون   ال  قد
ؤ
 الشركة،  لداإل  ضعف   األلوص،  لوق   ظروف:  ا، صر  دون   ميها  العوامم  من  العديد  جسبب  كبير   جشكم  يت ثر  وقد  مست،را

  لي   لو  للشركة  إعالن  ولي  املالية،  األوراق  لسوق   وامل للين  ا،خبراإل  ت،ديرات  لو  راضة  في  التغير   للسوق،  جدد  منافسين  دنوو   املست،بلية،  الشركة  نطط  تن يذ  على  ال،درة   عد 

 .التراتيرية تحال ات لو والتحواذ اأدماج جعمليات يتعل  منافسيها من

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 

   توقعوا  يمكن  ال  للشركة  األداإل   وبياأات  املست،بلية  النتائد  إن
ؤ
 النتائد   تحدد   من  هي  التطور   على  الشركة  وقدرة   اأرازات   لن  إذ   في هذه النشرة   املوجودة   عن   تختلف  وقد  فعليا

  االلتثماري  قراره  على ت ثر ال نتى عليها التعرف املساهص على يرب التي املخاطر إندي  عتبر  والنتائد البياأات دقة عد  إن  تحديدها  لو توقعوا يمكن  ال والتي ال علية

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة املخاطر 

  الت ثير  إعى ذلك ي دي  لن  امل تمم فمن املست،بم، في جديدة  للوص إصدار الشركة قررت  ناو في 
ؤ
ة نسبة تدني  لو السوق  في السوص لعر  على للبا  الشركة في املساهمين ملكي 

 .ا، ين ذلك في ا،جديدة  األلوص في التثمارهص عد  ناو في

 الطرح بعد  الحاليين املساهمين قبل من الفعلية بالسيطرة املرتبطة املخاطر 

 لو مر مساهمين آنرضن من السيطرة على ال،رارات والتصرفات التي تتطلب مواف،ة املساهمين  جعد االأتهاإل من عملية الطرح، قد يتمكن  
ؤ
بما في ذلك   -املساهمون ا، اليون معا

، لو توزير  يةعمليات االأدماج وااللتحواذ وبير األصوو، واأتخاب لع اإل مرل  اإلدارة، وزضادة رلس املاو لو تخ ي ي، وملصدار لو عد  إصدار للوص إضاف  -دون نصر  

ر مساهمي األقلية في وضر  األرباح، لو لي  غيير في الشركة  وفي ناو نش ت ظروف تتعارض فيها مصا،ح املساهمين ا، اليين مر مصا،ح مساهمي األقلية، فإن ذلك قد ي 

 وبشكم جوهري على
ؤ
لعماو الشركة ووضعوا املاعي لو أتائد عملياتها وتوقعاتها   لي  في صا، وص، وقد يمارس املساهمون ا، اليون ليطرتهص على الشركة بطرض،ة ت ثر للبا

 املست،بلية 

 الشركة  ألسهم سابقة  سوق  وجود  بعدم املرتبطة املخاطر 

 ولص يسب  وجود لوق ماعي لتداوو للوص الشركة، وال يوجد لي ت كيدات جش ن وجود لوق فعالة ومستمرة لتداوو للوص الشركة  
ؤ
 وقد  ركة،جعد إدراج الشال يوجد ناليا

ذلك على لعر السوص، وملذا لص يتطور لوق نشط لتداوو للوص الشركة ف،د تت ثر ليولة ولعر تداوو للوص    لي ثر  مما  الطرح وجود عرض لو طلب محدود  على  يترتب

 الشركة جشكم للبي وكبير  
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 املؤهلين  املستثمرين على التداول  اقتصار مخاطر 

ليــن ف،ــط، فــإن املوازضة، ونيث لن السـوق املوازضـة نتـى تارضـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي لـوق ي،تصـر فيهـا التــداوو علــى املســتثمرضن امل هليتص إدراج للوص الشركة في السوق  

 علـى لـيولة ل
ؤ
 وبشـكم جوهـري حجــص التــداوو اليومــي والســيولة لـيكون لقـم منـي فـي السـوق الرئيسـية، وبالتالـي لـي ثر لـلبا

ؤ
ـوص الشـركة وقيمتهـا السـوقية، والـذي لـي ثر لـلبا

 علـى لعمـاو الشـركة ووضعوــا املالــي وأتائــد عملياتهــا وتوقعاتهــا املســت،بلية  

 الطرح عملية بعد املوازية السوق  في األسهم من كبير  عدد بةيع املرتبطة املخاطر 

مــن   كبيــر  عــدد  بيــر  لأللـوصإن  السـوقي  السـعر  علـى   
ؤ
لـلبا لــي ثر  الطــرح  عمليــة  إتمــا   جعــد  املاليــة  الســوق  فــي  يخ ـر     األلــوص  بنرـاح، لـوف  الطـرح  إتمـا  عمليـة  وبعـد 

 مــن تارضــخ بــدإل تــداوو األلـوص فـيل    12)ل تــرة نؤــر مدتهــا    املساهمون الكبار
ؤ
لعـدد كبير من األلـوص جعـد   املساهمون الكبارالسـوق املاليـة، وقـد يـ دي بيـر    اثنــي عشــر شــورا

 على لـوق للـوص الشـركة، وبالتاعي قـد ينتـد عـن ذلـك اأخ ـاض السـعر السـوقي لأللـوص،
ؤ
   اأتهـاإل فتـرة ا، ؤـر إلـى الت ثيـر لـلبا

ؤ
وبشـكم جوهـري علـى لعمـاو   والـذي لـي ثر لـلبا

  كة ووضعوـا املالـي وأتائـد عملياتها وتوقعاتها املسـت،بليةالشـر 

 مستقبلية تنظيمية  متطلبات أي أو الرئيسية للسوق  االنتقال متطلبات تحقيق بعدم املتعلقة املخاطر 

لـنتين نسـب النؤـا  ا، الـي للسـوق املاليـةل علـى إدراجوـا فـي السـوق املوازضـة، وذلــك (يمكــن للشــركة ت،ديــص طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية جعــد مــرور ال تــرة النؤاميــة  

الســعودية   املاليــة  الســوق  وعــن  املاليــة  الســوق  هـــيئة  عــن  الصــادرة  النؤاميــة  املتطلبــات  جميــر  الــتي اإل  السعوديةأجعــد  طــرح    “تداوو  قواعــد  علــى   
ؤ
املاليــة بنــاإلا األوراق 

ـية، فـي نـاو عـد  تمكـن الشـركة مـن الـتي اإل تلـك املتطلبـات وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج، واملتعل،ــة باأت،ــاو الشــركات املدرجــة فــي السـوق املوازضـة إلـى السـوق الرئيس

وازضـة ا الويئـة علـى الشــركة لو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االأت،ــاو إلــى الســوق الرئيســية، وبمـا لن السـوق امللو لي متطلبـات أؤاميـة إضافيـة مسـت،بلية قـد ت رضوـ

اليومــي والســيولة لـيكون لقـم منـي فـي السـوق الرئيسـية،   نتـى تارضـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي لـوق ي،تصـر فيهـا التــداوو علــى املســتثمرضن امل هليــن ف،ــط، فــإن حجــص التــداوو 

وو  الشـركة  لعمـاو  علـى  جوهـري  وبشـكم   
ؤ
لـلبا لـي ثر  والـذي  السـوقية،  وقيمتهـا  الشـركة  لـوص  لـيولة  علـى   

ؤ
لـلبا لـي ثر  وتوقعاتهــا  وبالتالـي  عملياتهــا  وأتائــد  املالــي  ضعوــا 

 .املســت،بلية

 املوازية السوق  في االستمرار في الشركة ةرغب مخاطر 

إعى السوق الرئيسية، ولكيها  جعد الطرح في السوق املوازضة، وبعد مض ي ال ترة النؤامية بموجب ال،واعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط ا،خاصة باالأت،او  

سوق الرئيسية  وبما لن السوق املوازضة نتى تارضخ نشرة اإلصدار هي لوق ي،تصر فيها التداوو على  ترغب في االلتمرار كشركة مدرجة في السوق املوازضة وعد  االأت،او لل 

 على ليولة لوص
ؤ
 الشركة وقيمتي السوقية  املستثمرضن امل هلين ف،ط، فإن حجص التداوو اليومي والسيولة ليكون لقم مني في السوق الرئيسية وبالتاعي الت ثير للبا

 املتعلقة بسيولة أسهم الطرحاملخاطر  

   ال يوجــد
ؤ
 الطــرح،   فتــرة   اأتهــاإل  جعــد   الشــركة  للــوص   لتــداوو   ومســتمرة  فعالــة   لــوق   وجــود  جشــ ن  ت كيــدات  لي  يوجــد  وال  الشــركة،   للــوص  لتــداوو   مالــي  لــوق   وجــود  يســب   ولــص  ناليــا

  لـي ثر والـذي وكبيـر، لـلبي جشـكم الشـركة للـوص تـداوو  ولـعر  لـيولة علـى لــي ثر ذلــك فــإن الشــركة، للــوص لتــداوو  نشــط لــوق  يتطــور  لــص وملذا
ؤ
  جوهــري على  وبشــكم لـلبا

 وتوقعاتهــا املست،بيلة  عملياتهــا وأتائــد املالــي  ووضعوــا الشــركة لعمــاو

 ألرباحاملخاطر املتعلقة بتوزيع ا 

  والن ،ـات   العامـم،  املـاو  رلس  ومتطلبـات  الن،ديـة،  التدف،ـات  املالـي،  والوضـر  املسـت،بم،  فـي   األربـاح  تح،ـ   ميهـا  العوامـم  مـن  العديـد  علـى  املسـت،بم  فـي  األربـاح  توزيـر  يعتمـد

  ال لو اإلدارة، مرل  يوص ي ال وقـد املسـاهمين على لرباح توزير مـن الشـركة تتمكـن ال وقـد لنـري، عوامـم عـدة  إلـى إضافـة للتوزيـر، ال،ابلـة  الشـركة واالنتياطـات ماليـة الـرلس

 جعــد   إال  لربــاح  لي  توزيــر  من   في ناو إبرا  الشركة لي إت اقيات تموضم مست،بلية تخ ر ل،يود تمنر الشركة  ذلـك   إلـى  إلضافـةبا  األربـاح،  تلـك  توزيـر  علـى  املسـاهمين   يوافـ 

    ا،جوة التموضلية قبــم مــن بذلــك لل،يــا  نطيــة مواف،ــة علــى ا، صــوو 

 األمر   لديهـا،  الن،دية  السـيولة  مسـتوي   ت ثـر  لو  الشـركة  لربـاح  فـي   اأخ ـاض  عليهـا  يترتـب  قــد  متوقعــي  غيــر  جديــدة   التزامــات  لو  مصارضــف  الشــركة  تتكبــد  قــد  لنــري،  أانيــة  ومــن

 لـلبي وجوهــري   جشـكم   لـي ثر   الـذي  األمر  الشـركة،  للـوص  علـى   املتوقـر  العائـد  اأخ ـاض  إلـى  يـ دي  قـد  ذلـك  فـإن   وبالتالـي  انعدامـي،  لو  األربـاح  توزيـر   اأخ ـاض   إلـى  يـ دي   قـد  الـذي

 األرباح   توزير  وضخ ر  معينـة،  لـنة  لي  في  لـيدفر  الذي  التوزيعـات  بمبلـغ  يتعلـ   فيمـا  ضمـان  لي  ت،ــد   ال  الشــركة  لن  بالذكــر  ا،جديــر  ،للمساهمين  املتوقعــة  العائــدات  علــى

مـن   "ل (ليالة توزيـر األربـاح5،سـص )الت اصيـم نـوو ليالـة توزيـر األربـاح، الرجـاإل مراجعـة ال مـن ومل ضد  للشركة األلاس ي النؤا  في عليها منصوص  معينة وضوابط  لشروط

 .املسـت،بلية وتوقعاتها عملياتها وأتائـد املالـي ووضعوـا الشـركة لعمـاو علـى جوهـري  وبشـكم لـلبا لـت ثر العوامـم هـذه  فـإن ذكـره  تـص مـا علـى هـذه النشـرة  و بنـاإل
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البداية في  معيار  شركة  رقص   ت لست  التراري  السجم  بموجب  امل دودة(  للم،اوالت  وشركاه  التركي  محمد  أاصر  (شركة  بالص  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة 

 ل، 08/03/1999املواف   هـ )19/11/1419 ل وبموجب ع،د الت لي  املثبت لدي كاتب العدو بتارضخ  01/11/1999)املواف   ه  23/07/1420ل وتارضخ  1122002308)

م لسة أاصر محمد لليمان التركى للم،اوالت لصانبها أاصر محمد لليمان التركي واملسجلة بالسجم التراري بمدينة املجمعة برقص   -1وذلك جعد تحوضم كم من  

ها لليمان أاصر محمد التركي للم،اوالت واملسجلة وم لسة لليمان أاصر محمد التركى لصانب  -2 ل،  14/09/1975ه )املواف   08/09/1395ل وتارضخ  1126000003)

 ل اعى شركة ذات مسئولية بالص (شركة أاصر محمد التركي 03/09/1995ه )املواف   07/04/1416ل وتارضخ  112202041بالسجم التراري بمدينة املجمعة برقص ) 

( رقص  التراري  السجم  وبموجب  امل دودة(  للم،اوالت  وتارضخ  1122002308وشركاه  )املواف   23/07/1420ل  للف  11/1999/ 01ه  نمسمائة  قدره  ماو  وبرلس   ل 

، وقد توزعت امللكية بين الشرضك/ أاصر ل رضاو لعودي1000ل نمسمائة نصة عينية متساوضة ال،يمة، قيمة كم نصة )500ل رضاو لعودي م،سص اعى )500,000)

 ل تص  عديم هيكم امللكية 22/07/2013ه )املواف   14/09/1434وبتارضخ     %30كي بنسبة  % و الشرضك/ لليمان أاصر محمد التر 70محمد لليمان التركي بنسبة  

بد الرنمن وبدر لبناإل أتيرة وفاة الشرضك/ أاصر محمد لليمان التركي، ونصر الورثة ودنوو ونروج جعض الشركاإل وقد توزعت امللكية بين كم من نالد وعبد هللا وع

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة أاصر محمد التركي  22/05/2014ه )املواف   23/07/1435وبتارضخ     % لكم شرضك25أاصر محمد لليمان التركي بنسبة  

 ل قرر الشركاإل  عديم جعض 22/10/2020ه )املواف   05/03/1442وبتارضخ    وشركاه للم،اوالت امل دودة( ليصبح (شركة لبناإل أاصر محمد التركي للم،اوالت امل دودة( 

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة ابناإل أاصر محمد التركي  25/07/2021ه )املواف   16/12/1442  وبتارضخ  ع،ود الت لي  ولص يتص  غيير هيكم امللكية 

ل رضاو 500,000 ل قرر الشركاإل زضادة رلس املاو من نمسمائة للف )  10/10/2021ه )املواف 04/03/1443وبتارضخ    للم،اوالت امل دودة( إعى (شركة معيار امل دودة( 

لنصة أ،دية، متساوضة  1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)10,616,000لعودي إعى عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

)  ال،يمة وقيمة كم نصة )املواف   07/03/1443ل رضاالت لعودية  وبتارضخ  10ميها عشرة   ل قرر الشركاإل تحوضم الشركة من شركة ذات مس ولية  13/10/2021ه 

( للف  عشرة  ولتة  ولتمائة  ماليين  عشرة  قدره  ماو  برلس  م، لة  مساهمة  شركة  إعى  للف  10,616,000محدودة  ولتين  وواند  مليون  إعى  م،سص  لعودي  رضاو  ل 

ه 28/03/1443ل وتارضخ  666ل رضاو لعودي، وقد تص تحوضم الشركة بموجب ال،رار الوزاري رقص )10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,061,600ة)ولتمائ

)03/11/2021)املواف    رقص  الوزاري  وال،رار  وتارضخ  689 ل،  )06/04/1443ل  املواف   وبتارضخ  11/11/2021ه  )املواف   27/04/1443 ل   واف،ت  02/12/2021ه   ل 

ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف  10,616,000ا،جمعية العامة غير العادية على زضادة رلس ماو الشركة من عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

ل 13,270,000شرة مليون ومائتان ولبعون للف )ل رضاالت لعودية إعى ثالثة ع10لنصة أ،دية، متساوضة ال،يمة وقيمة كم نصة ميها عشرة )1,061,600ولتمائة)

ل رضاو لعودي من نالو إصدار عدد مائتان 10ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )1,327,000رضاو لعودي م،سص إعى مليون وثالثمائة ولبعة وعشرضن للف )

من رلس ماو الشركة جعد ال ضادةل وطرح األلوص العادية ا،جديدة لالكتتاب %ل  00 20ل لوص عادي جديد )والتي تمثم نسبة )265,400ونمسة ولتون للف ولربعمائة )

 العا  في السوق املوازضة  

   نرمي الشرقية  –املجمعة ي،ر امل،ر الرئيس ي للشركة في 

ل لوص 1,061,600للف ولتمائة )  ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين10,616,000يبلغ رلس ماو الشركة ا، اعي عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

 ل رضاو لعودي   10عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )

 

كشركة ذات مسئولية محدودة بالص (شركة أاصر محمد التركي وشركاه للم،اوالت امل دودة( بموجب السجم التراري رقص    ت لست شركة معيار في البداية •

وتارضخ  1122002308) بتارضخ  01/11/1999)املواف   ه  23/07/1420ل  العدو  كاتب  لدي  املثبت  الت لي   ع،د  وبموجب  )املواف  19/11/1419 ل  هـ 

م لسة أاصر محمد لليمان التركى للم،اوالت لصانبها أاصر محمد لليمان التركي واملسجلة بالسجم التراري    -1كم من    وذلك جعد تحوضم  ل،  08/03/1999

( برقص  املجمعة  وتارضخ  1126000003بمدينة  )املواف   08/09/1395ل  أاصر    -2 ل،  14/09/1975ه  التركى لصانبها لليمان  أاصر محمد  وم لسة لليمان 

للم،اوالت التركي  )  محمد  برقص  املجمعة  بمدينة  التراري  بالسجم  وتارضخ  112202041واملسجلة  )املواف   07/04/1416ل  ذات 03/09/1995ه  شركة  اعى   ل 

( رقص  التراري  السجم  وبموجب  امل دودة(  للم،اوالت  وشركاه  التركي  محمد  أاصر  (شركة  بالص  وتارضخ  1122002308مسئولية  )املواف   23/07/1420ل  ه 

ل 1000ل نمسمائة نصة عينية متساوضة ال،يمة، قيمة كم نصة )500ل رضاو لعودي م،سص اعى )500,000لس ماو قدره نمسمائة للف ) ل وبر 01/11/1999

   %30% و الشرضك/ لليمان أاصر محمد التركي بنسبة 70، وقد توزعت امللكية بين الشرضك/ أاصر محمد لليمان التركي بنسبة رضاو لعودي
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 ل تص  عديم هيكم امللكية أتيرة وفاة الشرضك/ أاصر محمد لليمان التركي، ونصر الورثة ودنوو ونروج جعض  2013/ 22/07ملواف   ه )ا14/09/1434وبتارضخ   •

   % لكم شرضك25الشركاإل وقد توزعت امللكية بين كم من نالد وعبد هللا وعبد الرنمن وبدر لبناإل أاصر محمد لليمان التركي بنسبة 

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة أاصر محمد التركي وشركاه للم،اوالت امل دودة( ليصبح (شركة  22/05/2014واف   ه )امل23/07/1435وبتارضخ    •

   لبناإل أاصر محمد التركي للم،اوالت امل دودة( 

 لكية ل قرر الشركاإل  عديم جعض ع،ود الت لي  ولص يتص  غيير هيكم امل2020/ 22/10ه )املواف  05/03/1442وبتارضخ  •

 ل قرر الشركاإل  عديم الص الشركة من (شركة ابناإل أاصر محمد التركي للم،اوالت امل دودة( إعى (شركة معيار 25/07/2021ه )املواف   16/12/1442بتارضخ   •

 امل دودة( 

ل رضاو لعودي إعى عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة 500,000) ل قرر الشركاإل زضادة رلس املاو من نمسمائة للف    10/10/2021ه )املواف 04/03/1443بتارضخ   •

ل  10لنصة أ،دية، متساوضة ال،يمة وقيمة كم نصة ميها عشرة )1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)10,616,000للف )

 رضاالت لعودية  

وضم الشركة من شركة ذات مس ولية محدودة إعى شركة مساهمة م، لة برلس ماو قدره عشرة  ل قرر الشركاإل تح13/10/2021ه )املواف   07/03/1443بتارضخ   •

ل لوص عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة  1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة)10,616,000ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

ل وتارضخ  689 ل، وال،رار الوزاري رقص )03/11/2021ه )املواف   28/03/1443ل وتارضخ  666ال،رار الوزاري رقص )  ل رضاو لعودي، وقد تص تحوضم الشركة بموجب10)

  ل 11/11/2021ه املواف  )06/04/1443

ل لوص 1,061,600ل رضاو لعودي م،سص إعى مليون وواند ولتين للف ولتمائة )10,616,000يبلغ رلس ماو الشركة ا، اعي عشرة ماليين ولتمائة ولتة عشرة للف )

 ل رضاو لعودي   10عادي، قيمة كم لوص ميها عشرة )

 

 ملستمر لل  اظ على عمالئها لن تتميز بك اإلة األداإل وااللتز  بمعايير ا،جودة، والتطوضر ا

 

 ت،ديص لف م املنترات في قطاع ا،خرلاأة واملنترات االلمنتية، وامل افؤة على بيئة عمم ص ية، واملساهمة ال عالة في ال،طاع 

 

 على ما يلي:  معيارالتراتيرية شركة  تترك 

 ا،خرلاأة واملنترات االلمنتية مواكبة لندث التكنولوجيا في قطاع   1

   التطوضر املستمر للمنترات امل،دمة  2

   امل افؤة على بيئة نالية من التلوث جشتى لأواعي  3

  زضادة ا، صة السوقية في املنط،ة الولطى  4

 

 ا،جودة في املنترات امل،دمة للعمالإل    1

 عا     20ألكثر من ا،خبرة التي تمتلكوا الشركة   2

 تنوع املنترات املتانة للعمالإل    3

 االلتزا  باملواعيد في جمير التعامالت مر العمالإل    4
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وترنيص منش ة    .املجمعة  بمدينة  الصادرل   01/11/1999(املواف   ه23/07/1420وتارضخل  1122002308)  رقص   الرئيس ي  التراري   السجم  تمارس الشركة نشاطوا بموجب

من قبم وزارة    وترنيص منش ة صناعية   ل29/07/2015ه املواف  )13/10/1436ل وتارضخ  441110124835)من قبم وزارة الصناعة والثروة املعدأية ب،رار رقص  صناعية  

الرنصة من قبم لماأة منط،ة الرضاض رقص    نشاط تراري   ورنصة،   ل20/01/2020املواف  )  ه10/03/1440ل وتارضخ  441102124259)  الصناعة والثروة املعدأية ب،رار رقص

ل وتارضخ  12776وتصرضح بيئي للتشغيم من قبم املرك  الوطني للرقابة على االلتزا  البيئي رقص )    ل17/03/2014ه املواف  )16/05/1435وتارضخ  ل  40031820678)املوند  

  ل28/12/2021ه )املواف  24/05/1443

اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط، صناعة ا،خرلاأة املع ولة مسب،ة الصب، االنشاإلات  ،  اعة البلك األلمنتي امل رغ واالجرصن  في  التراري   سجلوا في  كما  الشركة  لنشطة  تتمثم

العامة للمباني ا، كومية، الن،م البري للب اكر، شراإل   واملستش يات، وال نادقل اإلنشاإلاتالعامة للمباني السكنية، اإلنشاإلات العامة للمباني غير السكنية، مثم املدارس،  

   وبير األراض ي والع،ارات وت،سيموا ولنشطة البير على ا،خارطة

 وتتمثم لنشطة الشركة كما في النؤا  األلاس ي بم اولة وتن يذ األغراض التالية:  

 الصناعات التحوضلية  •

 التشييد والبناإل   •

  راعة وا، راجة وصيد االلماك ال •

 التعدين والتغالو امل اجر  •

 إمدادات الكورباإل والغاز والبخار وتكييف الوواإل  •

 إمدادات املياه ولنشطة الصرف الصحي وملدارة الن ايات ومعا،جتها  •

 ترارة ا،جملة والتر ئة وملصالح املركبات ذات امل ركات والدراجات النارضة  •

 الن،م والتخ ضن   •

 دمات اإلقامة والطعا  لنشطة ن •

 املعلومات واالتصاالت  •

 االنشطة الع،ارضة   •

 ا،خدمات اإلدارضة وندمات الدعص   •

 ال نون والترفيي والتسلية  •

 لنشطة ا،خدمات األنري  •

و  الترانيص الالزمة من ا،جوات املختصة إن وجدت   املتبعة وبعد ا، صوو على  في  وتمارس الشركة لنشطتها وف  األأؤمة  البلك ضتمثم نشاط الشركة ا، اعي  ي صناعة 

 اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط، صناعة ا،خرلاأة املع ولة مسب،ة الصب   ،األلمنتي امل رغ واالجر 

 

البردوره    -االأترلوك  -البالط -البلوك املعا،ج بالبخار   -هي   قامت الشركة بإضافة منترات ولصناف جديدة إعى قائمة منتراتها هذا العا  وهي عبارة عن لتي لصناف جديدة

 املصدات   –الكتم االلمنتية  -
 املنترات ا،جديدة  ل:6) رقص ا،جدوو 

 وصف املنتج نوع املنتج

 بالبخار معا،ج بالبولسترين مع وو  او عادي مباني المنتي بلوك البلك االلمنتي  املعا،ج بالبخار

 والكوارت   وا،جراأيت بالرنا  معا،جي للطح المنتي بالط البالط 

 وامليادين  واملمرات الطرق  في  ستخد  متعددة  والوان ب شكاو متدانلي بلوكات االأترلوك

 واملمرات  الطرق  بين لل صم يستخد  متعددة  والوان ب شكاو نرالاني بلوك البردوره 

 السيارات  مواقف نواج و  , االمنيي ا،خرلاأية ا، واج  املصدات 

 الصحي  والصرف  الكورباإل ناهيممل  المنتيي مرسمات الكتم االلمنتيي
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   وملأتاج أوعين من املنترات، وهي: بتصنير الشركة ت،و 

   االلمنتي البلوك -1

   ا،جاه ة  ا،خرلاأة -2

  في   ابياأاته  واملوض ةل    للمنترات األلمنتية  تيمك مصنر  و)  لا،جاه ة   للخرلاأة  التركي  محمد  أاصر  لبناإل  شركة  مصنر)  نعواامص  طرض   عن  نيث ت،و  الشركة بتصنيعوا

 : التاعي ا،جدوو 
 مصانر الشركة  ل:7) رقص ا،جدوو 

 املنترات  2املسانة   املوقر املصنر 
الطاقة اإلأتاجية  

 )التصميمية 
ؤ
 للنوضا

 ال،يمة الدفترية تارضخ االأتهاإل تارضخ اإلصدار رقص الترنيص 

 شااااااااااااركااة مصاااااااااااانع

  نااااااااصاااااااااااااااااار   أبااااااانااااااااء

 الااااتااااركااااي  مااااحاااامااااااد

  لاااااااالااااااااخاااااااارساااااااااااااااااااانااااااااة 

 الجاهزة

املجمعة، 

منط،ة 

 الرضاض

50,000 2 

 متر مكعب  33,750 بلوك المنتي 

  نرلاأة 10,080,500 ه1445/ 28/07 ه1441/ 25/02 441110124835

 جاه ة 
 متر مكعب  100,000

 متر مربر  50,000 بالط اأترلوك

مصاااااااااااانع تيمكس  

لاااااااالااااااااماااااااانااااااااتااااااااجااااااااات  

 االسمنتية

 جالجم،  

منط،ة 

 الرضاض

50,000 2 

 متر مكعب  33,750 بلوك المنتي 

نرلاأة   300,314 ه1449/ 12/08 ه1440/ 10/03 441102124259

 جاه ة 
 مكعب متر  100,000

 متر مربر  50,000 ط لأتلوكبال 

 املصدر: الشركة

 البلك االسمنتينتاج إ

  معوص   العالقة   ت،و   والتي )  الطلب   نسب   العمالإل   إعى  وبيعي  ،مصنر الشركة  في   تخ ضني  ضتصو   ،االلمنتيي  الكتم   من   والعديد  والبالط  والبلدورات  واالأترلوك  البلك  إأتاج  في  يتمثم

 :مايلي في ب أواعي البلك إأتاج عملية وتتمثم ،لاملباشرة  الشراإل وطلبات لوامر للاس على

 يتص التال  املواد األولية ا،خاصة باإلأتاج من قبم املوردين   •

  للتح،  من جودتها ومالإلمتها لعملية اإلأتاج يتص فحص املواد بمررد وصولوا وانتبارها في مختبر املصنرثص  •

ولية كاأللمنت والرمم والبحص  ضافة املواد األ ملعلى جواز الكمبيوتر املخصص لذلك و   ة ا،خاصة بكم أوع من لأواع املنتراتا،خلط  تصميص  دناوإيتص  ثص   •

 واملاإل  واملواد الكيميائية باملخازن املخصصي

 تخ ضني، وبيعي إعى العمالإل نسب الطلب   يتص ضن تلك املنترات في لماكن مخصصة للتر يف ثص وعند االأتهاإل من عملية اإلأتاج تخ •

 

 الخرسانة الجاهزة إنتاج 

  امل ددين،   واملكان  الوقت  في  مواقعوص  إعى  وأ،لوال  املباشرة   الشراإل  وطلبات  لوامر  للاس  على  معوص  العالقة  ت،و   والتي)  العمالإل  طلب  نسب  ا،جاه ة   ا،خرلاأة  إأتاج  يتص

 :مايلي في ا،جاه ة  ا،خرلاأة إأتاج عملية وتتمثم

 يتص التال  املواد األولية ا،خاصة باإلأتاج من قبم املوردين   •

  للتح،  من جودتها ومالإلمتها لعملية اإلأتاج يتص فحص املواد بمررد وصولوا وانتبارها في مختبر املصنرثص  •

ولية كاأللمنت والرمم والبحص  ضافة املواد األ ملعلى جواز الكمبيوتر املخصص لذلك و   بكم أوع من لأواع املنتراتة ا،خاصة  ا،خلط  تصميص  دناوإيتص  ثص   •

 واملاإل  واملواد الكيميائية باملخازن املخصصة

ا،خرلاأة   مضخة  باإلضافة إعى إنراج   في الوقت واملكان امل ددين  للعميم  ا،خالطة إلرلالوافي    ا،خرلاأة ا،جاه ة   يتص تحميموعند االأتهاإل من عملية اإلأتاج   •

 مر ا،خالطة إذا كاأت عملية البير  شمم تكل ة إنراجوا  
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  2021لبتمبر    30  في  املنتهية  لشور الستة    ول ترة    2021و   2020لعا     التصميمية  اإلأتاجية  الطاقة  إجماعي  من   ونسبتي  ملصانر الشركة  ال علي   اإلأتاج  التاعي  ا،جدوو   وضوضح

: 
 الطاقة اإلأتاجية  ل:8) رقص ا،جدوو 

 للمنتجات األسمنتية تيمكسمصنع ، و الجاهزة للخرسانة التركي محمد ناصر أبناء شركة مصنع

 املنتج
الطاقة 

 التصميمية 

 التصميمية من الطاقة اإلنتاجية اإلنتاج الفعلي نسبة  اإلنتاج الفعلي 

2020 2021 
  عام من األول  النصف

 م2022
2020 2021 

 من األول  النصف

 م 2022 عام

 جاهزة  خرسانة
متر  100,000

 مكعب
171,802  165,578  97,060  85.9% 82.8% 97.1% 

 %87.0 %49.5 %77.9  3,915,694  4,455,188  7,007,626 متر مكعب 33,750 بلوك اسمنتي

 الشركةاملصدر: 

 

   ال،طاعالشركة مر وصف  قطاع عمميوضح ا،جدوو التاعي 
 قطاع عمم الشركةل: 9ا،جدوو رقص )

 الوصف  املنتج/القطاع

، اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط اأتاج اإلأتاج البلك األلمنتي امل رغ واالجرعة  صناعة الطوب والكتم والبالطات ا، رارضة بما فيها االلمنت ا، راري ، صنا املنتجات االسمنتية 

   االنشاإلات العامة للمباني السكنية، االلمنتي االأترلوك وبلدورات وارص ة الطرق 

 املصدر: معلومات اإلدارة

 

  :2022يوأيو  30 ، ول ترة الستة لشور املنتهية في 2021  و2020لعامي  قطاعات البيرنسب السنوضة  الشركة مبيعاتوضح ا،جدوو التاعي ت اصيم ي
  نسب قطاعات البيرمبيعات الشركة م يت اصل:  10ا،جدوو رقص )

 القطاع/املنتج
 م2022يونيو  30 م 2021 م 2020

 )ريال السعودي(  املبيعات )ريال السعودي(  املبيعات )ريال السعودي(  املبيعات

 5,641,925 00 11,423,556 00 14,029,160 البلوك

 14,313,953 00 29,865,318 00 30,946,836 الخرسانة 

 19,955,878 41,288,874.00 44,975,996.00 اإلجمالي 

 معلومات اإلدارة :املصدر

 

  على التواعي، وفيما يلي يوضح  2022يوأيو    30  وفترة الستة لشور املنتهية في  2021  و 2020% من إجماعي ايرادات الشركة لعامي  71 8% و 15 13% و15 18عمالإل للشركة نواعي  تمثم مبيعات لكبر نمسة  

  : 2022يوأيو  30  والستة لشور املنتهية في 2021 ، و2020ا،جدوو التاعي ت اصيم مبيعات الشركة نسب العميم لعامي 
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 كبار عمالإل الشركةل: 11ا،جدوو رقص )

 اسم العميل 

 م 2020 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل

 تعاقدية /  

 غير تعاقدية

 املبيعات 

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

 اإليرادات 

 %8.84 3,976,924  عاقدية غير  مست،م  شركة الحمد االستثمارية )حسابات متنوعة(

 %2.06 924,662 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة جوبار الخليج للنقل واملقاوالت 

 %1.93 866,489 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة العازمي )حسابات متنوعة(

 %1.84 827,891 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة عبدهللا عبدالرحمن ابانمي 

 %3.48 1,565,000 غير  عاقدية  مست،م  للمقاوالت املحدودةشركة نسما وشركاهم 

 %18.15 8,160,966 اإلجمالي 

 اسم العميل 

 م 2021 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 تعاقدية / غير تعاقدية

 املبيعات 

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

 اإليرادات 

 %9.26 3,822,656 غير  عاقدية  مست،م  شركة الحمد االستثمارية )حسابات متنوعة(

 %0.63 260,097 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة العازمي )حسابات متنوعة(

 %0.79 327,374 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة عايد العازمي )حسابات متنوعة(

 %1.97 813,236 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة مروج الياسمين 

 % 50 0 208,178 غير  عاقدية  مست،م  شركة طارق الرميج للمقاوالت 

 %13.15 5,431,541 اإلجمالي 

 اسم العميل 

 م2022يونيو  30 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 تعاقدية / غير تعاقدية

 املبيعات 

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

 اإليرادات 

 % 23 4 844,811 غير  عاقدية  مست،م  شركة الحمد االستثمارية )حسابات متنوعة(

 % 45 1 289,224 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة العازمي )حسابات متنوعة(

 % 87 1 372,273 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة عايد العازمي )حسابات متنوعة(

 % 09 1 217,634 غير  عاقدية  مست،م  مؤسسة مروج الياسمين 

 % 07 0 14,777 غير  عاقدية  مست،م  شركة طارق الرميج للمقاوالت 

 %8.71 1,738,719 اإلجمالي 

 معلومات اإلدارةاملصدر: 
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يوأيو   30  وفترة الستة لشور املنتهية في  2021  و2020% من إجماعي تكل ة اإليرادات الشركة لعامي  72 33% و48 18% و13 53يمثم لكبر نمسة موردين للشركة نواعي   

  : 2022يوأيو  30  وفترة الستة لشور املنتهية في 2021  و2020يلي يوضح ا،جدوو التاعي ت اصيم كبار املوردين نسب املورد لعامي   على التواعي، وفيما 2022

 كبار املوردين للشركةل: 12ا،جدوو رقص ) 

 اسم املورد 

 م 2020 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 تعاقدية / غير تعاقدية

 املشتريات  

 )ريال سعودي( 

النسبة من تكلفة 

 )%(  االيرادات

 % 49 24 8,373,741 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة جوبار الخليج

 % 69 16 5,705,165 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة جود 

 % 73 3 1,275,944 غير  عاقدية  طرف مست،م  ستيكو 

 % 44 1 492,095 غير  عاقدية  مست،م طرف  شركة كسارة املحدودة 

 % 78 6 2,319,509 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة اسمنت املدينة 

 % 53.13 18,166,454 اإلجمالي 

 اسم املورد 

 م 2021 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 تعاقدية / غير تعاقدية

 املشتريات  

 )ريال سعودي( 

النسبة من تكلفة 

 )%(  اإليرادات

 %2.50 800,000 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة اسمنت املدينة 

 %6.59 2,104,373 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة ستيكو 

 %6.26 2,000,000 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة جود 

 %1.56 500,000 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة سودامكو

 %1.56 500,000 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة االومير 

 % 18.48 5,904,373 اإلجمالي 

 اسم املورد 

 م2022يونيو  30 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 تعاقدية / غير تعاقدية

 املشتريات  

 )ريال سعودي( 

النسبة من تكلفة 

 )%(  االيرادات

 % 79 18 2,700,141 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة افاق العربية 

 % 46 0 65,933 غير  عاقدية  مست،م طرف  شركة ستيكو 

 % 84 4 695,862 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة جود 

 % 62 4 663,512 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة جال التنمية

 % 02 5 721,510 غير  عاقدية  طرف مست،م  شركة وقودي

 % 33.72 4,846,958 اإلجمالي 

 معلومات اإلدارةاملصدر: 
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 : السجالت الترارضة التالية لدي الشركة
  ت الترارضة للشركةل: السجال 13ا،جدوو رقص )

# 
رئيس ي/  

 فرعي
 املدينة

رقم السجل  

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  النشاط 

 1122002308 املجمعة  رئيس ي  1

وبير   االنشاإلات  شراإل  ا،خارطة،  على  البير  ولنشطة  وت،سيموا  والع،ارات  األراض ي 

صناعة   ا،خ،  وال نادق،،،  واملستش يات  املدارس  مثم  السكنية  غير  للمباني  العامة 

ا،خرلاأة املع ولة مسب،ة الصب ،اإلنشاإلات العامة للمباني السكنية، اأتاج نرلاأة  

اإلنشاإلا للب اكر،  البري  ا،خلط ،الن،م  ا، كومية، صناعة  جاه ة  للمباني  العامة  ت 

   البلك األلمنتي امل رغ واآلجر

ه  1420/ 23/07

)املواف  

  ل 1999/ 01/11

ه )املواف  1445/ 23/07

  ل 2024/ 04/02

 1122005051 املجمعة  فرعي 2
صناعة   واآلجر،  امل رغ  األلمنتي  البلك  صناعة  السكنية,  للمباني  العامة  اإلنشاإلات 

 الوزن، اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط  ا،خرلاأة ن ي ة 

ه  1435/ 14/06

املواف  )

  ل 2014/ 14/04

ه )املواف  1445/ 14/06

  ل 2023/ 27/12

 1126105999 املجمعة  فرعي 3
صناعة الطوب والكتم والبالطات ا، رارضة بما فيها األلمنت ا، راري, اأتاج نرلاأة  

 واآلجر  جاه ة ا،خلط , صناعة البلك األلمنتي امل رغ 

ه  1440/ 14/02

املواف  )

  ل 2018/ 23/10

ه )املواف  1445/ 14/02

  ل 2023/ 30/08

 معلومات اإلدارة املصدر:

 

 

 

 اليوجد لدي الشركة شركات تاجعة  اليوجد لدي الشركة شركات ش،ي،ة كما لأي

 

 

 

   منحواتو   التنافس ي،  ومرك ها  لعمالوا  دعصت  تيوال  ،عالماتها الترارضة  على  ومنتراتها  ندماتها   سوض   في  الشركة   عتمد
ؤ
   تميزا

ؤ
 لدأاه   ا،جدوو   وضوضح   العمالإل  بين  السوق   في  واض ا

  للشركة الترارضة ةالعالم
 الترارضة للشركة ة العالم ل:14ا،جدوو رقص )

 تاريخ بداية الحماية  بلد التسجيل  تاريخ التسجيل  رقم التسجيل اسم املالك  العالمة التجارية
تاريخ نهاية 

 الحماية

 
 ه 1443/ 03/04 1443002269 شركة معيار

ملكة العربية  امل

 السعودية 
 ه 1453/ 10/01 ه 1443/ 11/01

 

 ه 1443/ 13/06 1443010527 شركة معيار
اململكة العربية  

 السعودية 
 ه 1453/ 20/03 ه 1443/ 21/03

 املصدر: معلومات اإلدارة
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 قائمة فروع الشركة 
 قائمة فروع الشركة ل:15ا،جدوو رقص )

 املدينة #
رقم السجل  

 التجاري 
 االنتهاءتاريخ  تاريخ اإلصدار  حالة الرخصة النشاط

 1126105999 جالجم 1
صـــناعة الطوب والكتم والبالطات ا، رارضة بما فيها األلـــمنت ا، راري, 

 مردد  اأتاج نرلاأة جاه ة ا،خلط , صناعة البلك األلمنتي امل رغ واآلجر 

ه  1440/ 14/02

املواف  )

  ل 2018/ 23/10

ه )املواف  1445/ 14/02

  ل 2023/ 30/08

 1122005051 املجمعة 2
ـــــمنتي امل رغ   ــ ـــــناعة البلك األلـ ــ ـــــكنية, صـ ــ ـــــاإلات العامة للمباني السـ ــ اإلنشـ

ــاأــة جــاه ة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــاأــة ن ي ــة الوزن، اأتــاج نرلـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنــاعــة ا،خرلـ ــ ــ ــ ــ واآلجر، صـ

 ا،خلط 
 مردد 

ه  1435/ 14/06

املواف  )

  ل 2014/ 14/04

ه )املواف  1445/ 14/06

27/12 /2023   

 املصدر: معلومات اإلدارة

 
 

 :يلي كما وهي ،من ا،جوات ا، كومية املختصة لتمكييها من ال،يا  جعملياتهاوالتصرضح البيئي للتشغيم  الترانيص الصناعية نصلت الشركة على
 والتصارضح ا، كومية ل: الترانيص16ا،جدوو رقص )

مالك  

 التصريح /الترخيص
 التصريح /رقم الترخيص الترخيص/التصريح 

الجهة 

 املصرحة/املرخصة
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار/التجديد

 شركة معيار  
ترنيص منش ة 

 صناعية
441102124259 

وزارة الصناعة والثروة 

 املعدأية 
 ه 1449/ 12/08 ه 1444/ 24/06

 شركة معيار
ترنيص منش ة 

 صناعية
441110124835 

الصناعة والثروة وزارة 

 املعدأية 
 ه 1445/ 28/07 ه 1444/ 18/07

 شركة معيار
رنصة نشاط 

 تراري 
 ه 1444/ 16/05 ه 1442/ 04/05 لماأة منط،ة الرضاض 40031820678

 شركة معيار
تصرضح بيئي  

 للتشغيم 
- 

املرك  الوطني للرقابة  

 على االلتزا  البيئي 
 ه 1446/ 17/05 ه 1443/ 24/05

 اإلدارةمعلومات  :ملصدرا

 

 : لراض ي قطر  عن عبارة  وهي مست جر بص تها اإليرار ع،ود من عدد الشركة لبرمت
 ل: قائمة الع،ارات املست جرة17ا،جدوو رقص )

 )قيمة العقد  2املساحة م تاريخ نهاية العقد  تاريخ بداية العقد  نوع العقار  موقع العقار
ا
 ( سنويا

 رضاو لعودي 75,000 2  50,000 ه 1447/ 19/01 ه 1442/ 20/01 لرض املجمعة 

 لعودي رضاو 75,000 2  50,000 ه 1447/ 07/03 ه 1442/ 08/03 ارض املجمعة 

  معلومات اإلدارة :ملصدرا
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 بالشركة:يبين ا،جدوو التاعي قائمة وثائ  الت مين املتعل،ة 
 قائمة وثائ  الت مين املتعل،ة بالشركة  ل:18ا،جدوو رقص )

 مدة السريان نوع التغطية التأمينية املؤمن  م 

 وثي،ة ال مان الصحي التعاوني  لماأة للت مين التعاوني  1
   12/05/2022من: 

   11/05/2023اعى: 

 وثي،ة ال مان الصحي التعاوني  التعاوني لماأة للت مين  2
   12/05/2022من: 

   11/05/2023اعى: 

 ت مين الطوو السيارات  شركة الياأ  السعودي ال رنس ي للت مين التعاوني  3
   18/08/2022من: 

   17/08/2023اعى: 

 الت مين الشامم للمركبات  لماأة للت مين التعاوني  4
   26/04/2022من: 

   25/04/2023اعى: 

 الت مين الشامم للمركبات  لماأة للت مين التعاوني  5
   09/05/2022من: 

   08/04/2023اعى: 

 املصدر: معلومات اإلدارة 

 

%، وتندرج الشركة 20لعودة قدرها  موظف غير لعودي، وبنسبة    140موظف لعودي و  35موظف ميهص    175 ، بلغ عدد موظ ي الشركة  2022يوأيو    30كما في تارضخ  

 تحت النطاق (األن ر املتولط( من برأامد أطاقات للسعودة 
ؤ
 .ناليا

    2022يوأيو  30 ، و 2021ديسمبر  31 ، و 2020ديسمبر  31وتوضح ا،جداوو التالية لعداد املوظ ين ونسبة السعودة وتوزيعوص على إدارات الشركة في 
 ل: لعداد العاملين بالشركة 19ا،جدوو رقص )

 الفئة

   2022يوأيو  30   2021ديسمبر  31 م 2020 ديسمبر 31

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 % 20 35 20.49% 33 17.21% 21 السعوديون 

 % 80 140 79.51% 128 82.79% 101 غير السعوديين

 % 100 175 100% 161 % 100 122 اإلجمالي 

 املصدر: معلومات اإلدارة

   توزير املوظ ين على اإلداراتل:  20ا،جدوو رقص )

 اإلدارة 

 م2022يونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31

 غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون 

 26 8 26 7 7 4 املبيعات إدارة

إدارة الشؤون  

 الفنية
2 78 3 71 3 80 

 26 10 24 9 10 6 اإلدارة املالية 
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 اإلدارة 

 م2022يونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31

 غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون  غير السعوديين السعوديون 

إدارة املوارد 

 الةشرية 
9 6 14 7 14 8 

 اإلجمالي 

21 101 33 128 35 140 

122 161 175 

 املصدر: معلومات اإلدارة

   هذه النشرة نشر   لية لصوو نارجوا نتى تارضخال يوجد للشركة نشاط تراري نارج اململكة وال تملك 

راو عمم الشركة، وبالتثناإل ذلك  ت،و  إدارة الشركة بمتاجعة السوق جشكم دائص لواإلؤ دانم اململكة لو نارجوا للتعرف على املستردات واألفكار واالبتكارات ا،جديدة في م

 حاث والتطوضر للمنترات ا،جديدة  فإأي ال يوجد لدي الشركة لي ليالات محددة لو مكتوبة جش ن األب 

 في الوضر املاعي نالو )لي ا ب أي لص يحدثوض،ر لع اإل مرل  اإلدارة 
ؤ
 مل وظا

ؤ
 األنيرة 12أ،طاع في لعمالوا يمكن لن ي ثر لو يكون لثر ت ثيرا

ؤ
 ل شورا

 الشركة كما ي،ر لع اإل مرل  اإلدارة جعد  وجود لي أية إلجراإل لي  غيير جوهري في طبيعة عمم 
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 : وبعد الطرحالشركة قبم  ملكيةهيكم يوضح ا،جدوو التاعي 
  وبعد الطرحقبم  الشركة لكيةهيكم مل: 21ا،جدوو رقص )

 مباشر(بعد الطرح )بشكل   قبل الطرح )بشكل مباشر(  

 إسم املساهم  #
 عدد األسهم 

 )سهم(

 القيمة اإلسمية للسهم 

 )ريال سعودي( 

 نسبة امللكية 

 )%( 

عدد األسهم  

 املطروحة

 )سهم(

 عدد األسهم 

 )سهم(

 القيمة اإلسمية للسهم 

 )ريال سعودي( 

 نسبة امللكية 

 )%( 

 14.88% 1,974,580 197,458 - 18.60% 1,974,580 197,458 عبدالرنمن أاصر محمد التركي  1

 14.08% 1,868,420 186,842 - 17.60% 1,868,420 186,842 نالد أاصر محمد التركي  2

 14.88% 1,974,580 197,458 - 18.60% 1,974,580 197,458 عبدهللا أاصر محمد التركي 3

 15.04% 1,995,810 199,581 - 18.80% 1,995,810 199,581 بدر أاصر محمد التركي 4

5 
شركة كيان السعودية لاللتثمار 

 والتطوضر الع،اري امل دودة 
63,696 636,960 %6.00 - 63,696 636,960 %4.80 

 3.20% 424,640 42,464 - 4.00% 424,640 42,464 شركة همي ال،اب ة  6

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 منصور نمد عبدهللا البابطين 7

 1.60% 212,320 21,232 - 2.00% 212,320 21,232 عبدهللا عبدامل سن الوداب للطان  8

 3.20% 424,640 42,464 - 4.00% 424,640 42,464 انمد عبدالرنمن املعيوف 9

 1.28% 169,860 16,986 - 1.60% 169,860 16,986 عماد محمد صا،ح الصميت  10

 0.96% 127,390 12,739 - 1.20% 127,390 12,739 ابراهيص عبدالع ض  علي الغ يص 11

 1.60% 212,320 21,232 - 2.00% 212,320 21,232 عبدالع ض  ابراهيص محمد املنير  12

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 عبدهللا نسن لليمان الغنا  13

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 أايف عبدالع ض  علي الغ يص  14

 1.12% 148,620 14,862 - 1.40% 148,620 14,862 بدر عبدالع ض  عبدهللا الكيهم  15

 % 00 20 2,654,000 265,400 265,400 - - - ا،جموور )مستثمرون م هلون جددل  16

 % 100.00 13,270,000 1,327,000 265,400 100.00% 10,616,000 1,061,600 اإلجمالي

 الشركةاملصدر: 
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 : وبعد الطرحقبم  غير املباشرة يوضح ا،جدوو التاعي هيكم ملكية الشركة

 (مباشر غير بشكل) الطرح بعد ( مباشر غير بشكل) الطرح قبل    

 نسبة امللكية  القيمة اإلسمية للسهم  األسهم عدد  نسبة امللكية  القيمة اإلسمية للسهم  عدد األسهم  اسم املساهم  #

 )%(  ( ريال سعودي) (سهم) )%(  ( ريال سعودي) (سهم)    

 %0.8 106,160 10,616 %1.0 106,160 10,616 التركي  محمد أاصر نالرنم عبد 1

 %0.8 106,160 10,616 %1.0 106,160 10,616 نالد أاصر محمد التركي  2

 %0.8 106,160 10,616 %1.0 106,160 10,616 التركي محمد أاصر هللا عبد 3

 %0.8 106,160 10,616 %1.0 106,160 10,616 بدر أاصر محمد التركي 4

 %1.0 133,760 13,376 %1.3 133,760 13,376 الغ يص علي  الع ض عبد ابراهيص 5

 %2.9 382,180 38,218 %3.6 382,180 38,218 الغ يص  علي   الع ض عبد أايف  6

 %0.9 121,020 12,102 %1.1 121,020 12,102 الغ يص  علي  الع ض عبد صا،ح 7

 %8.0 1,061,600 106,160 %10.0 1,061,600 106,160 اإلجمالي

 الشركةاملصدر: 
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 شركة كيان السعودية لالستثمار والتطوير العقاري املحدودة

 وندة،  10,000  إعى  م،سص   رضاول  100,000)  قدره   ماو  برلس  ه1430/ 14/03  وتارضخل  1010264094)  رقص  التراري   السجم  بموجب  محدودة   مس ولية  ذات  لعودية  شركة

    رضاول 10) نصة كم قيمة

 املباني  وترميص  و شـــغيم وأؤافة وصـــياأة للمباني  عامة  وم،اوالت  الشـــركة لصـــا،ح االيرار  او  بالبير املباني هذه   والـــتثمار عليها  املباني  إلقامة األراضـــ ي شـــراإل في نشـــاطوا وضتمثم

 وصــــــيانها الكوربائية واالعماو الواتف شــــــبكات وتمديد وصــــــياأتها  واالأ اق  وا،جســــــور   والطرق   وصــــــياأتها و شــــــغيلوا الصــــــحي  والصــــــرف  املياه  واعماو وصــــــياأتها  الســــــدود واعماو

 املدن  وأؤافة واملنتزهات ا، دائ  وتنسي 

 الشركة: وضبين ا،جدوو التاعي هيكم ملكية 

 املصدر: الشركة 

 

 شركة همة القابضة 

وندة، قيمة  100ل رضاو م،سـص إعى 100,000ه برلس ماو قدره )19/11/1442ل وتارضخ 1122103575شـركة لـعودية ذات مسـ ولية محدودة بموجب السـجم التراري رقص )

واألنواض والتماثيم والنحت والرلــــــــــــص وما شــــــــــــابهوا, تمديدات ل رضاو   وضتمثم نشــــــــــــاطوا في صــــــــــــناعة منترات من الرنا  مثم املطابخ واملغالــــــــــــم والتحف  1,000كم نصــــــــــــة )

نية والغير لـــــــكنية, اإلنشـــــــاإلات الشـــــــبكات, تربية وملأتاج لموات الدجاج الالنص و شـــــــغيم م ارنوا, إدارة األنشـــــــطة وا،خدمات البلدية واالشـــــــراف عليها, ترميمات املباني الســـــــك

رة وت جير املخازن ذاتية التخ ضن,  شـــــــغيم امل اجر, الوندات الســـــــكنية امل روشـــــــة, ت،ديص ندمات االتصـــــــاالت املتن،لة,  العامة للمباني الســـــــكنية, ال نادق , إأتاج البيض, إدا

 صناعة ا،خلطات ا،خرلاأية ا،جاه ة وا،جافة متعددة االلتخدامات , تحصيم ديون جوات التموضم

 وضبين ا،جدوو التاعي هيكم ملكية  الشركة:

 اسم الشريك  عدد الحصص  قيمة كل حصة اجمالي قيمة الحصص 

 التركي  محمد بن أاصر بدر 25 1000 25000

 نالد أاصر محمد التركي 25 1000 25000

 التركي محمد بن أاصر الرنمن عبد 25 1000 25000

 التركي  محمد بن أاصر بن هللا عبد 25 1000 25000

 االجمالي  100  100,000

 املصدر: الشركة

 

 

 

 

 اسم الشريك  عدد الحصص  قيمة كل حصة اجمالي قيمة الحصص 

 الغ يص  على  الع ض  عبد أايف 2100 10 21,000

 الغ يص  علي  الع ض  عبد صا،ح 1900 10 19,000

 الغ يص   علي  الع ض عبد إبراهيص 6000 10 60,000

 االجمالي  10,000  100,000
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 الويكم التنؤيمي للشركةل: 1رقص ) الشكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة :املصدر



 

- 37 - 

 

m e y a r . s a  

 

 : ولمين لر املجل   رة يوضح ا،جدوو التاعي لع اإل مرل  اإلدا ينميهص غير مست،لثالثة  ل  3مست،لين و)اثنين  ل  2)، ميهص  لع اإل  نمسة  ل5دير الشركة مرل  إدارة يت لف من )ي
 ولمين لر املجل   مرل  اإلدارةلع اإل ل: 22ا،جدوو رقص )

 املنصب االسم
 /صفة العضوية

 ** ****االستقاللية
 العمر الجنسية 

قبل   األسهم اململوكة

 الطرح

 " مباشرة"

  األسهم اململوكة

 قبل الطرح 

 غير مباشرة "

األسهم اململوكة بعد  

 الطرح

 "مباشرة" 

األسهم اململوكة بعد  

 الطرح

 " مباشرة"غير 

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

للطان عبدهللا عبدامل سن  

 الوداب

رئي  مرل   

 االدارة 

غير  غير تن يذي /  

 مست،م
 %0 0 %60 1 21,232 %0 0 2.00% 21,232 35 لعودي

 بدر أاصر محمد التركي***

أائب رئي   

مرل   

 االدارة 

غير  غير تن يذي /  

 مست،م
 % 80 0 10616 04 15% 199,581 % 00 1 10,616 80 18% 199,581 28 لعودي

عبدالرنمن أاصر محمد  

 التركي**** 

ع و مرل   

االدارة  

 املنتدب

تن يذي / غير  

 مست،م
 % 80 0 10616 88 14% 197,458 % 00 1 10,616 60 18% 197,458 34 لعودي

عبدهللا عبدالع ض  ابراهيص 

 العمر

ع و مرل   

 االدارة 

غير تن يذي /  

 مست،م
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 31 لعودي

في عبدالع ض  إبراهيص  

 املنير*****

ع و مرل   

 االدارة 

غير تن يذي /  

 مست،م
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 23 لعودية

 انمد السيد محمد السيد 
لمين لر  

 املجل 
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 30 مصري  -

 املصدر: معلومات اإلدارة

 ثالث لنوات ملدة  وذلك  ل على اأتخاب لع اإل مرل  اإلدارة املذكورضن لعاله ك وو مرل  إدارة للشركة 07/11/2021ه )املواف  02/04/1443 *واف،ت ا،جمعية التحولية املنع،دة في تارضخ

 جل  اإلدارة  ل على  عيين السيد/ انمد السيد محمد السيد ك مين لر مل08/11/2021ه )املواف  03/04/1443**واف  مرل  اإلدارة في اجتماعي املنع،د في تارضخ 

 %ل جعد الطرح  20 3%ل قبم الطرح، ونسبة )00 4معيار نسبة ) شركة في مباشر جشكم تملك التي ال،اب ة همة شركة في املباشرة ملكيتي عن أاترة التركي محمد أاصر  بدر /للسيد املباشرة  غير امللكية إن***

%ل جعد 20 3%ل قبم الطرح، ونســبة )00 4معيار نســبة )  شــركة في  مباشــر جشــكم  تملك  التي  ال،اب ــة  همة  شــركة في  املباشــرة ملكيتي  عن أاترة محمد التركيعبدالرنمن أاصــر   /للســيد  املباشــرة  غير امللكية ****إن

 الطرح 

ــــــو مرل  اإلدارة ال30/07/2022ه )املواف  01/01/1444***** واف،ت ا،جمعية العامة العادية املنع،دة  بتارضخ  ــــــو   ل على  عيين ع ـــ ــــــو مرل  إدارة  بدال من الع ـــ ــــــيدة/ في عبدالع ض  إبراهيص املنير  كع ـــ ســـ

 املست،يم/ لارا عبدهللا  محمدا، مود 
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 اإلدارة مجلس صالحيات

  اعمالوا   وتصرضف  التثماراتها  وتحديد  ليالتها  ورلص   الشركة  الدارة   والصالنيات  السلطات  اولر  االدارة   ملجل   يكون   العامة  للجمعية  امل،ررة   االنتصاصات  مراعاة   مر

 :ا، صر ال املثاو لبيم  على ولي  اغراضوا يح،  وبما ونارجوا السعودية العربية اململكة دانم امورها كافة وتصرضف  واموالوا

  مرل    مح ر   يت من   ان   يرب   الشركة  ع،ارات  ببير   يتعل   فيما  اأي   على,  الرئيس ي  ومرك ها  الشركة  مترر   ذلك   في  بما  ورهيها  الشركة  واصوو   ع،ارات   بير   ن  -ل

 :التالية الشروط مراعاة  بالتصرف قراره  ونيثيات االدارة 

   لي واملبررات االلباب البير قرار في املجل  يحدد  ان -1

   املثم لثمن م،اربا البير يكون  ان -2

   كافية وب ماأات املجل  ي،درها  التي ا، االت في اال ناضرا البير يكون  ان -3

  انري  بالتزامات تحميلوا او الشركة انشطة  جعض توقف  التصرف ذلك على يترتب اال -4

  واملستندات   والوثائ   الع،ود  اأواع  كافة  على  والتوض،ر  ج ئيا  او   كليا  والغائها  والت اوضض  الشرعية  الوكاالت  واصدار  وع لوص  وامل امين  الوكالإل   عيين  ن   لي - ب

  نصر   دون   الشركة  عن  أيابة  نكومية  والغير   ا، كومية  املناقصات  في  والدنوو   الشركة  عن  أيابة  واملناقصات  والص ،ات  واالمتيازات  والوكاالت  واالت اقيات

  نروج   او  جدد   شركاإل دنوو   او  ن  ي  او  املاو  راس   برفر   لواإل    عديلوا  ومالن   الشركة  فيها   شترك   التي   الشركات  تالي   ع،ود  على  العدو   كاتب   لدي   والتوقير

 او   أوعوا  كان  ايا  انري    عديالت  اي  او  فروعوا  اند  او  فروعوا  او  للشركات   ال،اأوني  الكيان   عديم   او  الموا   غيير   او  االنشطة  او  االدارة   بند   عديم  او  شركاإل

  او   جدد  شركاإل  دنوو   او  املاو  راس  رفر   او  بخض  لواإل   عديلوا  ومالن   تاليسوا  ع،ود  على  والتوقير  ال،ائمة  الشركات  في  والدنوو   الشركات  وتالي   تص يتها

  قرارات   على  والتوقير   تص يتها  او  انري    عديالت  اي  از  فروعوا  او  للشركات  ال،اأوني  الكيان   عديم  او  الموا   غير   او  االنشطة  او  االدارة   بند   عديم  او  شركاإل  نروج

  الصنادي    في  والوندات  والسندات وااللوص وا، صص  االصوو   رهن  وبير  وشراإل  الشركاإل  وقرارات  ومالن    التالي   ع،ود  والغاإل  والشراإل   وااللتحواذ  االأدماج

 اما    واالفراغات  الصكوك  على  التوقير  ن   لي  وااللوص  ا، صص  وأ،م  املاو  وراس  وااللوص  ا، صص  عن  التنازو   وقبوو   عيها  والتنازو   الع،ارضة  وغير   الع،ارضة

  الشركة  لصا،ح  واملشاركة  الثمن  وقبض  الثمن  ودفر  والتسليص  وااللتال   وقبولي  واالفراغ  الع،ارات  اأواع  وكافة  االراض ي  وبير  وشراإل  الرلمية  وا،جوات  العدو  كاتب

  كليا   عيها  والتنازو   ومساناتها  بحدودها   الصكوك   عديم   وطلب  لكنية  اعى  الصناعية  االراض ي  وتحوضم  صناعية  او  لكنية  اعى  ال راعية  االراض ي  وتحوضم   الغير   مر

  واالضافة  واالراض ي املخططات التخدا   عديم وطلب والصكوك االمالك وضص وال رز   وال،سمة  والتر ئة  الصكوك ودمد واالضافة وا، ذف وافراغوا ج ئيا او

 او  ع،ودها  وقيروت  والتاجير   واملسانة  واالطواو  ا، دود  و عديم  املدني  السجم  ورقص  املالك  الص  و عديم  وجدت  ان  وقبولوا  الشواطير   عن  والتنازو   وا، ذف

  دانم   البنوك  كافة   لدي  الشركة  بالص  االلتثمارضة  وامل افظ االلوص  ومحافظ  وااللتثمارضة  ا،جارضة  ا، سابات  و شغيم  ادارة   وفتح   وفسخوا   فسخوا  او   عديلوا

 يتعل   فيما  التعودات  وت،ديص  ال ماأات  واصدار  التحوضالت  واجراإل  االعتمادات  وفتح  وااليداع  والس ب  وتص يتها  واق الوا  ونارجوا  السعودية  العربية  اململكة

 الشركة   باعماو  ا،خاصة   الترارضة  االوراق  فيها  بما  املصرفية  املعامالت  اأواع  وكافة  والشيكات  املالية  واملستندات  االوراق  كافة  على  والتوقير  الشركة  باعماو

 وااللتثمارضة  ا،جارضة  ا، سابات  اعى  االلوص  محافظ  نسابات   من  والتحوضم   والعك    ا،جارضة  اعى  االلتثمارضة  ا، سابات  من  والتحوضم   ا، سابات  بين   والتحوضم

  التي  الشركات وك الة الشركة لصا،ح  النبكية ال ماأات و سييم  والشيكات ا، سابات كشوفات  وطلب ا، سابات بياأات وتحديث ا، سابات تنشيط   والعك 

  او الشركة فيها  شارك التي الشركات من الي ال،روض عدا  فيما  املاعي الدعص  وت،ديص الشركات بهذه   الشركة  تملكي ما بنسبة الوص او  نصص بها  الشركة تمتلك

  ذلك  وغير   االمر  لندات  وتحرضر  املصرفية  املعامالت  اأواع  وكافة  والشيكات  املالية  واملستندات  االوراق  كافة  على  والتوقير  الش،ي،ة،  او  ال رعية  الشركات  من  الي

 وانهاإل  واملتاجعة  واملراجعة  االئتماأية  السجالت  عن  االلت سار  ون   نصر  دون  والص ،ات  االت اقيات  كافة  وابرا   املعامالت  بكافة  وال،يا   الترارضة  االوراق  من

  االلتشارضة   املكاتب  مر  والتعاقد  التزاماتها  و سديد  الغير   لدي  الشركة  ن،وق   وتحصيم    االئتماأية  للمعلومات  السعودية  لمي  شركة   لدي  الالزمة  االجراإلات  كافة

  والعودة   ا،خروج  تاشيرات   ومنح  عيها  والتنازو   الك االت  وأ،م  وترديدها  العمم  ورنص  االقامات  والتخراج  االلت،دا   ومكاتب  العمم  مكاتب  من  التاشيرات  وطلب

  الوثائ    جمير   وتوقير  ا، كومية  وا،جوات وامل لسات والصنادي   البنوك  لصا،ح  الرهون   على   والتوقير وفكي  الرهن  ون   ال ضارة   تاشيرات  وطلب   اليهاكي   وا،خروج

 الرالمالية  وميزاأيتها التشغيلية نططوا على واملواف،ة الشركة عمم نطة اقرار ن  ولي, عليها والتوقير الع،ود ابرا  ذلك في بما ا، صر ولي  املثاو لبيم على

 الشركة  ادارة   عن  املسئولين  وت وضض  فيها  بالعاملين  ا،خاصة  واللوائح  والسيالات  للشركة  وال نية  واالدارضة  واملالية  الدانلية  اللوائح  على  واملواف،ة  السنوضة

  وميزاتهص  ورواتبهص  وللطاتهص صالنياتهص وتحديد والعمالة واملوظ ين   املدراإل و عيين   االدارة  مرل  ي عوا التي ال،واعد  ندود في الشركة بالص التوقير بصالنية

  شطبها   او  عليها  التعديالت  كافة  واجراإل  وترديدها  الترانيص  والتخراج  شطبها  او  عليها  التعديالت  كافة   واجراإل  التاجرضة  السجالت   وترديد  وفصلوص  وع لوص

  االدارة   ومرال   عادية  والغير   العادية  وا،جمعيات  التحوضم  وجمعيات  التاليسية  ا،جمعيات  اجتماعات  ن ور   ن   ولي   عيها  والتنازو   الترارضة  االلماإل  وحج 

  دانم   والسلطات  الصالنيات  هذه   جمير  بان  علما  لذالك  لالزمة  املستندات  كافة  على  والتوقير  الشركة  عن  أيابة  والتصوضت  الشركة  فيها   ساهص  التي  للشركات

  او  الت اوضض  الغاإل  ون   معينة  اعماو  او  جعمم   الغير   من  او  املجل   اع اإل  من  اكثر   او  واند  توكيم   او  ت وضض  ا،    ولي  السعودية  العربية  اململكة  ونارج

  وم لسات صنادي   مر ال،روض ع،د االدارة   ملجل  يروز  كما ج ئيا او كليا التوكيالت
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  ال،روض   ذلك   في  بما  مدة   الي  وذلك  الشركة  مدة   يتراوز   ال  التي  االئتمان  وشركات  املالية  والبيوت  البنوك  مر  الترارضة  وال،روض  مدتها  بلغت  موما  ا، كومي  التموضم

 : التالية الشروط مراعاة  يل   لنوات ثالثة اجالوا تراوز  التي الترارضة ال،روض ع،د نالة في اأي اال لنوات ثالث مدة  اجالوا تتراوز  التي

  لداده   وكي ية ال،روض التخدا  اوجي قراره  في االدارة  مرل  يحدد  ان -1

   للدائنين العامة وال ماأات ومساهميها بالشركة االضرار عد  لي امل،دمة وال ماأات  ال،رض شروط في يراعى ان -2

   االدارة  مرل  رئي  اقتراح على بناإلا االدارة  ملجل  لر امين  عيين - ت

 فيها بالعاملين ا،خاصة واللوائح والسيالات للشركة وال نية واالدارضة واملالية الدانلية اللوائح على املواف،ة - ث

 ومكافاتهص واجباتهص وتحديد املجل  يراه  نسبما  والك اإلة  ا،خبرة  ذوي   من ال،ياديين واملوظ ين املاعي واملدير   التن يذي الرئي   عيين -ج

 االدارة  مرل  ي عوا التي ال،واعد ندود في الشركة بالص التوض،ر بصالنية الشركة ادارة  عن املسئولين ت وضض -ح

   عليها  عرض التي االمور  في البت لرعة بهدف  وذلك اللجان هذه   بين والتنسي  الصالنيات من مالئما املجل  يراه  ما وتخوضلوا اللجان  شكيم -خ

 الشركات  من اي في واملساموة واالشتراكات   للشركة وتوكيالت ومكاتب وفروعوا تاجعة شركات  تالي  على املواف،ة -د 

 الرالمالية وميزاأيتها التشغيلية نططوا على واملواف،ة الشركة عمم نطة اقرار -ذ 

  االدارة  مرل  مح ر يت من ان على مصل تها، يح،  ملا طب،ا التزاماتهص من الشركة مديني ذمة  ابراإل ن  ي،درها التي ا، االت وفي الشركة ادارة  ملجل  وضكون  -ر

 : التالية الشروط ومراعاة  قراره  ونيثيات

 ادنى  كحد الدين نش  على كاملة لنة  مض ي جعد االبراإل يكون  ان -1

 الواند للمدين عا  لكم اقص ى كحد محدد ملبلغ  االبراإل يكون  ان -2

   فيي التوكيم او  الت وضض يروز  ال للمرل  ن  االبراإل -3

   معينة اعماو او جعمم ال،يا  او معين تصرف او اجراإل اتخاذ في الغير  من او اع ائي من اكثر  او واندا انتصاصاتي ندود في عني أيابة ي وض او يوكم ان االدارة  وملجل 

 مجلس اإلدارة وأمين سر املجلسملخص السيرة الذاتية ألعضاء فيما يلي 
 للطان عبدهللا عبدامل سن الوداب  - ل: السيرة الذاتية 23ا،جدوو رقص )

 الهداب  عبداملحسن سلطان عبدهللا

 لنة  35 العمر 

 لعودي  الجنسية

 رئي  مرل  األدارة  املنصب

   2021/ 07/11 تاريخ التعيين 

    2011العربية السعودية عا   ةناصم على درجة البكالورضوس في تخصص الوندلة الصناعية من جامعة امللك لعود في اململك • املؤهالت العلمية 

الر  • الخبرات العملية  منصب  ناليا  مراوئي   يشغم  في  محدودة  عمم  مس ولية  ذات  شركة  وهي  الترارضة،  نصيم  لشركة  والتر ئة   التن يذي  ا،جملة    ترارة 

   ونتى اآلن 2018الترارة اإللكتروأية من عا  و 

ت،نية مراو االتصاالت و شغم منصب املدير العا  في شركة م لسة الشاشة ا،جميلة لالتصاالت وت،نية املعلومات وهي م لسة فردية  عمم في   •

    2018  ونتى عا  2016من عا   املعلومات

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

ترارة ا،جملة    ، وهي شركة ذات مس ولية محدودة  عمم في مراوللصناعةنصيم  مصنر  في شركة   املديرضنع و مرل   و  شرضك   يشغم منصب •

   ونتى اآلن 2018الترارة اإللكتروأية من عا  و  والتر ئة

يشغم منصب شرضك في م لسة الشاشة ا،جميلة لالتصاالت وت،نية املعلومات، وهي م لسة فردية  عمم في مراو اإلتصاالت وت،نية املعلومات  •

   ونتى اآلن 2016من عا  

 املصدر: معلومات اإلدارة
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 التركي محمد  بدر أاصر -  ل: السيرة الذاتية24ا،جدوو رقص )

 محمد التركي بدر ناصر 

 لنة  28 العمر 

 لعودي  الجنسية

 أائب رئي  مرل  اإلدارة  املنصب

   2021/ 07/11 تاريخ التعيين 

عا   أيولكوو اوف اركتكتر اأد دي اين من الواليات املتحدة األمرضكية    وس في تخصص الوندلة املعمارضة من كليةناصم على درجة البكالورض • املؤهالت العلمية 

2019     

   2020 عمم في املجاو الع،اري من عا   وهي شركة ذات مس ولية محدودة    ،لكان املتحدةيشغم ناليا منصب مدير اإلنشاإلات في شركة اإل  • الخبرات العملية 

 ونتى اآلن  

وهي   • اركتكتر،  تو  ا ش  في شركة  موندس  منصب  محدودة  شغم  ذات مس ولية  األمرضكية  شركة  املتحدة  الواليات  فيفي  الوندلة    عمم  مراو 

    2019  ونتى عا  2018من عا   املعمارضة

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

 ال يوجد 

 املصدر: معلومات اإلدارة

 عبدالرنمن أاصر محمد التركي  -  ل: السيرة الذاتية25ا،جدوو رقص )

 عبدالرحمن ناصر محمد التركي

 لنة  34 العمر 

 لعودي  الجنسية

 والرئي  التن يذي  ع و مرل  االدارة املنتدب املنصب

   2021/ 07/11 تاريخ التعيين 

    2009من اململكة العربية السعودية عا   كلية العلو  الص يةفي تخصص الصيدلة من الدبلو  ناصم على درجة  • املؤهالت العلمية 

   ونتى اآلن  2021أتاج ا،خرلاأة من عا  راو إيشغم ناليا منصب الرئي  التن يذي في شركة معيار، وهي شركة مساهمة م، لة  عمم في م • الخبرات العملية 

منصب   • ناليا  العا يشغم  امل دودةفي    املدير  األلاس  في  شركة حجر  محدودة  عمم  ذات مس ولية  وهي شركة  البير  ،  الطرق،  انشاإل  مراو 

 ونتى اآلن    2017من عا   بالتر ئة للرمم والبحص

جاو  ، وهي شركة ذات مس ولية محدودة  عمم في املاملساكن املتحدة للتطوضر وااللتثمار الع،اري في شركة    املدير العا يشغم ناليا منصب   •

 ونتى اآلن   2016الع،اري من عا  

  إعى عا   2012في شركة معيار امل دودة، وهي شركة ذات مس ولية محدودة  عمم في مراو إأتاج ا،خرلاأة من عا     مدير عا شغم منصب   •

2021     

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

 ال يوجد 

 املصدر: معلومات اإلدارة

 عبدالع ض  ابراهيص عبدهللا العمر -  ل: السيرة الذاتية26ا،جدوو رقص )

 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا العمر 

 30 العمر 

 لعودي  الجنسية
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 ع و مرل  االدارة  املنصب

   2021/ 07/11 تاريخ التعيين 

    2014السعودية عا  ناصم على درجة البكالورضوس في تخصص امل البة من جامعة امللك لعود في اململكة العربية  املؤهالت العلمية 

   ونتى اآلن 2014من عا    عمم في ال،طاع ا، كومي في وزارة الدفاع وهي جوة نكومية إداري يشغم ناليا منصب   الخبرات العملية 

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

 ال يوجد 

 املصدر: معلومات اإلدارة

 في عبدالع ض  إبراهيص املنير  -السيرة الذاتية  ل:  27ا،جدوو رقص )

 في عبدالعزيز إبراهيم املنيع

 لنة 23 العمر 

 ة لعودي الجنسية

   اإلدارة مرل   ع و املنصب

   2022/ 30/07 تاريخ التعيين 

    2021في اململكة العربية السعودية عا   فيصمجامعة اإلما  عبد الرنمن بن من  امل البةعلى درجة البكالورضوس في تخصص  ة ناصم • املؤهالت العلمية 

ت،د  ندمات   مونيةندمات    شركةوهي    قاأوأيون،  ومراجعون   محالبون   ديلوضت اأد توشلشركة   مراجر نارميناليا منصب     شغم • الخبرات العملية 

 ونتى اآلن   2022شور لبتمبر لعا   ذمناملالية  وااللتشارات  وال رائبتدقي  ا، سابات املراجعة، 

ذ من  هندليي  التشارضةندمات   عمم في مراو    شركة ذات مس ولية محدودة وهي    ماب كونسلت في شركة    محالب منصب    تشغم •

    2022  ونتى شور لغسط  من عا  2022فبراير من عا   شور

  واالشراف درالة واعداد نطط برأامد التنمية العمراأية   عمم في مراو    جوة نكوميةوهي    وزارة اإللكان في    محلم ماعيمنصب    تشغم •

    2022  ونتى شور لغسط  من عا  2022فبراير من عا   ذ شورمن على مشروعات تخطيط املدن و ال،ري 

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

 ال يوجد 

 املصدر: معلومات اإلدارة
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 ل: لع اإل اإلدارة التن يذية28ا،جدوو رقص )

 تاريخ التعيين  العمر  الجنسية املنصب االسم 
 األسهم اململوكة 

 بشكل مباشر قبل الطرح 

 النسبة العدد     

 60 18% 197,458   2021/ 08/11 34 لعودي  الرئي  التن يذي  عبدالرحمن ناصر محمد التركي

 - -   2021/ 27/02 47 مصري  مدير اإلدارة املالية  جامع وليد فتحي مصطفى 

 - -   2021/ 17/02 25 ة لعودي مدير إدارة املوارد البشرضة  رنا فهد راشد العيس ى 

 - -   2019/ 09/01 30 لوداني  مدير إدارة الش ون ال نية  احمد حامد عبدالرحمن الزمخشري 

 - -   2020/ 01/04 35 مصري  مدير إدارة املبيعات  وليد احمد حنفي حسن 

 - - - - - مدير املراجعة الدانلية  شاغر*

 ةاملصدر: معلومات اإلدار 

 قبم االدراج  بموا  إدارة املراجعة الدانلية* تتعود الشركة بتعيين مدير مراجعة دانلية لو  عيين شركة نارجية لل،يا  
 

 اإلدارة التنفيذية الذاتية ألعضاء سيرةملخص النبذة عن وفيما يلي 
 عبدالرنمن أاصر محمد التركي  -  ل: السيرة الذاتية29ا،جدوو رقص )

 عبدالرحمن ناصر محمد التركي

 راجر ال،سص رقص 
ؤ
 لع اإل مرل  اإلدارة ولمين لر املجل   3 4ف ال

 املصدر: معلومات اإلدارة

 وليد فتحي مصط ى جامر  - السيرة الذاتية ل: 30ا،جدوو رقص )

 وليد فتحي مصطفى جامع 

 لنة   47 العمر 

 مصري  الجنسية

 إلدارة املالية مدير ا املنصب

    1996 عا  مصر بدولة شم  عين جامعة من الترارة تخصص في البكالورضوس درجة على ناصم • املؤهالت العلمية 

 ونتى     2021  عا   من  ا،خرلاأة  إأتاج  مراو  في  و عمم  م، لة،  مساهمة  شركة  معيار،  شركة  في  املالية  اإلدارة  مدير  منصب  ناليا  يشغم • الخبرات العملية 

   اآلن

    2018  عا   من  ال ترة  نالو  امل،اوالت  مراو  في  و عمم  ،  فردية  م لسة  للم،اوالت  العتيبي هالو  م لسة  لدي  املاعي  املدير  منصب  شغم •

     2020 عا  ونتى

  األلالية،  املواد مراو  في  و عمم  ،  فردية  م لسة  السعودي  والبلوك  ا،جاه ة  للخرلاأة  السيادة  م لسة  لدي  املاعي  املدير منصب  شغم •

    2018 عا  ونتى   2016 عا  من ال ترة نالو

 مراو في و عمم  ،فردية م لسة وهي  السعودي  والبلوك ا،جاه ة  للخرلاأةشغم منصب مدير ماعي لدي م لسة محمد العلي السوضلص   •

    2016 عا  ونتى  2013 عا  من ال ترة نالو ، األلالية املواد

 ، فردية  م لسة  وهي  السعودي  والبلوك  ا،جاه ة  للخرلاأة لدي م لسة محمد العلي السوضلص     مصنر نرلاأةشغم منصب محالب   •

    2008 عا  ونتى  2006 عا  من ال ترة  نالو ، األلالية املواد مراو في و عمم

 في  و عمم  ،فردية  م لسة  وهي  السعودي  والبلوك  ا،جاه ة  للخرلاأةلدي م لسة محمد العلي السوضلص     موقرشغم منصب محالب   •

    2005 عا  ونتى   2002 عا  من ال ترة نالو ، األلالية املواد مراو
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العربية  • االعماو   مراو  في   عمم  ،شغم منصب محالب لدي شركة جولدان ان وهي شركة ذات مس لية محدودة  في جموورضة مصر 

    2002عا  ونتى  1997 عا  من ال ترة نالواإلدارضة 

 معلومات اإلدارةاملصدر: 

 رأا فود راشد العيس ى  -  السيرة الذاتية ل:31ا،جدوو رقص )

 رنا فهد راشد العيس ى 

 لنة  25 العمر  

 ة لعودي ا،جنسية

 مدير إدارة املوارد البشرضة   املنصب 

    2018 عا   املجمعة في املجمعة جامعة من البشرضةاملوارد   تخصص في البكالورضوس درجة على ناصم • امل هالت العلمية

•  

    2021  عا   من  ا،خرلاأة إأتاج  مراو  في  و عمم م، لة،  مساهمة  شركة  معيار،  شركة  مدير إدارة املوارد البشرضة في  منصب  ناليا   شغم • ا،خبرات العملية 

   اآلن ونتى

 املصدر: معلومات اإلدارة

 انمد نامد عبدالرنمن ال مخشري  - ل: السيرة الذاتية 32ا،جدوو رقص )

 احمد حامد عبدالرحمن الزمخشري 

 لنة   30 العمر  

 لوداني  ا،جنسية

 مدير إدارة الش ون ال نية  املنصب 

   2010 عا  بالسودان االكاديمية للش ون كردفان جامعة من من املدأية الوندلة تخصص في الدبلو  درجة على ناصم • امل هالت العلمية

    2019  عا   من  ا،خرلاأة  إأتاج  مراو  في  و عمم  م، لة،  مساهمة  شركة  معيار،  شركة  مدير إدارة الش ون ال نية في  منصب  ناليا  يشغم • ا،خبرات العملية 

   اآلن ونتى

    2013  عا   منذل  امل،اوالت  مراو  في   عمم    فردية  شركة)  ا،خرطو   لتطوضر  االلتشارضة  الدار  شركة  لدي    مدني  فني  موندس  منصب  شغم •

    2014 ونتى

  عا    ونتى    2012  عا   من  ال ترة  نالول  امل،اوالت  راوم  في   عمم    فردية   شركة)  امل دودة  ا،خيرية  املرافىإل  لدي  موندس   منصب  شغم •

2012     

 املصدر: معلومات اإلدارة

 وليد انمد نن ي نسن - ل: السيرة الذاتية 33ا،جدوو رقص )

 حسن  احمد حنفيوليد 

 لنة  35 العمر  

 مصري  ا،جنسية

 مدير إدارة املبيعات  املنصب 

    2009 عا  مصر في لوضف بني جامعة  منلترارة ا في البكالورضوس درجةناصم على  • امل هالت العلمية

   ونتى اآلن  2009ل من عا  اأتاج ا،خرلاأةو عمم في مراو شركة مساهمة م، لة  في شركة معيار )مدير املبيعات يشغم ناليا منصب  • العملية ا،خبرات 

 املصدر: معلومات اإلدارة
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 ، اجة الشركة وظروفوا بما يمكيها من ت دية مواموا ب عالية باإلضافة إعى  
ؤ
وفيما يلي  الوفاإل باملتطلبات النؤامية ذات العالقة  قامت الشركة بتشكيم ،جنة املراجعة أؤرا

  ومس ولياتها واألع اإل ا، اليينللجنة املراجعة وصف 

 لجنة املراجعة  

اجت في  العادية  العامة  ا،جمعية  املنع،د  واف،ت  املراجعة     عيين على    ل 02/12/2021)املواف     ه27/04/1443تارضخ  في  ماعوا  ع وضة ومدة    الئحتها  والتصوضت على ،جنة 

ه 1408/ 12/08  بتارضخ بيهاية دورة مرل  اإلدارة    وتنتهي   ل02/12/2021ه )املواف   27/04/1443تارضخ  ب  العامة غير العادية  ا،جمعية  انع،اد  من تارضخ  بدلت  والتي  لع ائها

    ل07/11/2024املواف  )

 اختصاصات لجنة املراجعة  

في لبيم ذلك ن  االطالع على سجالتها ووثائ،وا وطلب لي إي اح لو باملراقبة على لعماو الشركة، ولوا  لو اإلدارة  تختص ،جنة املراجعة  بيان من لع اإل مرل  اإلدارة 

 إذا لعاق مرل  اإلدارة عملوا لو  عرضت الشركة ألضرار لو نسائر جسيمة  التن يذية، وضروز لوا لن تطلب من مرل  اإلدارة دعوة ا،جمعية العامة للشركة لالنع،اد

 :ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة 
 ،جنة املراجعة لع اإل ل: 34ا،جدوو رقص )

 املنصب التعيين  تاريخ االسم 

 اللجنة رئي     2022/ 30/07 ع * في عبدالعزيز إبراهيم املني

 ع و   2021/ 02/12 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا العمر 

 ع و   2022/ 20/09 ي**املاض  صر رنا عبد النا

 املصدر: معلومات اإلدارة

  ل على  عيين ع و مرل  اإلدارة السيدة/ في عبدالع ض  إبراهيص املنير  كع و ،جنة مراجعة2022/ 07/ 30ه )املواف  1444/ 01/ 01*واف،ت  ا،جمعية العامة العادية بتارضخ 

 كع و ،جنة مراجعة رأا عبد الناصر املاض ي ل على  عيين السيدة/ 2022/ 09/ 20ه )املواف  1444/ 02/ 24*واف،ت  ا،جمعية العامة العادية بتارضخ 

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة: 
 ر عبدالع ض  إبراهيص املنيفي  -  ل: السيرة الذاتية35ا،جدوو رقص )

 عبدهللا محمد الحمود  سارا

 راجر ال،سص رقص 
ؤ
 لع اإل مرل  اإلدارة ولمين لر املجل   3 4ف ال

 اإلدارة  معلومات: المصدر

 عبدالع ض  ابراهيص عبدهللا العمر -  ل: السيرة الذاتية36ا،جدوو رقص )

 ابراهيم عبدهللا العمر عبدالعزيز 

 راجر ال،سص رقص 
ؤ
 لع اإل مرل  اإلدارة ولمين لر املجل   3 4ف ال

 املصدر: معلومات اإلدارة 

 رأا عبدالناصر عبدهللا املاض ي -  ل: السيرة الذاتية37ا،جدوو رقص )

 رنا عبدالناصر عبدهللا املاض ي 

 لنة  28 العمر 

 لعودي الجنسية 

 ع و ،جنة مراجعة املنصب 

    2017ناصلة على درجة البكالورضوس في تخصص امل البة من جامعة األميرة أورة بنت عبدالرنمن في اململكة العربية السعودية عا   املؤهالت العلمية 
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 الخبرات العملية 

ا،خليد   • لوو لشركة ماكسيموس  البشرضة من عا    شغم ناليا منصب محالب  املوارد  في مراو  امل دودة، وهي شركة ذات مس ولية محدودة  عمم 

   ونتى اآلن 2020

عا    • من  الربحي  غير  املجاو  في  وهي جمعية  عمم  لل هايمر  ا،خيرية  السعودية  ا،جمعية  في  امل البة  منصب مس ولة قسص  عا  2017شغلت    ونتى 

2019    

إدارات   مجالس  في  العضويات 

 أخرى شركات 
 ال يوجد

 املصدر: معلومات اإلدارة 
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 الترشيحات واملكآفآت  لجنة  

   الترشيحات واملكآفآت،جنة   شكيمعلى  ل 15/09/2022)املواف   ه19/02/1444في اجتماعي املنع،د في تارضخ  مرل  اإلدارة  واف  

 : الترشيحات واملكآفآتلجنة  ويوضح الجدول التالي أعضاء 
  الترشيحات واملكآفآت،جنة ل: لع اإل 38ا،جدوو رقص )

 املنصب التعيين  تاريخ االسم 

 اللجنة رئي     2022/ 15/09 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا العمر 

 ع و   2022/ 15/09 خالد ناصر محمد التركي

 ع و   2022/ 15/09 ناصر محمد التركي  عبدهللا

 اإلدارةاملصدر: معلومات 

 :الترشيحات واملكآفآت  وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة
  عبدالع ض  ابراهيص عبدهللا العمر -  ل: السيرة الذاتية39ا،جدوو رقص )

 عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا العمر 

 راجر ال،سص رقص 
ؤ
 املجل  لع اإل مرل  اإلدارة ولمين لر  3 4ف ال

 اإلدارة معلومات: املصدر

 نالد أاصر محمد التركي  -  ل: السيرة الذاتية40ا،جدوو رقص )

 خالد ناصر محمد التركي

 لنة 49 العمر 

 لعودي الجنسية 

 ،جنة الترشيحات واملكآفآت  ع و  املنصب 

 املؤهالت العلمية 
    1986في اململكة العربية السعودية عا   امللك فود االمنية من كلية  االمنيةناصم على درجة البكالورضوس في العلو  

   2012عا   PMIمعود إدارة املشارير من  لPMPشوادة إدارة املشارير )

    نتى تارضخي 1996شغم منصب  ضابط في  االمن العا  من عا   • الخبرات العملية 

إدارات   مجالس  في  العضويات 

 شركات أخرى 
 ال يوجد

 املصدر: معلومات اإلدارة 

 عبدهللا أاصر محمد التركي  -  ل: السيرة الذاتية41ا،جدوو رقص )

 عبدهللا ناصر محمد التركي

 لنة  41 العمر 

 لعودي الجنسية 

 ،جنة الترشيحات واملكآفآت  ع و  املنصب 

    2003ناصم على درجة البكالورضوس في العلو  العسكرضة من كلية امللك عبد الع ض  ا، ربية في اململكة العربية السعودية عا   املؤهالت العلمية 

   تارضخي   ونتى 2003شغم منصب  ضابط في  قوات الدفاع ا،جوي من عا   الخبرات العملية 

إدارات   مجالس  في  العضويات 

 شركات أخرى 
 ال يوجد

 املصدر: معلومات اإلدارة 
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 وف  النؤا  األلاس ي للشركة، توزع لرباح الشركة الصافية السنوضة على الوجي التاعي:

ت،رر ا،جمعية العامة العادية وقف هذا الترنيب متى بلغ االنتياطي %ل من صافي األرباح لتكوضن االنتياطي النؤامي للشركة وضروز لن  10يرنب عشرة باملائة )  1

 %ل من رلس املاو املدفوع  30املذكور ثالثين باملائة )

 معينة ات اقي يخصص لغرض لو لغراض  انتياطي  صافي األرباح لتكوضن  %ل من  5باملائة )  نمسةبناإل على اقتراح مرل  اإلدارة لن ترنب  للجمعية العامة العادية    2

ح،  مصل ة الشركة لو يك م توزير لرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين،  ياطيات لنري، وذلك بال،در الذي يللجمعية العامة العادية لن ت،رر تكوضن انت  3

 من هذا املوللجمعية املذكورة كذلك لن ت،تطر صافي األرباح مبالغ إلنشاإل م لسات اجتماعية لعاملي الشركة لو ملعاوأة ما يكون ق
ؤ
    لساتائما

 %ل من رلس ماو الشركة املدفوع  5نمسة باملائة ) ال ت،م عن يوزع من الباقي جعد ذلك على املساهمين نسبة  4

من  كحد لقص ى  %ل  10ل من أؤا  الشركات يخصص جعد ما ت،د  نسبة عشرة باملائة )76، واملادة )النؤا  األلاس ي  منل  23،ررة في املادة )مر مراعاة األنكا  امل   5

 كاف ة مرل  اإلدارة، على ان يكون التح،اق هذه املكاف ة متنالبالباقي مل
ؤ
 مر عدد ا،جلسات التي يح رها الع و    ا

 توزير لرباح مرنلية أصف لنوضة وربر لنوضة  ختصة يروز للشركة جعد التي اإل ال وابط املوضوعة من ا،جوات امل  6

 

 :  2022لشور من عا   والستة  2021و   2020 في املنتهية املالية واتيوضح ا،جدوو التاعي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعوا نالو السن
 توزير األرباح  ل: 42ا،جدوو رقص )

 البيان

  31املالية املنتهية في السنة 

 م 2020ديسمبر 

 )مراجعة(

 م 2021 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 )مراجعة(

  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 م 2022يونيو 

 )مفحوصة(

 3,178,293 4,454,281 6,125,030 صافي الربح )رضاو لعوديل 

 - 1,400,000 2,665,837 توزيعات األرباح املعلنة  

 - 1,400,000 2,665,837 املدفوعة* توزيعات األرباح

  %31 %44 نسبة توزيعات األرباح إلى صافي الربح 

 رضاو للسوص  99 2 رضاو للسوص  20 4 رضاو للسوص  77 5 **ربحية السهم

 ال،وائص املاليةملصدر: ا

 على الشركاء.  ريال 2,665,837  قرر الشركاإل باالجماع  توزير  لرباح ب،يمة16/09/2020بتارضخ  *

 على الشركاء.  ريال 1,400,000  قرر الشركاإل باالجماع  توزير  لرباح ب،يمة10/08/2021* بتارضخ 

 لوص 1,061,600للشركة، وذلك على للاس عدد للوص  **تص انتساب ربحية السوص  عن طرض  ت،سيص  صافي ربح السنة  على عدد األلوص  ا، الية

 

  محم الطرح إال لنها ال ت،د  لي ضماأات بتوزير لرباح في املست،بم و ستح  األلھص    ، 2021عا   وال    2020وزير لرباح نالو العا   بتقد قامت  وعلى الرغص من لن الشركة  

 من تاریخ  
ؤ
 وعن السنوات املالیة التي تلیھا   نشرة اإلصدار هذه  نصتھا من لي لرباح  علنھا الشركة اعتبارا
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مليوأين ومائتي للف  رضاو لعودي، ليخصص ميها    ل15,658,600)نمسة عشر مليون ولتمائة وثماأية ونمسين للف ولتمائة  ي،در إجماعي متحصالت الطرح بحواعي  

تشارضن ومصارضف  رضاو لعودي لتسديد جمير التكاليف واملصارضف املتعل،ة بالطرح والتي  شمم ل عاب كم من املستشار املاعي ومدير االكتتاب وغيره من املس ل2,200,000)

 ،ة جعملية الطرح  ولتتحمم الشركة كافة التكاليف واال عاب واملصارضف املتعل،ة بالطرح  الطباعة والتوزير والتسوض  واملصارضف األنري املتعل

 

لن يحصم املساهمين  و رضاو لعودي،    ل13,458,600)  ثالثة عشر مليون واربعمائة وثماأية ونمسين الف ولتمائة  صافي متحصالت الطرح مبلغ وقدره   تبلغمن املتوقر لن  

 على لي ج إل من متحصالت الطرح   

 

 

العمليات   %ل لتموضم35في زضادة نطوط اإلأتاج، و)  %ل60)نيث لتستخد  نسبة     تولير عمليات البيرنيث تنوي الشركة التخدا  صافي متحصالت الطرح في تموضم  

%ل من صافي متحصالت  100تحسينات على األصوو واملعدات واألأؤمة الت،نية وتطوضر بيئة العمم نيث  ستهدف الشركة تموضم نطتها التولعية بنسبة )  ل%5)  اللوجستية

تخدا  لي تموضم من  %ل من صافي متحصالت الطرح دون ال100نيث  ستهدف الشركة تموضم نطتها التولعية بنسبة )و ،  التخدا  لي تموضم من نالو الديون الطرح دون  

مر اإلشارة إعى لأي في ناو بلغت قيمة صافي متحصالت الطرح لقم من تكل ة     رلس ماو عاممكما لأي ليتص التخدا  لي فائض في صافي متحصالت الطرح كـ  نالو الديون   

السيولة املتوفرة بالشركة جعد الت كد    لعة، فإن الشركة لتعتمد علىنطة التولعة املوض ة في هذه النشرة او لي تكاليف إضافية لو بنود لص يتص ت يميها ضمن نطة التو 

ضوضح و   التشغيلية للشركة من قدرة الشركة على إدارة رلس املاو العامم بك اإلة   كما لأي ليتص التخدا  لي فائض في صافي متحصالت الطرح كرلس ماو عامم للعمليات  

 الت،ديرضة ،خطة التولعةا،جدوو التاعي ملخص التكل ة 
 ل: ملخص التكل ة الت،ديرضة ،خطة التولعة43ا،جدوو رقص )

 التكلفة التقديرية لخطة التوسعة  ملخص

 تفاصيل املشروع
 التكلفة التقديرية 

 )ريال سعودي( 

 ملخص الجدول الزمني الستخدام صافي املتحصالت

 م 2023

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  األول الربع 

 اليوجد  00 3,234,000 00 3,696,000 00 2,310,000 9,240,000.00 زيادة خطوط االنتاج

 اليوجد  00 1,886,500 00 2,156,000 00 1,347,500 5,390,000.00 دعم العمليات اللوجستية

تحسينات على األصول واملعدات واألنظمة  

 *التقنية وتطوير بيئة العمل
 اليوجد  اليوجد  00 385,000 00 385,000 770,000.00

 0 5120500 6,237,000.00 4,042,500.00 15,400,000.00 اإلجمالي

ودهاأات، ولثاث وم روشات للمكاتب، ولجو ة نالبات قيمة ايرار لوو عا  ملبنى إداري جديد، وترويزات للمبنى و شطيبات مثم اعماو كورباإل وتكييف    يتمثم هذا البند في  *

    ولأؤمة اتصاالت ومراقبة دانلية، وترميص وترديد املبنى السكني للعماو واإلدارضين
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 ي،ر لع اإل مرل  إدارة الشركة بما يلي:  

صدر يمكن لن ي ثر لو يكون قد لثر  -1
ُ
 في الوضر املاعي نالو الـ )لص يكن هناك لي اأ،طاع في لعماو امل

ؤ
 مل وظا

ؤ
 األنيرة  12ت ثيرا

ؤ
 ل شورا

صدر نالو السنة الساب،ة مباشرة لتارضخ طلب التسجيم في -2
ُ
منح لي عموالت لو نصومات لو ل عاب ولاطة لو لي عوض غير أ،دي من قبم امل

ُ
ما يتعل   لص ت

 بإصدار لو طرح لي لوص 

   األلوص وطرح ضر املاعي والتراري للُمصدر نالو السنة الساب،ة مباشرة لتارضخ ت،ديص طلب التسجيمجوهري في الو و لص يكن هناك لي   غير للبي   -3

صدر  ألع اإل مرل  اإلدارة لو أليلي   ل38، ج)بخالف ما ورد في الص حة  -4
ُ
 من لقربائهص لي  للوص لو مصل ة من لي أوع في امل

 في لعماو الشركة لو في وضعوا املاعي لن الشركة ليست ناضعة ألي  دعاوي لو إجراإلات  -5
ؤ
 قاأوأية قد ت ثر بم ردها لو بمرملوا جوهرضا

  جعد ترنيص ا،جمعية العامة للشركة؛ إال منافسة لعماو في اإلدارة  مرل  لع اإل من لي يشترك اللن  -6

 .للشركةلن جمير التعامالت مر األطراف ذات العالقة تمت املواف،ة عليها من ا،جمعية العامة  -7

 .هذه النشرة لن الشركة ملتزمة برمير لنكا  أؤا  الشركات ولص يسب  لوا مخال تها لنكا  أؤا  الشركات كما بتارضخ  -8

 هذه النشرة  في ت مييها يتص لص املالية األوراق  سجيم  طلب على ت ثر  لن يمكن لنري  وقاكر لي توجد ال لأي -9

    لنشطتها ملمارلة املطلوبة األلالية واملواف،ات الترانيص جمير على ناصلة الشركة لن  -10

 للوموا في السوق املوازضة   لتسجيم وطرح  الالزمة املواف،ات جمير على نصلت  قد الشركة لن -11

  امل تملين   املستثمرضن  قرار  على  ت ثر  لن   املمكن  من   لنري   جوهرضة  مخاطر  ب ي  علص  على  ليسوا  اإلدارة   مرل   لع اإل   فإن  املخاطرة،  عوامم  قسص  في   ورد  ما  بالتثناإل  -12

 الشركة   للوص في االلتثمار في

  بمرملوا لو بم ردها ت ثر قد قاأوأية إجراإلات لو دعاوي  ألي اإلدارة  مرل  لع اإل يخ ر ال  -13
ؤ
 املاعي   وضعوا في  لو الشركة لعماو في جوهرضا

 لوما   تمنح مكافآت على التصوضت ن  التن يذي  الرئي  لو اإلدارة  مرل  لع اإل لند  عطي صالنية لي توجد ال  -14

 ال توجد لي صالنية تريز ألع اإل مرل  اإلدارة لو كبار التن يذيين ن  االقتراض من املصدر    -15

ا من لع اإل اإلدارة التن يذية بالشركة لو لمين لر مرل  اإل   -16 ا  دارة ولص يخ عو لأي لص يتص اإلعالن عن إفالس لي ع و من لع اإل مرل  إدارة الشركة لو ليًّ

 ألي إجراإلات إفالس  

    هيئة ال كاة وال رضبة وا،جماركال يوجد لدي الشركة لي أ اعات لو مطالبات ب روقات زكوضة قائمة من قبم   -17

   قبم االدراج بموا  املراجعة الدانلية عيين مدير مراجعة دانلية لو  عيين شركة نارجية لل،يا   -18

 قبم  اإلدراج  ةالصناعينيصوا الن الشركة  لت،و  بترديد  تر  -19
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رضاو لعودي، نيث ليتص نصموا بالكامم من إجماعي    ل2,200,000)  مليوأين ومائتي للف  لوا لن تبلغ نواعي    تتحمم الشركة جمير التكاليف املتعل،ة بالطرح، والتي يتوقر

و شمم مصارضف الطرح ل عاب املستشار املاعي ومدير   .رضاو لعودي  ل15,658,600للف ولتمائة )نمسة عشر مليون ولتمائة وثماأية ونمسين  البالغة    متحصالت اإلكتتاب

وليتص نصص مصارضف الطرح بالكامم من إجماعي متحصالت االكتتاب،   .، وتكاليف التسوض  والطباعة، واملصارضف األنري املتعل،ة بالطرحوامل الب ال،اأونياالكتتاب،  

 ولن يتحمم املساهمون لي مصارضف تتعل  بالطرح   

 
 ملتطلبات قواعد طرح األ 

ؤ
وراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق  ت،دمت الشركة بطلب لويئة السوق املالية لتسجيم وطرح األلوص في السوق املوازضة وف،ا

واف،ات الرلمية الالزمة لعملية طرح املالية  وقد تمت املواف،ة على نشرة اإلصدار هذه وتص ت،ديص كافة املستندات امل ضدة التي طلبتها الويئة، كما تص ا، صوو على جمير امل

   ةاأللوص في السوق املوازض

من نالو أؤا   جمير املستثمرضن امل هلين قراإلة شروط ولنكا  الطرح جعناية تامة قبم التكماو  عبئة أموذج طلب االكتتاب، نيث لن ت،ديص طلب االكتتاب  يرب على  

 االكتتاب اإللكتروني ا،خاص بمدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بال،بوو على شروط ولنكا  الطرح املذكورة  

 

ل من 00 25%ل من رلس ماو الشركة جعد االكتتاب )والتي تمثم نسبة ) %00 20تمثم نسبة ) ،ل لوص عادي265,400) مائتان ونمسة ولتون للف ولربعمائة طرح يتص لوف

نمسة عشر مليون  رضاو للسوص الواند وب،يمة إجمالية قدرها ل59 سعة ونمسين )ليتص طرنوا لالكتتاب في السوق املوازضة جسعر   ،إجماعي رلس ماو الشركة قبم ال ضادةل

 :رضاو لعودي، وض،تصر الطرح على فئات املستثمرضن امل هلين، وهص كما يلي ل15,658,600ولتمائة وثماأية ونمسين للف ولتمائة )

  بها ا،خاصم لسات لوق مالية تتصرف ، سا  1

نتقد    م لسة السوق املالية  كون تدارة شرضطة لن  إل في ممارلة لعماو ا  امرنص لو  عمالإل م لسة لوق مالية  2 جشروط تمكني من اتخاذ ال،رارات ا،خاصة   ُعي 

  مسب،ة منيلتثمار في السوق املوازضة أيابة عن العميم ودون ا، اجة إعى ا، صوو على مواف،ة ال ب،بوو املشاركة في الطرح وا

  يداعإل نكومة اململكة، لو لي جوة نكومية، لو لي هيئة دولية  عترف بها الويئة، لو السوق، ولي لوق مالية لنري  عترف بها الويئة، لو مرك  ا  3

  دارة إل في ممارلة لعماو ا امرنص لو م لسة لوق مالية ديرهاتمباشرة لو عن طرض  مح ؤة  ،الشركات اململوكة من ا، كومة  4

  ركات والصنادي  امل لسة في دوو مرل  التعاون لدوو ا،خليد العربيةالش  5

   لتثمارال صنادي  ا  6

باأل ا  7 لوص  املسموح  امل،يمين  غير  اال جاأب  الدليم  في  عليها  املنصوص  املتطلبات  يستوفون  والذين  املوازضة  السوق  في  اال لترشادي  ال لتثمار  غير  أل لتثمار  جاأب 

  امل،يمين في السوق املوازضة

  جنبية امل هلةأل  لسات املالية اامل  8

   يداعإل لي لشخاص اعتبارضين آنرضن يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  ا  9

 :تيةآلويستوفون لي من املعايير ا ،يداعإل لشخاص طبيعيون يروز لوص فتح نساب التثماري في اململكة ونساب لدي مرك  ا  10

  الو ت،م عن عشرة ص ،ات في كم ربر لنة ن  الي،م مرموع قيمتها عن لربعين مليون رضاو لعودي و   الوراق املالية  أل ق ا لن يكون قد قا  بص ،ات في للوا لل

 ثني عشرة الا
ؤ
  .املاضيةشورا

   رضاو لعودي اليينت،م قيمة صافي لصولي عن نمسة م اللن  لب

   املاعيقم في ال،طاع ألث لنوات على اال لن يعمم لو لب  لي العمم مدة ث لج

 لن يكون ناص لد
ؤ
 .وراق املالية املعتمدة من قبم الويئةأل على الشوادة العامة للتعامم في ا ال

 لن يكون نا له
ؤ
  اجوة معترف بها دوليؤ  وراق املالية معتمدة منأل على شوادة مونية متخصصة في مراو لعماو ا صال

  لي لشخاص آنرضن تحددهص الويئة  11
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ي للمكتتبين نالو فترة الطرح عبر أؤا  االكتتاب اإللكتروني ا،خاص بمدير االكتتاب والذي ليتمكن املستثمرون الوف   
ؤ
مل هلون من ناللي كون طلب االكتتاب متانا

  املواف،ة   املكتتب  على  وضنبغي   النشرة   هذه   وفي  االكتتاب  أموذج  في  املوض ة  ، وضتعين على املكتتب التي اإل متطلبات االكتتابنالو فترة الطرحاالكتتاب في للوص الشركة  

   اكتتاب  طلب  لي  رفض  في  با،    الشركة  تحت ظ   االكتتاب  أموذج  في  الصلة  ذات  األقسا   كافة  يستكمم  ولن  واالنكا   الشروط  كافة  على
ؤ
،  او  ج ئيا

ؤ
  التي اإل  عد   نالة   في  كليا

  طلب  أموذج   يمثم  نيث  ت،ديمي،  جعد  س بي  لو  االكتتاب  طلب   أموذج  على   عديالت  لي  إدناو  يروز   ال   الالزمة  التعليمات  اتباع  عد   لو  االكتتاب  ولنكا   شروط  من  لي

 بين التكمالي بمررد االكتتاب
ؤ
 قاأوأيا

ؤ
 مل ما

ؤ
   واملكتتب الشركة ات اقا

 

 معلومات  نالو  من  االكتتاب  مدير  و   املاعي  املستشار  من  )اإللكترونيل  االكتتاب  طلب  وأموذج  هذه  اإلصدار  نشرة   من  إلكتروأية  نسخة  على  ا، صوو   للمستثمرضن  وضمكن

 :لدأاه  املوض ة االتصاو

 ومدير االكتتاب  املستشار املالي

 شركة يقين املالية )يقين كابيتال(  

 شارع العليا  –حي الورود  –الرضاض 

 11421الرضاض  884 ب ص 

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاك : 

 www.yaqeen.saاملوقر اإللكتروني: 

 ipo@yaqeen.saالبريد اإللكتروني: 

 

 

االلكتروأية  االكتتاب  طلبات  أماذج  بالتال   االكتتاب  مدير  ليبدل البوابة  )املواف   27/08/1444األند    يو   من  ابتداإلؤ   من نالو  ا،خمي    يو   ونتى ل  19/03/2023هـ 

   يعتبر  االكتتاب طلب أموذج فإن  فيي، امل،دمة املعلومات ص ة عد  لو االكتتاب طلب اكتماو عد  نالة وفي   ل23/03/2023هـ )املواف  01/09/1444
ؤ
 الغيا

 

  يرغب   األلوص التي  عدد  ضرب  ناصم  هو  االكتتاب  مبلغ  إجماعي  يكون   بحيث  بها،  االكتتاب  يرغب  التي  األلوص  عدد  االكتتاب  طلب  أموذج  في  يوضح  لن  املستثمر  على  يرب

   ل59 سعة ونمسين )  البالغ  الطرح  لعر  في  بها  االكتتاب
ؤ
لتة    هو  لالكتتاب  األقص ى  ا، د  بينما  للوص،ل  10)  عشرة   هو  لالكتتاب  األدنى  ا، د   الواند  للسوص  ا  لعودي  رضاال

 مكتتب    لكم لوصل 66,340ولتين للف وثالثمائة ولربعين )

 

 يرب التكماو أموذج طلب االكتتاب نالو فترة الطرح مر إرفاق املستندات التالية )نسبما ينطب  ا، اول:

 قائمة املستندات املطلوبة لالكتتاب في األلوص املطرونة  ل: 44ا،جدوو رقص )

 املستندات املطلوبة لالكتتاب في األسهم املطروحة نوع املستثمر 

األفراد  

 السعوديين
 فرد

 .صورة بطاقة الووضة الوطنية •

 املستثمرل  )في ناو االأطباقل صورة صك الوكالة الشرعية )عند ت،ديص طلب االكتتاب بوالطة الوكيم بالنيابة عن  •

 صورة صك نصر االرث في ناو وجود ورثة  )في ناو االأطباقل  •

 نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  •
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 املستندات املطلوبة لالكتتاب في األسهم املطروحة نوع املستثمر 

مح ؤة التثمارضة يتص إدارتها من 

 نالو  م لسة لوق مالية

 صورة بطاقة الووضة الوطنية  •

 ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول نطاب لو مستند  •

نطاب من م لسة السوق املالية ي كد ت وضض م لسة السوق املالية لاللتثمار أيابة عن امل  ؤة االلتثمارضة   •

 للمستثمر 

•  

فرد غير سعودي  

 )مقيم(

 فرد
 صورة اإلقامة  •

 لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم  •

مح ؤة التثمارضة يتص إدارتها من 

 نالو  م لسة لوق مالية

 .صورة اإلقامة •

 نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  •

امل  ؤة االلتثمارضة  نطاب من م لسة السوق املالية ي كد ت وضض م لسة السوق املالية لاللتثمار أيابة عن   •

 للمستثمر 

 الشركات

 شركة لعودية

 صورة السجم التراري  •

 نسخة من الوكالة املوقعة لو قرار الت وضض من الشركاإل لو مرل  اإلدارة ينص على الت وضض لت،ديص طلب االكتتاب   •

 نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  •

 م لسة لوق مالية

صورة من السجم التراري وصورة من هوضة امل وض بالتوقير وصورة من ترانيص هيئة السوق املالية )في ناو كان   •

 املستثمر عبارة عن شركة مرنصة من هيئة السوق املاليةل 

 نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  •

التثمارضة عائدة لشركة مح ؤة 

لعودية تص إدارتها من نالو  

 م لسة لوق مالية

 صورة السجم التراري  •

 نسخة من الوكالة املوقعة لو قرار الت وضض من الشركاإل لو مرل  اإلدارة ينص على الت وضض لت،ديص طلب االكتتاب   •

 .مول نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أ •

نطاب من م لسة السوق املالية ي كد ت وضض م لسة السوق املالية لاللتثمار أيابة عن امل  ؤة االلتثمارضة   •

 للمستثمر 

 صندوق استثماري 
 

 صندوق التثماري 

 نسخة من الوكالة املوقعة لو قرار الت وضض من مرل  إدارة الصندوق ينص على الت وضض لت،ديص طلب االكتتاب   •

 الشروط واألنكا  ا،خاصة بالصندوق  •

نطاب من مدير الصندوق ي كد  نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  • •

 املالية املعموو بها واملتعل،ة با، دود األقص ى املسموح بها لالكتتاب   السوق التزامي بلوائح هيئة 

 مواطن خليجي

 شركة نليرية 

نسخة من شوادة التسجيم التراري مل،د  الطلب )لو ما يعادلوال، والنؤا  األلاس ي وع،د الت لي ، نسب ا، اجة  •

ولي وثائ  لنري قد تكون مطلوبة إلثبات )في نالة الشركاتل لن غالبية رلس املاو مملوك من قبم مواطني دوو مرل   

 التعاون ا،خليجي لو نكوماتهص 

 لو قرار الت وضض من الشركاإل لو مرل  اإلدارة ينص على الت وضض لت،ديص طلب االكتتاب    نسخة من الوكالة املوقعة •

 نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  •

 نليجي  فرد
 صورة بطاقة الووضة الوطنية   •

 املوازضة )أمول نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق  •
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 املستندات املطلوبة لالكتتاب في األسهم املطروحة نوع املستثمر 

صندوق استثماري  

 خليجي
 صندوق التثماري نليجي 

 نسخة من الوكالة املوقعة لو قرار الت وضض من مرل  إدارة الصندوق ينص على الت وضض لت،ديص طلب االكتتاب   •

 الشروط واألنكا  ا،خاصة بالصندوق  •

من   • هص  الصندوق  وندات  مالكي  غالبية  لن  تثبت  وثائ   لي  من  لو نسخة  ا،خليجي  التعاون  مرل   دوو  مواطني 

 نكوماتهص  

نطاب من مدير الصندوق ي كد  نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  • •

 املالية املعموو بها واملتعل،ة با، دود األقص ى املسموح بها لالكتتاب   السوق التزامي بلوائح هيئة 

 التثمارضة ملواطن نليجي مح ؤة  

 نسخة من السجم التراري )للشركاتل لو نسخة من بطاقة الووضة الوطنية )لألفرادل   •

 نسخة من الوكالة املوقعة لو قرار الت وضض من مرل  إدارة الصندوق ينص على الت وضض لت،ديص طلب االكتتاب   •

 .السوق املوازضة )أمول نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في  •

نطاب من م لسة السوق املالية ي كد ت وضض م لسة السوق املالية لاللتثمار أيابة عن امل  ؤة االلتثمارضة   •

 للمستثمر 

 مستثمر لجنبي م هم  مستثمر أجنبي مؤهل

 نسخة من السجم التراري )للشركاتل لو نسخة من بطاقة الووضة الوطنية )لألفرادل   •

 الوكالة املوقعة لو قرار الت وضض من مرل  إدارة الصندوق ينص على الت وضض لت،ديص طلب االكتتاب  نسخة من  •

نسخة من إشعار قبوو التسجيم نطاب لو مستند ُي يد ب ن املكتتب م هم لاللتثمار في السوق املوازضة )أمول  • •

 للمستثمر الصادر عن هيئة السوق املالية  )في ناو االأطباقل 

 املصدر: شركة ي،ين املالية 

   االكتتاب  طلب  أموذج  ترفض  لن  للشركة  وضح   االكتتاب،  نساب  إعى  مباشرة   نوالة  بإجراإل  بها  املكتتب  األلوص  قيمة  كامم    سدد  لن  يرب
ؤ
   لو  كليا

ؤ
  الطلب  لص يستوف  إذا  ج ئيا

  بها االكتتاب طلب التي األلوص عن األلوص  هذه  ت د لص ما لي املخصصة األلوص عدد  املكتتب ولي،بم الطرح، ولنكا   شروط

 

 

 والذي املذكور، االكتتاب نساب  في بها  املكتتب املبالغ تحوضم  مكتتب كم  على وضرب  ،)معيار  لشركة األوعي الطرح(  بمسمى االكتتاب نساب  ب تح االكتتاب مدير  لي،و 

  .االكتتاب طلب أموذج في توضيحي ليتص

، من نالو أؤا  االكتتاب اإللكتروني ا،خاص بمدير االكتتاب والذي ليتمكن املستثمرون  االكتتابإعى مدير  طلب االكتتاب  يرب على املستثمرضن امل هلين لن ي،دموا  

 يرف   لن يرب   مساإلؤ من تارضخ اإلق او  الراجعةلقصاه الساعة    في موعٍد   ت،ديص طلب االكتتابعلى لن يتص    ، نالو فترة الطرحامل هلون من ناللي االكتتاب في للوص الشركة  

 عليي وبناإلؤ  وقرلها، النشرة  هذه  التلص ب أي كم مكتتب االكتتاب، ي،ر طلب وبإكماو التعليمات، نسب  املطلوبة امل ضدة  جمير املستندات الطرح  للوص  في االكتتاب بطلب

   .االكتتاب طلب في مبين ماهو نسب املطرونة في األلوص االكتتاب في برغبتي ي،ر

  وليتص االكتتاب، أموذج  نسب مباشرة  الطرح جعملية ا،خاص االكتتاب نساب  إعى  األمواو وتحوضم  االكتتاب طلب  ت،ديص نالو من الطرح  للوص  في االكتتاب ليتص

  لالكتتاب املطرونة األلوص تخصيص
ؤ
 في الطرح  أللوص اليهاكي  التخصيص عملية عن  نال اإلع وليتص الشركة،  مر بالتشاور  االكتتاب  ومدير املاعي  املستشار ي،ترني ملا  وف،ا

)املواف   06/09/1444الثالثاإل   يو  لقصاه  موعد  لو عموالت لي  هناك تكون  ولن التخصيص، تارضخ من عمم يوميل  2)  نالو ال ائض رد وليكون   ، ل28/03/2023هـ 

  .الشركة لو االكتتاب ومدير املاعي املستشار لو الطرح تال ملتحص املستلمة ا،جوة من الت،طاعات

 وجدت، إن لوص، ردها ليتص التي ال ائ ة واملبالغ ميهص لكم املخصصة لأللوص اليهاكي العدد توضح للمكتتبين إشعارات بإرلاو االكتتاب ومدير املاعي املستشار ي،و  لوف

 .االكتتاب ومدير املاعي املستشار مر التواصم املكتتبين  على يتعيين املعلومات من ومل ضد
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 متفرقة  أحكام 

  والورثة  التركات  الوصايا ومديري   ومن ذي  لوص   واملتنازو   ونل ائهص  االكتتاب  لطراف  وملن عة  مل مة  العالقة  ذات  والتعودات  واألنكا   الشروط  وكافة  االكتتاب  طلب  يكون   1

 مواف،ة  على  ا، صوو   دون   االكتتاب  في  ِقبم األطراف  من  ميها  لي  ت وضض  لو  عني  أاشئة  التزامات  لو  مصا،ح  لو  ن،وق   لي  عن  لو  االكتتاب  طلب  عن  التنازو   يروز   وال

    اآلنر الطرف من مسب،ة نطية

  وتن ذ وت سر اململكة ألأؤمة عليها املترتبة الع،ود لو االكتتاب طلب لنماذج التال  ولي والبنود  التعليمات هذه  تخ ر  2
ؤ
  لوا طب،ا

  عليها املالية السوق  هيئة  مواف،ة جعد العربية باللغة هذه  اإلصدار نشرة  نشر ليتص  3

  ل التالعة والسبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، تلتز  الشركة بت،ديص نشرة إصدار تكميلية إعى الويئة في لي 79مر مراعاة متطلبات املادة )  4

 وقت جعد تارضخ نشرة اإلصدار األولية وقبم اكتماو الطرح، إذا تبين ما يلي: 

 وجود  غير موص في لمور جوهرضة واردة في نشرة اإلصدار  لل

 ظوور لي مسائم مومة كان يرب ت مييها في نشرة اإلصدار  لب

و طلب اكتتاب ي في تلك األلوص قبم اأتهاإل فترة كما تردر اإلشارة إعى لأي يح  للمكتتب الذي قد  طلب اكتتاب في للوص الطرح قبم نشرة اإلصدار التكميلية لن يلغي لو يعد 

 لل ،رة )دل من املادة ) 
ؤ
  ات املستمرة التالعة والسبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامل 79الطرح، وذلك وف،ا

 

 

، وذلك في لي من ا، االت اآلتية:األلوص يروز للويئة  علي  تداوو  لل
ؤ
 لو إلغاإل إدراجوا في لي وقت نسبما تراه منالبا

  ماية للمستثمرضن لو للمحافؤة على لوق منتؤمة  ، إذا رلت ضرورة ذلك   -1

 في االلتزا  بنؤا  السوق املاليةإذا  -2
ؤ
 تراه الويئة جوهرضا

ؤ
 لو لوائحي التن يذية لو قواعد السوق   ،لن ،ت الشركة إن اقا

 إذا لص  سدد الشركة لي م،ابم ماعي مستح  للويئة لو السوق لو لي غرامات مستح،ة للويئة في مواعيدها  -3

  املوازضة صولوا لص  عد منالبة اللتمرار إدراج األلوص في السوق إذا رلت لن الشركة لو لعمالوا لو مستوي عملياتها لو ل -4

عن معلومات كافية تتعل  بالكيان املستهدف،    شركةال  توفي ناو لعلن  ،عند اإلعالن عن التحواذ عكس ي ال يت من معلومات كافية جش ن الص ،ة امل،ترنة -5

متانة للجموور نوو الص ،ة امل،ترنة لاللتحواذ العكس ي، فللويئة اتخاذ قرار جعد   علي   ، ب أي لتتوافر معلومات كافية  الشركةواقتنعت الويئة جعد إعالن  

 التداوو في هذه املرنلة 

 لذلك   الشركةعند  سرب معلومات عن الص ،ة امل،ترنة لاللتحواذ العكس ي، وضتعذر على  -6
ؤ
 ت،ييص وضعي املاعي بدقة وضتعذر إبالغ السوق وف،ا

 متطلبات ا -7
د
ستوف

ُ
ل من 1جعد مض ي املدة امل ددة في ال ،رة ال رعية ) اإلدراج قواعدمن  ن و واألربعل ا، ادية 41لسيولة امل ددة في ال ،رة )بل من املادة )إذا لص  

 ل الثاأية واألربعون من قواعد اإلدراج 42ال ،رة )دل من املادة )

 %ل ف كثر من رلس مالي لدي امل كمة بموجب أؤا  اإلفالس  50ره املتراكمة )عند قيد طلب افتتاح إجراإل إعادة التنؤيص املاعي للُمصدر الذي بلغت نسائ -8

 أؤا  اإلفالس  ب جبمو عند قيد طلب افتتاح إجراإل التص ية لو إجراإل التص ية اإلدارضة للُمصدر لدي امل كمة  -9

 إجراإل التص ية اإلدارضة للُمصدر بموجب أؤا  اإلفالس   عند صدور نكص امل كمة اليهاكي بإنهاإل إجراإل إعادة التنؤيص املاعي وافتتاح إجراإل التص ية، لو -10

 عند صدور نكص امل كمة اليهاكي بافتتاح إجراإل التص ية لو إجراإل التص ية اإلدارضة للُمصدر بموجب أؤا  اإلفالس   -11

 يخ ر رفر  علي  التداوو امل روض بموجب ال ،رة )لل املذكوره لعاله لالعتبارات التالية:  لب

 للمستثمرضن  معا،جة  -1
ؤ
 األوضاع التي لدت إعى التعلي  جشكم كاٍف، وعد  وجود ضرورة اللتمرار التعلي  نماية

 رفر التعلي  من املرجح عد  ت ثيره في النشاط العادي للسوق  ن ل -2

صدر ب ي شروط لنري تراها الويئة  -3
ُ
 التزا  امل

 عن م اولة نشاطاتي من قبم ا،جوة املختصة عند صدور نكص امل كمة اليهاكي بافتتاح إجراإل إعادة التنؤيص املا -4
ؤ
عي للُمصدر بموجب أؤا  اإلفالس ما لص يكن ُموق ا

 لعاله )لل  ال ،رة  منل 8) ال رعيةذات العالقة، وذلك في ناو كان التعلي  وف  ال ،رة 

  لص ما اإلفالس أؤا  بموجباإلدارضة  التص ية إجراإل لو التص ية إجراإل افتتاح برفض  اليهاكي امل كمة نكص عند صدور  -5
ؤ
 قبم  من نشاطاتي م اولة عن يكن ُموق ا

   لعاله )لل  ال ،رة  منل 9)ال رعية  ال ،رة  وف  التعلي  كان ناو في وذلك ذات العالقة، املختصة ةا،جو

صدر  عل  السوق تداوو األوراق املالية  لج
ُ
 : ةتيفي لي من ا، االت اآل امل

    اللوائح التن يذية ذات العالقة املالية الدورضة وف  اباملواعيد امل ددة لإلفصاح عن معلوماتهعند عد  التزا  الشركة  -1

  عند ت من ت،رضر مراجر ا، سابات على ال،وائص املالية للشركة رلي معارض لو امتناع عن إبداإل الرلي -2
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للشركة لتص يح لوضاعوا    املالية  اإلدراج جعد مض ي املولة التي تحددها السوق الثامن من قواعد  ين الثاني و إذا لص  ستوف متطلبات السيولة امل ددة في الباب -3

 ما لص تواف  الويئة على نالف ذلك   

 ال،رار ن اذ لبتخ يض رلس مالي وذلك ليومي التداوو التاليين  للشركةعند صدور قرار ا،جمعية العامة غير العادية  -4

 إتانة   نالة  وفي  التعلي ،  لبب  اأت اإل  تلي  واندة  تداوو   جلسة   مض ي  جعد  ،لعاله من ال ،رة )جل  ل  3و )ل  2)  ل و1)  ال رعية  السوق التعلي  املشار إليي في ال ،رات  ترفر لد

  للوص تداوو 
ُ
  التعلي   لبب  اأت اإل تلي تداوو  جلسات ةنمس  تتراوز  ال مدة  نالو التعلي   السوق  ترفر املنصة، نارج صدرامل

 لعاله ا رلت من املرجح ندوث لٍي من ا، االت الواردة في ال ،رة )لل  ذللسوق في لي وقت لن ت،ترح على الويئة  علي  تداوو لي لوراق مالية مدرجة لو إلغاإل إدراجوا إ  يروز  له

صدرعلى  يرب لو
ُ
 ولوائحي التن يذية وقواعد السوق   بنؤا  السوق املاليةااللتمرار في االلتزا   لوراقة املاليةُعل  تداوو  الذي امل

صدر تخذيلشور من دون لن لتة ل 6) مدة  األوراق املاليةالتمر  علي  تداوو  إذا لز
ُ
األوراق املالية  إدراجإجراإلاٍت منالبة لتص يح ذلك التعلي ، فيروز للويئة إلغاإل  امل

   للُمصدر

صدرإكماو    عند لح
ُ
صدر،لعملية التحواذ عكس ي، يلغى إدراج للوص    امل

ُ
صدروملذا    امل

ُ
    فعليي  ،في إعادة إدراج للومي  رغب امل

ؤ
ل،واعد ت،ديص طلب جديد إلدراج للومي وف،ا

 والتي اإل املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة   اإلدراج

  العالقة ذات السوق  وقواعد التن يذية اللوائح على  بناإلؤ  الشركة نسائر عن الناتد اإلدراج إلغاإل لو التداوو  بتعلي  البنود هذه  تخم   ال لط

 اإللغاء االختياري لإلدراج  

ت،ديص    الشركةمن الويئة  ولل صوو على مواف،ة الويئة، يرب على    مسب،ةإلغاإل اإلدراج إال بمواف،ة  املوازضة    في السوق   للشركة جعد إدراج لوراقوا املاليةال يروز   لل

 بذلك، ولن يشمم الطلب املعلومات اآلتية: املالية طلب اإللغاإل إعى الويئة مر ت،ديص إشعار متزامن للسوق 

 األلباب امل ددة لطلب اإللغاإل   -1

 نسخة من اإلفصاح املشار إليي في ال ،رة )دل لدأاه  -2

  شركةال اتخذهتوثي،ة مرللة إعى املساهمين، إذا كان إلغاإل اإلدراج أتيرة عملية التحواذ لو لي إجراإل آنر  كمت العالقة ونسخة من نسخة من املستندات ذا -3

  بموجب اللوائح التن يذية ذات العالقة للماإل ومعلومات االتصاو ا،خاصة باملستشار املاعي واملستشار ال،اأوني املعينين -4

 لن ت،بم وترفض طلب التعلي  نسب ت،ديرها يروز للويئة  لب

 على إلغاإل اإلدراج جعد نصولي على مواف،ة الويئة  لغير العادية)ا، صوو على مواف،ة ا،جمعية العامة  الشركةيرب على  لج

 صح للجموور عن ذلك في لقرب وقت ممكن  وضرب لن يت من اإلفصاح على األقم لبب اإللغاإل  تلن  الشركة، يرب على الشركةعند إلغاإل اإلدراج بناإلؤ على طلب  لد

   الشركةوطبيعة ا، دث الذي لدي إليي ومدي ت ثيره في نشاطات 

 تعليق التداول املؤقت بطلب من املصدر  

   املالية  الوراقو  تداوو    علي   املالية  السوق   من  طلبت  لن  للشركة  يروز  لل
ؤ
  السوق   أؤا    بموجب  ت نير   دون   من   عني  اإلفصاح  يرب  التداوو   فترة   نالو  ندث  وقوع  عند  م قتا

   لذلك  املالية  األوراق   تداوو   بتعلي   املالية  السوق   وت،و   التداوو،  فترة   نهاية  نتى  لرضتي  ت مين  الشركة  ستطير   وال  ،السوق   قواعد  لو  ،التن يذية  لوائحي  لو  ،املالية
ُ
 صدر امل

   للطلب تل،يها فور 

   التداوو    علي   عند لب
ؤ
   طلب  على  بناإلؤ   م قتا

ُ
 ا، دث   وطبيعة  ،لي  املتوقعة  واملدة   التعلي   لبب  عن  -ممكن  وقت  لقرب  في-  للجموور    صحت  لن  الشركة  على  يرب  صدر،امل

  الشركة نشاطات في ت ثيره  ومدي إليي لدي الذي

   لن  للويئة  يروز  لج
 
   التداوو     عل

ؤ
 ربما  الؤروف تلك  لن  وتري   الشركة  نشاطات في  ت ثر  قد  ظروف  هناك  تكون   لو  معلومات  لديها  يكون   عندما   الشركة  من  طلب  دون   من  م قتا

  السوق   بنؤا   االلتزا   في  االلتمرار  للتداوو   امل قت  للتعلي   املالية  الوراقو  تخ ر  عندما  الشركة  على  وضرب  املستثمرضن،   بحماية  تخم  لو  املالية  السوق   نشاط  في  ت ثر

  السوق  وقواعد التن يذية ولوائحي املالية

، ومن امل تمم لن ت ثر في نشاط الشركة  نشاطات  في  ت ثر  قد   ظروف  لو  معلومات  لوا  تبين  إذا  لعاله   املذكورة ل  ج)  ال ،رة   وف   صالنيتها  ممارلة  الويئة  على  ت،ترح  لن  للسوق  لد

   السوق لو في نماية املستثمرضن

   ذلك نالف املالية السوق  لو الويئة تر لص ما لعاله،ل ب) ال ،رة  في إليي املشار اإلفصاح في امل ددة  املدة  اأتهاإل  عند للتداوو  امل قت التعلي  يرفر  له

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 

صدر  رغب  إذا
ُ
 وااللتزامات  املالية  األوراق  طرح  قواعد  في  عليها  املنصوص  اإلجراإلات  وف   جديد  طلب  ت،ديص  عليي  يرب  إدراجوا،  طلب  إلغاإل  لب   مالية  لوراق  إدراج  في  امل

   اإلدراج وقواعد املستمرة 
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 تص ا، صوو على جمير املواف،ات الرلمية الالزمة لعملية طرح األلوص بما في ذلك: 

ل 265,400مائتان ونمسة ولتون للف ولربعمائة )باملواف،ة على طرح عدد     ل08/11/2021ه )املواف   03/04/1443قرار مرل  إدارة الشركة الصادر بتارضخ  ل1

 زمة  د ا، صوو على املواف،ات النؤامية الال عوذلك ججعد ال ضادة  في السوق املوازضة  %ل من رلس ماو الشركة00 20لوص عادي، تمثم نسبة )

   التسجيم والطرح أللوص الشركة في السوق املوازضةعلى   ل02/12/2021ه )املواف  27/04/1443عادية بتارضخ الغير مواف،ة ا،جمعية العامة  ل2

هـ )املواف  11/05/1444    االثنين  الويئة وذلك بتارضخ إعالنها في موقعوا الرلمي يو   مواف،ة الويئة على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات امل ضدة التي طلبتها ل3

    ل05/12/2022

ل، وهذه املواف،ة مشروطة با، صوو على مواف،ة هيئة  08/02/2022ه )املواف   07/07/1443  بتارضخمواف،ة من السوق املالية السعودية (تداوو( على اإلدراج   ل4

 السوق املالية  

 

 

 راجر ( في هذه النشرة  الذين تؤور للمااهص    املساهمون الكبار  يحؤر على
ؤ
ل من هذه  ز( في ص حة )%ل لو لكثر من للوص الشركة5املساهمين الكبار الذين يملكون ))ف ال

   ل12)  اثني عشر  من للوص قبم مض ي فترة يملكي  ما  فيالتصرف  النشرةل،  
ؤ
)فترة ا، ؤرل، وبخالف فترة ا، ؤر   املوازضة  السوق من تارضخ  سجيم وملدراج للوص الشركة في    شورا

  ، ال توجد لي ترتيبات قائمة لنري تمنر التصرف في للوص معينةاملساهمون الكبارامل روضة من الويئة على 
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، وبإجماعي قيمة  ل رضاالت لعودية10لوص ميها عشرة )  لكم   ل لوص، ال،يمة اإللمية1,061,600)  مليون وواند ولتين للف ولتمائةيبلغ عدد األلوص في الشركة قبم الطرح  

للفتبلغ    إلمية ولتة عشرة  ولتمائة  ماليين  األ رضاو لعودي  ل10,616,000)  عشرة  وليبلغ عدد  الطرح  ،  جعد  الشركة  في  وثاللوص  للف  مليون  ولبعة وعشرضن  ثمائة 

ثالثة عشر مليون ومائتان ولبعين  ، وبإجماعي قيمة إلمية تبلغ ل عشرة رضاالت لعودية10وب،يمة للمية للسوص قدرها ) عادي مدفوعة ال،يمة بالكامم،  لوص ل1,327,000)

لتنخ ض نسبة ملكية جعد اإلأتهاإل من الطرح،  للوص الطرح على املستثمرضن امل هلين في السوق املوازضة )أمول    وليتص تخصيص كامم  ل رضاو لعودي13,270,000للف )

 %ل  20%ل، لي بنسبة اأخ اض قدرها )80إعى ) %ل100جعد اكتماو الطرح من نسبة ) معياراملساهمين ا، اليين في شركة 

ا، اليين عند لوو يو  إدراج، نيث ليتص افتتاح لعر السوص في لوو يو  إدراج على للاس لعر الطرح امل دد والذي  من املتوقر لن تت ثر قيمة األلوص اململوكة للمساهمين 

 لنسب   ،رضاو لعودي  ل59 سعة ونمسين )يبلغ  
ؤ
املوازضة التذبذب اليومية املسموح بها في السوق  مر اإلشارة إعى لأي لتت ثر ال،يمة السوقية أللوص الشركة جعد اإلدراج وف،ا

ل30هي )
ؤ
 وهبوطا

ؤ
 % ارت اعا

 

و  إدراج على للاس لعر الطرح  من املتوقر لن تت ثر قيمة األلوص اململوكة للمساهمين ا، اليين جشكم إيرابي عند لوو يو  إدراج، نيث ليتص افتتاح لعر السوص في لوو ي

   ل رضاالت لعودية10عن ال،يمة اإللمية للسوص امل دد ب،يمة عشرة ) ل%00 490)بنسبة ارت اع تبلغ  رضاو لعودي ل59 سعة ونمسين )امل دد والذي يبلغ 

  



 

- 58 - 

 

m e y a r . s a  

 

 

 بتعبئة أموذج طلب االكتتاب وت،ديمي، فإن املكتتب ي،ر بما يلي: 

 الشركة جعدد األلوص املوض ة في أموذج طلب االكتتاب املواف،ة على اكتتابي في  -

 لأي قد اطلر على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوضاتها ودرلوا جعناية وفوص م مونها  -

 املواف،ة على النؤا  األلاس ي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار  -

نرص جشكم مباشر من جراإل انتواإل نشرة اإلصدار هذه على معلومات جوهرضة غير ص يحة لو  عد  التنازو عن ن،ي بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكم ضرر ي -

 غير كافية لو أتيرة إغ او معلومات جوهرضة ت ثر جشكم مباشر على قبوو املكتتب باالكتتاب في ناو تمت إضافتها في النشرة 

ب، الت،د  بطلب لالكتتاب في األلوص املطرونة، وضواف  على لن للشركة ا،   في رفض لأي لص يسب  لي وألي فرد من عائلتي املشمولين في أموذج طلب االكتتا -

 طلبات االكتتاب امل دوجة  

 قبولي األلوص املخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبولي كافة شروط و عليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة  -

 ي للجوة املستلمة ضمان عد  إلغاإل لو  عديم طلب االكتتاب جعد ت،ديم -

 

 األلوص  تحت ظ تداوو جسجم للمساهمين يحتوي على للمائهص وجنسياتهص وعناوضن إقامتهص ومويهص واأللوص التي يمتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه 

 

   تتص عملية التداوو من  1990لنؤا  معلومات األوراق املالية اإللكتروني، وبدل تداوو األلوص اإللكتروني في اململكة عا     كنؤا  بديم 2001تص ت لي  أؤا  تداوو في عا   

ترة واندة من يو  ا،خمي  على ف  نالو أؤا  إلكتروني متكامم ابتداإلؤ من تن يذ الص ،ة واأتهاإلؤ بتسوضتها  وضتص التداوو كم يو  عمم من ليا  األلبوع من يو  األند نتى

 ونتى الساعة    10الساعة  
ؤ
، وضتص ناللوا تن يذ األوامر  لما نارج هذه األوقات فيسمح بإدناو األوامر و عديلوا ومللغائها من الساعة    3صبانا

ؤ
 ونتى الساعة   9:30عصرا

ؤ
صبانا

10   
ؤ
 صبانا

 وهي األوامر املشتملة على لف م  وضتص تن يذ الص ،ات من نالو مطاب،ة آلية لألوامر، وضتص الت،باو وتحديد لولوض
ؤ
 للسعر  وبشكم عا  تن ذ لوامر السوق لوال

ؤ
ة األوامر وف،ا

 لتوقيت اإلدناو  
ؤ
 األلعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي ناو إدناو عدة لوامر بن   السعر فإأي يتص تن يذها وف،ا

مختل ة لبرزها موقر (تداوو( على اإلأترأت، وضتص توفير بياأات السوق جشكم فوري مل ودي املعلومات   ي،و  أؤا  تداوو بتوزير أطاق شامم من املعلومات من نالو قنوات

 نالو يومي عمم نسب )
ؤ
 ل لي لن أ،م امللكية لأللوص يتص جعد يومين عمم من تن يذ الص ،ة  T+2املعروفين مثم (روضترز(  وتتص  سوضة الص ،ات آليا

 لآللية وضنبغي للشركة اإلفصاح عن جمير 
ؤ
 ال،رارات واملعلومات ا،جوهرضة املومة بالنسبة للمستثمرضن عبر أؤا  (تداوو(  وضتوعى أؤا  تداوو مس ولية مراقبة السوق مشغال

 .التي يعمم أت ناللوا السوق بهدف ضمان عدالة التداوو وانسيابية عمليات التداوو في األلوص

 

الشركة في السوق    طلب لدي هيئة السوق املالية لتسجيم وطرح للوص الشركة في السوق املوازضة، كما تص ت،ديص طلب إعى السوق املالية السعودية إلدراج للوص   تص ت،ديص

 املوازضة 

للوص الشركة، و عتبر التوارضخ واألوقات املذكورة في هذه النشرة  يتوقر البدإل بتداوو للوص الشركة جعد التخصيص اليهاكي لتلك األلوص، وملعالن تداوو عن تارضخ بدإل تداوو  

 توارضخ مبدئية ذكرت لاللتدالو ف،ط، وضمكن  غييرها لو تمديدها بمواف،ة هيئة السوق املالية  

ة وملدراج للوموا في السوق املوازضة، وضحؤر التداوو وال يمكن التداوو في األلوص املطرونة إال جعد اعتماد تخصيص األلوص في نسابات املكتتبين في (تداوو(، و سجيم الشرك

 قبم التداوو الرلمي، وضتحمم املكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة امل ؤورة من التداوو املس ولية ا
ؤ
 تاما

ؤ
لكاملة عيها، ولن تتحمم الشركة لو  في للوص الشركة نؤرا

 لة  لي من من مستشاريها لي مس ولية قاأوأية في هذه ا، ا

 راجر ال،سص )
ؤ
 ل (التعرض ات واملصطل ات(ل 1ي،تصر تداوو األلوص املدرجة في السوق املوازضة على املستثمرضن امل هلين )ف ال
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 راجر  

ؤ
ل من هذه النشرةل،  ك(التوارضخ املومة وملجراإلات الطرح( في ص حة )إذا لص يكتمم الطرح في التارضخ امل دد الأتهاإل عملية الطرح املبين في نشرة اإلصدار هذه )ف ال

 جعد  اكتماو الطرح ومن ثص لي،و  بإشعار املكتتبين، وبالتنسي  مر مدير االكتت10لي،و  املستشار املاعي نالو )
ؤ
اب ل عشرة ليا  اأتهاإل فترة الطرح بإشعار الويئة كتابيا

 من دون نصص لي عموالت لو رلو   - إن وجدت-ملكتتبين لتتص إعادة املبالغ التي تص جمعوا من ا

 وت كد الشركة التزاموا ب ي قرارات لو  علميات لو إجراإلات تصدر من هيئة السوق املالية في ناو عد  الطرح 
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للشركة نالو ليا  العمم )من األند إعى    متانة للمعاينة في امل،ر الرئي وازضة  لشركة املتعل،ة بطرح للوص الشركة وقبوو إدراجوا في السوق املمستندات اجمير  لتكون  

 إعى الساعة    9ا،خمي ل بين الساعة  
ؤ
، لو من نالو غرفة بياأات افتراضية ليتيحوا املستشار املاعي (  4صبانا ( للمستثمرضن امل هلين  شركة ي،ين املالية )ي،ين كابيتاولمساإلؤ

املاعي: )عند طلبهص من نالو   للمستشار  ابتداإلؤ من  ipo@yaqeen.saالبريد اإللكتروني  )املواف   16/8/1444تارضخ  ل، وذلك  هـ 01/09/1444  تارضخ ل ونتى  08/03/2023هـ 

 :نهاية فترة الطرح، ومن تلك املستندات على لبيم املثاو ال ا، صر قبم ليا  ل7) عن ال ترة  تلك  ت،م لال على ل 23/03/2023)املواف  

 .النؤا  األلاس ي للشركة وع،د الت لي  •

 السجم التراري للشركة  •

 التسجيم والطرح أللوص الشركة في السوق املوازضة  على مرل  إدارة الشركة توصية  •

   أللوص الشركة في السوق املوازضة التسجيم والطرحمواف،ة ا،جمعية العامة غير العادية املنع،دة على  •

 في السوق املوازضة   اإلدراجعلى طلب  ةمرموعة تداوو السعوديمواف،ة  •

 مواف،ة هيئة السوق املالية على طلب التسجيم والطرح في السوق املوازضة  •

 ت،رضر الت،ييص للمصدر املعد من قبم املستشار املاعي  •

 

 نطابات املواف،ة من:  •

 المي وشعاره وملفاداتي ضمن هذه النشرة  ل على إدراج شركة ي،ين املالية )ي،ين كابيتاولاملستشار املاعي ومدير االكتتاب )  ل

  وملفاداتي وشعاره المي إدراج على لقاأوأيون  ومراجعون  محالبون  وشركاه  ا،خراش ي شركة) ال،اأوني امل الب  ب

 

في   • املنتهية  املالية  للسنة  للشركة  املراجعة  املالية  ل ترة     2021ديسمبر  31ال،وائص  املوج ة  األولية  املالية  ال،وائص  و  بها  املرف،ة  في    الستةواإلي انات  املنتهية     2022  يوأيو  30لشور 

 واألي انات املرف،ة بها  
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  وانهاء   واملتابعة   واملراجعة  االئتمانية  السجالت  عن  االستفسار  وحق  حصر   دون   والصفقات   االتفاقيات  كافة  وابرام  املعامالت  بكافة  والقيام  التجارية

  املكاتب   مع  والتعاقد  التزاماتها  وتسديد  الغير   لدى  الشركة  حقوق   وتحصيل.  االئتمانية  للمعلومات  السعودية  سمه  شركة  لدى  الالزمة  االجراءات  كافة

  ومنح   عنها  والتنازل   الكفاالت  ونقل  وتجديدها  العمل  ورخص  االقامات  واستخراج  االستقدام  ومكاتب  العمل  مكاتب  من  التاشيرات  وطلب   االستشارية

 ال  لصالح الرهون  على والتوقيع  وفكه  الرهن وحق الزيارة  تاشيرات  وطلب  النهائي والخروج والعودة  الخروج تاشيرات
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