
 

 

 

 

 

( ريااًل سعوديًا مقسم إلى 2,000,000برأس مال وقدره مليونا ) ( الصادر من مدينة الرياض1010398836شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم )ك ، (م23/12/2013هـ )الموافق 20/02/1435بتاريخ  شركة ميار القابضة  تستأس 

( لشركة طايا القابضة. وعدد  % 75.7( سهم تمثل نسبة )151,400( رياالت سعودية، وتم توزيع األسهم على المساهمين كالتالي: عدد مئة وواحد وخمسون ألًفا وأربعمائة )10( سهمًا عاديًا، قيمة السهم الواحد عشرة )200,000)عدد مائتا ألف  

( % 1( سهم تمثل نسبة )2,000( لألستاذ/ فهد عبد اهلل العجالن. وعدد ألفان )% 5.7( سهم تمثل نسبة )11,400( لألستاذ/ حاتم مطير مطر الحارثي، وعدد أحد عشر ألًفا وأربعمائة )% 16.6( سهم تمثل نسبة )33,200ثالثة وثالثون ألًفا ومئتان )

 ستثمار.( لشركة طايا لال% 1( سهم تمثل نسبة )2,000للمهندس/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس، وعدد ألفان )

ــ الموافق 15/03/1443بتاريخ  ( ريااًل 5,000,000( ســهم إلى خمســة ماليين )200,000( ريااًل ســعوديًا مقســم إلى عدد مائتا ألف )2,000,000م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على  زيادة رأس مال الشــركة من مليونا )21/10/2021هـــــ

( ريااًل سـعوديًا من بند ممبالث مسـتحقة إلى  3,000,000( رياالت سـعودية، وتم تططية زيادة رأس المال عن طريق الرسـملة بتحويل مبلث ثالثة ماليين )10( سـهمًا عاديًا، قيمة السـهم الواحد عشـرة )500,000سـعوديًا مقسـم إلى خمسـمائة ألف )

( سـهم تمثل نسـبة  471,096م، وتم توزيع األسـهم على المسـاهمين كالتالي: عدد  أربعمائة وواحد وسـبعون ألفًا وسـتة وتسـعون )08/11/2021لمؤرخة مسـاهمين م إلى حسـاامالايادة المقترحة في رأس المالم وفق شـهادة مراقب الحسـابات ا

( لألستاذ/ فهد عبد % 1.27( سهم تمثل نسبة )6,336وعدد ستة آالف وثالثمائة وستة وثالثون )  ( لألستاذ/ حاتم مطير الحارثي،% 2.32( سهم تمثل نسبة )11,595( لشركة طايا القابضة، وعدد أحد عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون )% 94.22)

المحسـن آل الشـيخ، وعدد ألف ومائة واثنى عشـر  ( للمهندس/ عبد المجيد بن عبد  % 0.22( سـهم تمثل نسـبة )1,112( لشـركة طايا لالسـتثمار, وعدد ألف ومائة واثنى عشـر )% 0.60( سـهم تمثل نسـبة )3,003اهلل العجالن, وعدد ثالثة آالف وثالثة )

 ( لشركة ميار القابضةمأسهم الخاينةم.% 1.15( سهما تمثل نسبة )5,746( للمهندس/ عبداله بن محمد بن ريس، وعدد خمسة اآلف وسبعمائة وستة وأربعون )% 0.22( سهم تمثل نسبة )1,112)

( سهماً عاديًا، إلى ستين مليون 500,000( ريااًل سعوديًا مقسم إلى خمسمائة ألف )5,000,000الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ماليين )   م تمت موافقة06/12/2021هـ الموافق  02/05/1443بتاريخ  

( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل، وتمت هذه الايادة عن طريق الطرح الخاص )بعد أخذ الموافقات النظامية(، لعدد سبعة  10ة كل سهم عشرة )( سهمًا عاديًا متساويًا بالقيمة، قيم6,000,000( ريااًل سعوديًا مقسم إلى ستة ماليين ) 60,000,000)

( ريااًل سعوديًا تم ايداعها نقدًا في 55,677,000ن مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألف )( ريااًل سعوديًا، وبقيمة إجمالية للطرح الخاص بلطت خمسة وخمسو670.000( سهمًا جديدًا بقيمة اسمية ستمائة وسبعون ألف )67,000وستون ألف )

( ريااًل سعوديًا، )ا( عدد  18,260ألفًا ومائتان وستون )( مساهمًا حاليًا وبقيمة اسمية ثمانية عشر  2( سهمًا عاديًا لعدد اثنان )1,826حساا الشركة، وتم االكتتاا باألسهم المطروحة طرحاً خاصًا كما يلي: )أ( عدد ألف وثمانمائة وستة وعشرون )

ار خمسة وخمسون  ( ريااًل سعوديًا وبلطت عالوة االصد651,740( مساهمًا جديدًا وبقيمة اسمية ستمائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعون ) 144( سهمًا عاديًا لعدد مائة واربعة واربعون )65,174خمسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون )

( سهمًا جديدًا ليصبح إجمالي 5,433,000( ريااًل سعوديًا منها إلصدار خمسة ماليين وأربعمائة وثالثة وثالثون ألف )54,330,000( ريااًل سعوديًا، تمت رسملة ما قيمته أربعة وخمسون مليونًا وثالثمائة وثالثون ألف )55,007,000مليونًا وسبعة آالف )

الخاص خمسة ماليين وخمسمائة ألف )األسهم المصد الطرح  المال بعد رسملة عالوة االصدار ستين مليون  10( سهمًا عاديًا متساويًا بالقيمة، قيمة كل سهم عشرة )5,500,000رة من  ( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل ليصبح إجمالي رأس 

( مساهمًا. أما المبلث المتبقي من عالوة  152( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل. ومملوكة لعدد مائة واثنان وخمسون )10همًا عاديًا متساويًا بالقيمة، قيمة كل سهم عشرة )( س 6,000,000( ريااًل سعوديًا مقسم إلى ستة ماليين )60,000,000)

مصروفات الخاصة بالطرح الخاص بايادة رأس المال وفق معايير المحاسبة الدولية كما هو مبين في القوائم المالية المفحوصة بتاريخ  ( ريااًل سعوديًا فقد تم استخدامه في تططية جاء من ال677,000اإلصدار والبالث ستمائة وسبعة وسبعون الف )

( وتاريخ 1010398836م وبموجب السجل التجاري رقم )29/11/2021هـ  الموافق  24/04/1443م، وتم إثبات التطييرات المذكورة أعاله بايادة راس المال وعدد المساهمين بموجب النظام األساسي للشركة المعدل المعتمد بتاريخ  30/06/2022

همًا عادية من فئة واحدة.  ( مساهمًاممن ضمنهم أسهم الخاينةم, وجميع أسهم الشركة أس 152( ريااًل سعوديًا. وهذه األسهم مملوكة لعدد مائة واثنان وخمسون )60,000,000هــ الصادر برأس مال للشركة قدره ستون مليون )20/02/1435

كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء   ة العامةم( والتصويت فيها،واليعطى أي مساهم حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )مالمساهمم( أيًا كانت عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )مالجمعي

التسجيل   ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تفضيلية، تستحق األسهم محل اإلدراج المباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ مستند  العامة،الشركة لينوا عنه في حضور اجتماعات الجمعية  مجلس إدارة الشركة أو عاملي  

ة للشركات القابضة، تقديم  وتتمثل النشاطات الرئيسية للشركة حسب السجل التجاري في إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، امتالك العقارات والمنقوالت الالزم المستند(.( م سياسة توزيع األرباحم في هذا  6فضاًل راجع قسم رقم ))هذا.  

وكما في تاريخ هذا المستند فإن لدى  .التابعة للشركات القابضة، تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضةالقابضة، امتالك حقوق الملكية الصناعية للشركات  القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة للشركات  

ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة  % 83.615( سهمًا وبنسبة 5,016,914( شركة طايا القابضة: لديها ملكية مباشرة وغير مباشرة لعدد )1أو أكثر، وهم: ) 5%( مساهمين يعتبرون من كبار المساهمين الذين يملكون 6الشركة ستة )

( سهمًا وبنسبة ملكية  550,694( السيد/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس: لديه ملكية مباشرة وغير مباشرة لعدد )2. ).%99.99995ناتجة عن نسبة ملكيتها في شركة طايا لالستثمار التي تبلث    % 0.529وبنسبة ملكية غير مباشرة    % 83.086بنسبة  

وملكية مباشرة لاوجته العنود محمد عبد العايا   % 10.000ة طايا القابضة بنسبة  في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شرك  % 8.309وملكيته غير المباشرة بنسبة    % 0.800، ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  % 9.178

)أ( ملكية مباشرة في شركة ميار ناتجه عن:    % 50.473( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية  3,028,409( السيد/ عبد اهلل محمد علي بن ريس: لديه ملكية مباشرة وغير مباشرة لعدد )3. )% 0.069النمر في شركة ميار القابضة بنسبة  

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته   % 0.00005. )ج( ملكية غير مباشرة بنسبة  % 40.000% في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة    33.234. )ا( ملكية غير مباشرة بنسبة % 0.196القابضة بنسبة  

في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية لاوجته هدى عبد    % 4.223. )د( ملكية غير مباشرة بنسبة  % 1.000في شركة طايا لالستثمار من خالل ملكيته في شركة عبد اهلل بن محمد الريس وأبناؤه لالستثمار التجاري بنسبة  غير المباشرة  

نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا    % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.069ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.223الرحمن محمد بن سليمان في شركة ميار القابضة بنسبة  

 % 0.133ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.372نته لما بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة  في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية اب  % 4.372. )هـ( ملكية غير مباشرة بنسبة  % 5.000القابضة بنسبة  

( ألنهم % 0.085حمد عبدالرحمن آل الشيخ في شركة ميار القابضة بنسبة  )مضاف لها ملكية زوجها عبداللطيف م  % 5.000نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة    % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  

ناتجة   % 4.224ابضة بنسبة  في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته سارة بن ريس في شركة ميار الق  % 4.224( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. )و( ملكية غير مباشرة بنسبة  % 5يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )

ألنهم يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين    % 5.000نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة    % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.069عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  

ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة   % 4.224في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته عبير بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة  % 4.224األسهم المراد إدراجها. )ز( ملكية غير مباشرة بنسبة ( أو أكثر من فئة % 5)

( 4( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. )% 5ألنهم يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )  % 5.000نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة    % 4.154نسبة  وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة ب  % 0.069بنسبة 

  % 8.309وملكيته غير المباشرة بنسبة    % 0.166ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 8.517ر القابضة وبنسبة ملكية  ( سهمًا في شركة ميا511,012السيد/ محمد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكيه مباشرة وغير مباشرة لعدد )

( السيد/ تركي عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكية مباشرة 5. )% 0.042ميار القابضة بنسبة  وملكية مباشرة لاوجته الجوهرة عبداهلل سليمان الحقباني في شركة    % 10.000في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا القابضة بنسبة  

ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة  في شركة % 8.309وملكيته غير المباشرة بنسبة  % 0.139ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  % 8.448( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية 506,853وغير مباشرة لعدد )

 % 0.139ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 8.448( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية  506,853( السيد/ فهد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكيه مباشرة وغير مباشرة لعدد )6)  .% 10.000طايا القابضة بنسبة  

 .% 10.000في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا القابضة بنسبة  % 8.309كيته غير المباشرة بنسبة ومل

أو أكثر من رأس مالها المذكورين أعاله والذين تنطبق عليهم فترة الحظر(،  ( % 5ي الشركة الذين يملكون ) يقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج المباشر في السوق المالية الموازية )نمو( على المساهمين الحاليين )باستثناء كبار المساهمين ف

ة )مالسوقم أو  قواعد شركة تداول السعوديوفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في  باإلضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين

 :متداول السعوديةم(. وهم

ات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح  عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرار  - 2مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.    - 1

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها   -3واالستثمار في السوق المالية الموازية )نمو( نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.  

 - 6الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.    - 5كة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.  الشركات المملو  - 4الهيئة، أو مركا اإليداع.   

 (. )نمو  زية )نمو( والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق المالية الموازيةاألجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق المالية الموا  - 7صناديق االستثمار.  

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساا استثماري في المملكة وحساا لدى مركا اإليداع،  -10داع.  أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساا استثماري في المملكة وحساا لدى مركا اإلي -9المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  - 8

االثني عشر شهرًا الماضية. )ا( أن ال تقل قيمة  عودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خاللويستوفون أي من المعايير اآلتية: )أ( أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال س

حاصال    ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. )هـ( أن يكونصافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. )ج( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  )د( أن يكون حاص

  ( أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.11على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا. )

الموازية )نمو( . وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم الخاضعة لهذا المستند إلى هيئة   ليةلم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر في السوق الما

تم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة لى الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات، والسوق المالية السعودية )مالهيئةم( وبطلب إدراجها إلى شركة تداول السعودية متداول السعوديةم، وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إ

 .بعملية التسجيل واإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو( ، بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا

راسة قسمي مإشعار مهمم ومعوامل المخاطرةم الواردين في مستند التسجيل هذا بعناية من ِقَبل ينطوي االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج المباشر في السوق المالية الموازية )نمو(  على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب د

 رارًا باالستثمار في أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق المالية الموازية.  المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا ق

 

 

 

 

  

ميار القابضة   أسهم شركة مستند تسجيل           

 . م( 2013/ 12/ 23هـ )الموافق  1435/ 02/ 20بتاريخ  الصادر من مدينة الرياض    ( 1010398836شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ) 

 . ( ريال سعودي 70)   نمو( سبعون  السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق المالية الموازية ) 

بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها ا مالهيئةم(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر    يحتوي هذا المستند على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتاامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية

حد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى  كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى ال مجتمعين ومنفردين    في هذا المستند أسماؤهم  

ول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخليان  يمكن أن يؤدي عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تدا 

ب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل اإلدراج  في االستثمار بموج   أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أّي جاء منه. ويجب على الراغبين 

 المباشر في السوق المالية الموازية )نمو( . وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. 

 

 (. م 2022/ 03/ 16)الموافق    هـ 1444/ 08/ 24صدر هذا المستند بتاريخ  

 

 المستشار المالي



 

 

 

 

 

  



 

 

 أ مستند تسجيل شركة ميار القابضة

 المحتوياتقائمة 

  إشعار مهم 

يقدم هذا المستند معلومات تفصيلية كاملة عن شركة ميار القابضة محل اإلدراج المباشر في السوق المالية الموازية )نمو(. وسُيعامل  

عد االنتهاء من تسجيل أسهم الشركة المستثمرون المؤهلون المحتملون الذين يرغبون باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر ب

على أساس أن قرار االستثمار يستند إلى المعلومات التي يحتويها هذا المستند، والتي    وبدء تداولها في السوق المالية الموازية )نمو(

، أو موقع المستشار المالي شركة أموال المالية mayar.com.sawww.يمكن االطالع عليها من خالل زيارة موقع الشركة على االنترنت 

www.amwal.com.sa  ،  المالية السوق  هيئة  موقع  السعوديةم  www.cma.org.saأو  متداول  السعودية  تداول  شركة  موقع  أو   ،

www.saudiexchange.com.saالمست قبل  من  اإلعالن  سيتم  كما  المالية ،  السوق  موقع  على  الماليةم  أموال  مشركة  المالي  شار 

متداولم المالية   السعودية  األوراق  المحددة وفق قواعد طرح  المدة  المؤهلين خالل  للمستثمرين  وإتاحته  التسجيل  نشر مستند  عن 

تم تعيين شركة أموال المالية ويشار   ت أخرى.( يومًا قبل اإلدراج المباشر( وعن أي تطورا 14وااللتاامات المستمرة )خالل فترة ال تقل عن )

 .إليها فيما بعد )مأموالم أو مالمستشار الماليم( بطرض تسجيل أسهم الشركة وإدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق المالية الموازية )نمو(

األ  التسجيل هذا على معلومات تفصيلية كاملة تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح  وااللتاامات  يحتوي مستند  المالية  وراق 

المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة 

)ج( مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد 

جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في مستند التسجيل   إجراء

هذا إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )متداول السعوديةم( أي مسؤولية عن محتويات  

أكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة هذا المستند، وال تعطيان أي ت 

تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن االعتماد على أي جاء منها. ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا المستند تحري  

في السوق الموازية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم اإلدراج المباشر  

 استشارة مستشار مالي مرخص له.

إن المعلومات الواردة في هذا المســـتند كما في تاريخ إصـــدارها عرضـــة للتطيير، وعلى وجه الخصـــوص يمكن أن يتأثر الوضـــع المالي  

تيجة التطورات المســـتقبلية المتعلقة بالعوامل التضـــخم ومعدالت  للشـــركة وقيمة األســـهم محل االدراج المباشـــر بشـــكل ســـلبي بن 

( عوامل المخاطرةم(،  2الفائدة والضـرائب أو أي عوامل اقتصـادية وسـياسـة أخرى  خارجة عن نطاق سـيطرة الشـركة )فضـاًل راجع قسـم)

كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باألـسهم  وال يجب اعتبار او تفـسير أو االعتماد بأي ـشكل على هذه المـستند أو أية اتـصاالت ـشفهية أو

ــيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق باألرباح والنتائج أو  األحداث  محل  ــتقبلية.االدراج أو تفسـ ــتند بمثابة   المسـ كما ال يجوز اعتبار هذا المسـ

للمشــاركة في عملية    توصــية من جانب الشــركة أو من أعضــاء مجلس إدارتها أو من المســاهمين الحاليين أو من أي من مســتشــاريها

الشـــراء من األســـهم المســـجلة. وتعتبر المعلومات الموجودة في هذا المســـتند ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في  

ــي األسهم  ــن باالستثمار فـــ   االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبيـــ

ن  محــل اإلدراج المباشــر، ويتحمــل كل مســتلم لهــذا المســتند قبــل اتخــاذ قــرار باالستثمار مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــ

مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االستثمار فــي األسهم محــل اإلدراج المباشــر، وذلــك لتقييــم مــدى مالءمة هــذا  

ــا فــــي ذلــــك المااياالستث ــه. بمــ ــة بــ ــة الخاصــ ــتند لألهداف واألوضاع واالحتياجات الماليــ ــذا المســ ــواردة فــــي هــ ــات الــ ــا  مار والمعلومــ ــ

ــة باالستثمار فــي األسهم محــل اإلدراج المباشــر، قــد يكــون االستثمار فــي األسهم محــل اإلدراج المباشــر مناســ ــر المتعلقــ   باً والمخاطــ

لبعــ  المســتثمرين المؤهلين دون غيرهــم، ويجــب علــى المســتثمرين المؤهلين المحتمليــن عــدم االعتماد علــى قــرار طــرف آخــر  

باالستثمار أو عــدم االستثمار كأســاس للدراســة المفتــرض قيامهــم بهــا فيمــا يخــص فرصتهــم فــي االستثمار أو علــى الظــروف الخاصــة  

 ثمرين المؤهلين.ألولئك المسـت

 المعلومات المالية 

م, )التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة 2021ديســمبر من عام    31تــم إعــداد القوائــم الماليــة المدققة للسنة الماليــة المنتهيــة فــي  

م واإليضاحــات المرفقــة  2022  سبتمبر  30م( والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية في  2020ديسمبر    31المالية المنتهية في  

( المعتمدة في IFRSللتقرير المالي)   بهـمـا والتــي تــم ادراجهــا فــي أجــااء أخــرى مــن مستند التسجيل هذا وفقًا للمعايير الدولية

، وقد (SOCPAالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل  

شــركة تصــدر بياناتهــا  تمت مراجعة القوائم المالية المذكورة من قبل شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون، مــع العلــم بــأن ال

 الماليــة بالريــال الســعودي.

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 

تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند علــى أســاس افتراضــات محــددة ومفصــح عنهــا فــي هــذا المســتند. وقــد تختلــف  

دمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة  ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن االفتراضات المســتخ

 أو اكتمـال هـذه التوقعـات.

وتمثل بع  التوقعات الواردة في هذا المستند مإفادات مستقبليةم، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بع   

طم، ميعتامم، مينويم، ميقدرم، ميعتقدم، ميتوقعم، ممن المتوقعم، ميمكنم، ممن الممكنم، الكلمات ذات الداللة المستقبلية مثل ميخط 

http://www.mayar.com.sa/


 

 

 ا مستند تسجيل شركة ميار القابضة

 المحتوياتقائمة 

ميحتملم، ممن المحتملم، مسوفم، مقدم، والصيث النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس  

النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبل ية، لكنها ال تشكل ضمانًا أو تأكيدًا ألي أداء فعلي مستقبلي  هذه اإلفادات وجهات 

للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل  

عوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمنًا. وقد تم استعراض أهم المخاطر وال

( معوامل المخاطرةم من هذا المستند(. وفيما لو تحقق  2بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذا المستند )راجع القسم رقم )

ذا المستند، فإن النتائج واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في ه

 الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذا المستند.

ومراعاة لمتطلبات قواعد طرح االوراق المالية وااللتاامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم مستند تسجيل تكميلي إلى الهيئة إذا 

 وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: علمت في أي وقت بعد اعتماد هذا المستند من الهيئة

 وجود تطيير مهم في أمور جوهرية واردة في مستند التسجيل هذا.   .1

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في مستند التسجيل هذا.  .2

كان ذلك نتيجة وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتام تحديث أو تعديل أي معلومات يتضمنها مستند التسجيل هذا، سواء  

والظروف   األحداث  فإن  والتقديرات،  المؤكدة  غير  واألمور  المخاطر  لهذه  ونتيجة  ذلك.  غير  أو  أحداث مستقبلية  أو  معلومات جديدة 

مستند التسجيل قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث مطلقا. وعليه،   ولهاوالتوقعات المستقبلية التي تنا

على   عدم يتعين  مع  اإليضاحات  المستقبلية في ضوء هذه  اإلفادات  جميع  المحتملين فحص  الجمهور  من  المؤهلين  المستثمرين 

  .االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أساسي



 

 

 ج مستند تسجيل شركة ميار القابضة

 المحتوياتقائمة 

 دليل الشركة 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

ــ )الموافق24/09/1443بتاريخ   ــاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ال تايد عن   م(،25/04/2022هـــــ تم انتخاا أعض

 ( سنوات، وقد تم انتخاا األعضاء التالية أسمائهم:3ثالث )

 م 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة

 المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
صفة  

 العضوية 
 العمر  الجنسية  ****االستقاللية 

المملوكة  األسهم  

 مباشرة 

األسهم المملوكة غير  

 مباشرة 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

1 

محمد   عبد اهلل المهندس/ ثامر  

 بن ريس * 

رئيس  

مجلس 

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي 
 8.378% 502,672.900 0.800% 48,021 44 سعودي  غير مستقل 

2 

  عبد اهلل المهندس/ محمد  

 محمد بن ريس ** 

نائب  

رئيس  

مجلس 

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي 
 8.351% 501,053.900 0.166% 9,958 38 سعودي  غير مستقل 

3 

  عبد بن  المجيد  عبد المهندس/ 

بن إبراهيم آل الشيخ   المحسن

 *** 

عضو  

مجلس 

إدارة  

والرئيس  

 التنفيذي 

 0.176% 10,582.000 0.706% 42,328 41 سعودي  غير مستقل  تنفيذي 

4 

بن   عبد اهلل المهندس/ طارق بن 

 حسين الرميم 

عضو  

مجلس 

 إدارة 

غير  

 تنفيذي 
 0 0 0.105% 6,349 44 سعودي  مستقل

5 

  عبد المهندس/ محمد  

 بن إبراهيم آل الشيخ  المحسن
عضو  

مجلس 

 إدارة 

غير  

 تنفيذي 
 0 0 0 0 41 سعودي  مستقل

6 

  العايا  عبد عبد اهلل األستاذ/ 

 السويلم  عبد اهلل

عضو  

مجلس 

 إدارة 

غير  

 تنفيذي 
 0 0 0 0 74 سعودي  مستقل

 أمين سر مجلس اإلدارة 

  

حلمي   أحمد  محمد  األستاذ/ 

 حسن 
أمين سر  

 المجلس 
 0 0 0 0  63 مصري  -  - 

  معلومات الشركة المصدر:  

 م(، على تعيين األستاذ/ محمد أحمد حلمي حسن كأمين سر لمجلس اإلدارة. 25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 

 تفاصيل الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة: 

( سهمًا وبنسبة  502,672.90ثامر عبد اهلل محمد بن ريس يشطل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة ميار القابضة ولديه ملكية غير مباشرة لعدد )المهندس/  *

. )ا(  % 10.000في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا القابضة بنسبة  % 8.309، ناتجة عن: )أ( ملكيته غير المباشرة بنسبة % 8.378ملكية 

 .% 0.069ملكية مباشرة لاوجته العنود محمد عبد العايا النمر في شركة ميار القابضة بنسبة 

( سهمًا  501,053.90المهندس/ محمد عبد اهلل محمد بن ريس يشطل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة ميار القابضة ولديه ملكيه غير مباشرة لعدد ) **

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا  % 8.309ناتجة عن: )أ( ملكيته غير المباشرة بنسبة  % 8.351بنسبة ملكية في شركة ميار القابضة و

 .% 0.042عبد اهلل سليمان الحقباني في شركة ميار القابضة بنسبة  الجوهرة. )ا( ملكية مباشرة لاوجته  % 10.000القابضة بنسبة 

بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ وهو عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة ميار القابضة ولديه ملكية غير مباشرة لعدد  المهندس/ عبد المجيد  *** 

 .% 0.0176ناتجة عن ملكية لاوجته ريما هشام محمد ال الشيخ في شركة ميار القابضة بنسبة  % 0.176( سهمًا وبنسبة ملكية 10,582.00)

 االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في كل من:  عوارضعن هيئة السوق المالية في تحديد  الصادرة  الشركات  حوكمة الئحة  على االستناد  تم **** 

 أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم الشركة أخرى من مجموعتها. ✓

 .نسبته خمسة المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبةأن يكون مالكًا لما  ✓

وعتها، كمراجعي الحسابات وكبار  مأن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مج  ✓

 أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضين.الموردين، 

 

 

  



 

 

 د مستند تسجيل شركة ميار القابضة

 المحتوياتقائمة 

 عنوان الشركة 

 شركة ميار القابضة

 

 * 12611الرياض الرما البريدي  2506حي العليا -العليا 8991

   11534 55024ص.ا. 

 114160566-966+هاتف: 

 -966+112299456فاكس: 

  :www.mayar.com.saاإللكترونيالموقع 

 info@mayar.com.saالبريد اإللكتروني: 

: المملكة العربية  وهوالسجل التجاري  فينفس المبنى للعنوان المثبت  أنهالتنويه  مع للشركة وفق العنوان الوطني لموقع الشركة   المحدث العنوان  *

 .63383الريس لالستثمار مركا  - السعودية، الرياض، شارع العليا العام 

 

 ممثلي الشركة 

 المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ  المهندس/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن ريس 

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 

 12611الرياض الرما البريدي  2506حي العليا -العليا 8991 12611الرياض الرما البريدي  2506حي العليا -العليا 8991

 11-966+4160566هاتف:  112013532-966+هاتف: 

 -966+112299456فاكس:  -966+114658130فاكس: 

 :www.mayar.com.saالموقع اإللكتروني:   :www.mayar.com.saالموقع اإللكتروني:

 a.alshaikh@mayar.com.saالبريد اإللكتروني:  t.alrayes@taya.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

  سوق األسهم 

 شركة تداول السعودية )تداول السعودية( 

 أبراج التعاونية، البرج الشمالي 

 6897العليا  -طريق الملك فهد 

 15وحدة رقم: 

 12211 - 3388الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 + 966-11-9200 1919هاتف: 

 + 966-11-218 9133فاكس: 

 www.saudiexchange.com.saالموقع اإللكتروني: 

  csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:csc@saudiexchange.sa


 

 

 ه مستند تسجيل شركة ميار القابضة
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  المستشار المالي 

 شركة أموال المالية  

 مبنى اتحاد الراجحي  –الواحة  –الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 11417الرياض  27026ص.ا 

 + 966-11-2911000هاتف: 

 + 966-11-2921110فاكس: 

 www.amwal.com.saالموقع اإللكتروني: 

  info@amwal.com.saالبريد اإللكتروني: 

  المحاسب القانوني 

 شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون  

 437ترخيص رقم:  

 المملكة العربية السعودية  

  12طريق الملك فهد، حي المحمدية، جراند تاور الدور   –الرياض  

  11691الرياض   -85453صندوق بريد:

  3516 269 11 966+هاتف:  

 4419 269 11 966+فاكس:  

  www.lyca.com.saالموقع اإللكتروني

     info@lyca.com.saالبريد اإللكتروني: 

 المستشار القانوني                                  

 شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 

 المملكة العربية السعودية 

 الملك فهد، حي العليا، أبراج سكاي تاورز  الرياض، طريق

 300400صندوق بريد:

   9666 416 11 966+هاتف: 

 info@tamimi.comالبريد اإللكتروني:    

  www.tamimi.com:الموقع اإللكتروني

 

 

وإفاداتهم في هذا المستند  جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم  

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

  أي من أقاربهم ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من أي نوع في الشركة بما قد يؤثر   أو   - من ضمن فريق العمل    - الجهات والعاملين فيها  

 على استقالليتهم. 

  

http://www.amwal.com.sa/
mailto:info@amwal.com.sa
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 الملخص 

يهدف هذا الملخص إلى تقديم معلومات موجاة عن المعلومات الواردة في هذا المستند، إلى أنه ال يتضمن جميع المعلومات التي 

قد تكون مهمة للمستثمرين المحتملين، لذا ينبطي على المستثمرين قراءة ومراجعة هذا المستند بالكامل قبل اتخاذ قرار االستثمار  

من هذا   م(2وكذلك قسم م عوامل المخاطرة م قسم رقم )مالقسم الخاص بـ مإشعار مهمم صفحة )أ(  في هذه األسهم، وخصوصًا  

 المستند قبل اتخاذ أي قرار استثماري في األسهم محل اإلدراج المباشر الخاضعة لهذا المستند.

ـــفه، ومعلوـمات   ــدر، ووصــ ــم الُمصــ اســ

 تأسيسه

مساهمة   كشركة  القابضة  ميار  شركة  رقم تأسست  تجاري  سجل  بموجب  مقفلة  سعودية 

م( والصادر من مدينة الرياض برأس مال قدره 2013/ 23/12هـ)الموافق  20/02/1435( بتاريخ  1010398836)

( سهم عادي متساوية القيمة 200,000مئتا ألف )   عدد  مقسم إلى   سعودياً ( رياالً 2,000,000)  امليون

اسمي )    ة وبقيمة  عشرة  سعو  10قدرها  رياالت  الحالي(  المال  رأس  ويبلث  مليون  دية  ستون  للشركة 

متساوية القيمة   ( سهم عادي6,000,000( ريال سعودي، مقسم بواقع عدد ستة ماليين )60,000,000)

( رياالت وهذه األسهم مملوكة لعدد 10ومدفوعة بالكامل, وتبلث القيمة األسمية لكل سهم عشرة )

من ضمنهم أسهم الخاينةم. وتتمثل النشاطات الرئيسية للشركة “( مساهم  152مائة واثنان وخمسون )

العقارات والمنقوالت االزمة   حسب السجل التجاري في إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، امتالك 

امتالك  القابضة،  للشركات  التابعة  للشركات  والتمويل  والكفاالت  القروض  تقديم  القابضة،  للشركات 

حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة، تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات  

 6عودية الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ التابعة للشركات القابضة  وفقًا لنظام الشركات الس

هـ وتعتبر شركة ميار القابضة من الشركات السعودية الرائدة في مجالها في المملكة 22/03/1385في  

 العربية السعودية. 

 مراحل تأسيس الشركة وتطيرات رأس المال: 

ــ )الموافق  20/02/1435بتاريخ   • ة، شـركة سـعودية م( تم تأسـيس شـركة ميار القابضـ 23/12/2013هــــ

ــجل التجاري رقم ) ــاهمة مقفلة بموجب السـ ــادر من مدينة الرياض برأس مال 1010398836مسـ ( الصـ

( سـهمًا عاديًا، قيمة 200,000( ريااًل سـعوديًا مقسـم إلى عدد مائتا ألف )2,000,000وقدره مليونا )

ن كالتالي: عدد مئة  ( رياالت سـعودية، وتم توزيع األسـهم على المسـاهمي10السـهم الواحد عشـرة )

( لشــركة طايا القابضــة. وعدد  %75.7( ســهم تمثل نســبة )151,400وواحد وخمســون ألًفا وأربعمائة )

( لألســـتاذ/ حاتم مطير مطر الحارثي،  %16.6( ســـهم تمثل نســـبة )33,200ثالثة وثالثون ألًفا ومئتان )

ســتاذ/ فهد عبد اهلل العجالن. ( لأل%5.7( ســهم تمثل نســبة )11,400وعدد أحد عشــر ألًفا وأربعمائة )

ــبة )2,000وعدد ألفان ) ــهم تمثل نسـ ( للمهندس/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس، وعدد  %1( سـ

 ( لشركة طايا لالستثمار.%1( سهم تمثل نسبة )2,000ألفان )

ــ الموافق  15/03/1443بـتاريخ    • م تـمت موافـقة الجمعـية الـعاـمة غير الـعادـية على  21/10/2021هـــــــ

(  200,000( ريااًل سـعوديًا مقسـم إلى عدد مائتا ألف )2,000,000ة رأس مال الشـركة من مليونا )زياد

( سـهمًا 500,000( ريااًل سـعوديًا مقسـم إلى خمسـمائة ألف )5,000,000سـهم إلى خمسـة ماليين )

ــرة ) ــهم الواـحد عشــ ــعودـية، وتم تططـية زـيادة رأس الـمال عن طريق 10ـعادـيًا، قيـمة الســ ( رـياالت ســ

ة ماليين ) ل مبلث ثالـث ة بتحوـي ــمـل ــتحقـة إلى 3,000,000الرســ الث مســ د ممـب ًا من بـن ــعودـي ااًل ســ ( رـي

مـساهمين م إلى محـساا مالايادة المقترحة في رأس المالم وفق ـشهادة مراقب الحـسابات المؤرخة 

م، وتم توزيع األســـهم على المســـاهمين كالتالي: عدد أربعمائة وواحد وســـبعون ألفًا 08/11/2021

( لشــركة طايا القابضــة وعدد أحد عشــر ألًفا %94.22( ســهم تمثل نســبة )471,096ســتة وتســعون )و

( لألســتاذ/ حاتم مطير الحارثي %2.32( ســهم تمثل نســبة )11,595وخمســمائة وخمســة وتســعون )

( لألـستاذ/ فهد عبد اهلل  %1.27( ـسهم تمثل نـسبة )6,336وعدد ـستة آالف وثالثمائة وـستة وثالثون )

( لشـــركة طايا لالســـتثمار وعدد  %0.60( ســـهم تمثل نســـبة )3,003ن وعدد ثالثة آالف وثالثة )العجال

( للمهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسـن  %0.22( سـهم تمثل نسـبة )1,112ألف ومائة واثنى عشـر )

( للمهندس/ عبد اهلل بن %0.22( ســهم تمثل نســبة )1,112آل الشــيخ وعدد ألف ومائة واثنى عشــر )

(  %1.15( ســهم تمثل نســبة )5.746بن ريس،  وعدد خمســة آالف وســبعمائة وســتة وأربعون )محمد  

 لشركة ميار القابضة م أسهم الخاينةم.

م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة  06/12/2021هـ الموافق  02/05/1443بتاريخ   •

سعوديًا مقسم إلى خمسمائة ألف ( ريااًل  5,000,000على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ماليين )

(500,000( مليون  ستين  إلى  عاديًا،  سهمًا  ماليين 60,000,000(  ستة  إلى  مقسم  سعوديًا  ريااًل   )

بالقيمة، قيمة كل سهم عشرة )6,000,000) رياالت سعودية مدفوعة  10( سهمًا عاديًا متساويًا   )



 

 

 ز مستند تسجيل شركة ميار القابضة

 المحتوياتقائمة 

أخذ  )بعد  الخاص  الطرح  طريق  الايادة عن  لعدد سبعة    بالكامل، وتمت هذه  النظامية(،  الموافقات 

( ريااًل سعوديًا، 670.000( سهمًا جديدًا بقيمة اسمية ستمائة وسبعون ألف )67,000وستون ألف )

ألف  وسبعون  وسبعة  وستمائة  مليونًا  وخمسون  خمسة  بلطت  الخاص  للطرح  إجمالية  وبقيمة 

، وتم االكتتاا باألسهم المطروحة ( ريااًل سعوديًا تم ايداعها نقدًا في حساا الشركة55,677,000)

( ألف وثمانمائة وستة وعشرون  )أ( عدد  يلي:  )1,826طرحًا خاصًا كما  اثنان  ( 2( سهمًا عاديًا لعدد 

( وستون  ومائتان  ألفًا  ثمانية عشر  اسمية  وبقيمة  حاليًا  عدد 18,260مساهمًا  )ا(  ريااًل سعوديًا،   )

(  144( سهمًا عاديًا لعدد مائة واربعة واربعون )65,174خمسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون )

( ألفًا وسبعمائة وأربعون  ريااًل 651,740مساهمًا جديدًا وبقيمة اسمية ستمائة وواحد وخمسون   )

( آالف  االصدار خمسة وخمسون مليونًا وسبعة  ريااًل سعوديًا، 55,007,000سعوديًا. وبلطت عالوة   )

( ريااًل سعوديًا 54,330,000ن مليونًا وثالثمائة وثالثون ألف )تمت رسملة ما قيمته أربعة وخمسو

( سهمًا جديدًا ليصبح إجمالي 5,433,000منها إلصدار خمسة ماليين وأربعمائة وثالثة وثالثون ألف )

( سهمًا عاديًا متساويًا  5,500,000األسهم المصدرة من الطرح الخاص خمسة ماليين وخمسمائة ألف ) 

( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل ليصبح إجمالي رأس المال بعد  10سهم عشرة )  بالقيمة، قيمة كل

( 6,000,000( ريااًل سعوديًا مقسم إلى ستة ماليين ) 60,000,000رسملة عالوة االصدار ستين مليون )

( عشرة  سهم  كل  قيمة  بالقيمة،  متساويًا  عاديًا  بالكامل. 10سهمًا  مدفوعة  سعودية  رياالت   )

( مساهمًا. أما المبلث المتبقي من عالوة اإلصدار والبالث  152د مائة واثنان وخمسون )ومملوكة لعد

 ( الف  وسبعون  وسبعة  من  677,000ستمائة  جاء  تططية  في  استخدامه  تم  فقد  سعوديًا  ريااًل   )

المصروفات الخاصة بالطرح الخاص بايادة رأس المال وفق معايير المحاسبة الدولية كما هو مبين في 

م، وتم إثبات التطييرات المذكورة أعاله بايادة راس 30/09/2022ئم المالية المفحوصة بتاريخ  القوا

هـ   24/04/1443المال وعدد المساهمين بموجب النظام األساسي للشركة المعدل المعتمد بتاريخ  

 هــ الصادر20/02/1435( وتاريخ  1010398836م وبموجب السجل التجاري رقم ) 29/11/2021الموافق  

 ( ريااًل سعوديًا. 60,000,000برأس مال للشركة قدره ستون مليون )

   نشاطات الُمصدر 

( رقم  التجاري  السجل  بحسب  الشركة  أنشطة  بتاريخ 1010398836تتمثل  الرياض  مدينة  من  والصادر   )

 يلي:  فيمام( 2013/ 23/12الموافق )هـ 20/02/1435

 اسم النشاط  رما النشاط 

 الشركات التابعة للشركات القابضةإدارة  642001

 امتالك العقارات والمنقوالت االزمة للشركات القابضة 642003

 تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة 642004

 امتالك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة 642005

 تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة   642006

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

وتوفير   .1 فيها  تساهم  التي  األخرى  الشركات  إدارة  المشاركة في  او  لها،  التابعة  الشركات  إدارة 

 . الدعم الالزم لها

 أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.استثمار  .2

 امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.  .3

امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز  .4

 لطيرها. وغيرها من الحقوق المعنوية واستطاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو

تركيب وإصالح وصيانة المصعد والساللم المتحركة والسيور    التشييد: أنشطة التشييد المتخصصة  .5

 الناقلة واألرضية، وتوريد األدوات الكهربائية

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات  

 المختصة إن وجدت.

ال الحالية، هذا وقد حصلت  النظامية الالزمة لألنشطة  التراخيص  التابعة على كافة  شركة والشركات 

والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند. )ولمايد من المعلومات حول التراخيص التي 

التابعة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم    مالمعلومات القانونيةم9م )تمارس الشركة والشركات 

 المستند(. في هذا

 ونشاط الشركة الفعلي الحالي مطابق لنشاطها وفق النظام األساسي المذكور أعاله 
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أو    % 5كبار المساهمين )الذين يملكون  

أكثر من أسهم الشركة(، وعدد  

 أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج 

 الشركة: ( أو أكثر من أسهم %5.00كبار المساهمين الذين يملك كاًل منهم خمسة بالمائة )

 االسم 
 الملكية غير المباشرة  الملكية المباشرة 

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم 

 0.529% 31,774.82 83.086% 4,985,139 شركة طايا القابضة

 8.378% 502,672.90 0.800% 48,021 ثامر عبد اهلل محمد بن ريس

 50.277% 3,016,642.58 0.196% 11,767 عبد اهلل محمد علي بن ريس 

محمد عبد اهلل محمد بن 

 ريس 

9,958 %0.166 501,053.90 %8.351 

تركي عبد اهلل محمد بن 

 ريس 

8,339 %0.139 498,513.90 %8.309 

 8.309% 498,513.90 0.139% 8,339 فهد عبد اهلل محمد بن ريس 

 84.153% 5,049,172.00 84.526% 5,071,563 اإلجمالي

 إن كبار المساهمين لديهم ملكية غير مباشرة بشركة ميار القابضة وهي كالتالي:

 %83.615( سهمًا وبنسبة  5,016,914شركة طايا القابضة: لديها ملكية مباشرة وغير مباشرة لعدد ) (1

مباشرة  وبنسبة ملكية غير    %83.086ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  

 .%99.99995ناتجة عن نسبة ملكيتها في شركة طايا لالستثمار التي تبلث  0.529%

2 ) ( لعدد  مباشرة  وغير  لديه ملكية مباشرة  ريس:  بن  اهلل محمد  ثامر عبد  ( سهمًا 550,694السيد/ 

ملكية   بنسبة  %9.178وبنسبة  القابضة  ميار  شركة  في  المباشرة  ملكيته  عن  ناتجة   ،0.800 %  

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا   %8.309وملكيته غير المباشرة بنسبة  

ميار    %10.000بنسبة    القابضة النمر في شركة  العنود محمد عبدالعايا  لاوجته  وملكية مباشرة 

 . %0.069القابضة بنسبة 

( سهمًا 3,028,409السيد/ عبداهلل محمد علي بن ريس: لديه ملكية مباشرة وغير مباشرة لعدد ) (3

 ناتجه عن:  %50.473في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية 

 . %0.196شركة ميار القابضة بنسبة ملكية مباشرة في  .أ

% في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته المباشرة في    33.234ملكية غير مباشرة بنسبة   .ا

 . %40.000شركة طايا القابضة بنسبة 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته غير المباشرة   %0.00005ملكية غير مباشرة بنسبة  .ج

خال من  لالستثمار  طايا  شركة  وأبناؤه  في  الريس  محمد  بن  اهلل  عبد  شركة  في  ملكيته  ل 

 . %1.000لالستثمار التجاري بنسبة 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية لاوجته    % 4.223ملكية غير مباشرة بنسبة   .د

ناتجة عن ملكيتها    %4.223هدى عبدالرحمن محمد بن سليمان في شركة ميار القابضة بنسبة  

شر في  بنسبة  المباشرة  القابضة  ميار  ميار    %0.069كة  شركة  في  المباشرة  غير  وملكيتها 

 . %5.000نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة  %4.154القابضة بنسبة 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته لما   %4.372ملكية غير مباشرة بنسبة   .ه

ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار    %4.372نسبة  بن ريس في شركة ميار القابضة ب 

نتيجة  %4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  %0.133القابضة بنسبة 

بنسبة   القابضة  طايا  شركة  في  المباشرة  زوجها   %5.000لملكيتها  ملكية  لها  )مضاف 

ا ميار  شركة  في  الشيخ  آل  عبدالرحمن  محمد  بنسبة  عبداللطيف  ألنهم %0.085لقابضة   )

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.%5يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )

ابنته   %4.224ملكية غير مباشرة بنسبة   .و في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية 

رة في شركة ناتجة عن ملكيتها المباش %4.224سارة بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة  

  % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    %0.069ميار القابضة بنسبة  

ألنهم يتصرفون باالتفاق   %5.000نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة  

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.%5معًا ويملكون مجتمعين )

ابنته   %4.224نسبة  ملكية غير مباشرة ب .ز في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية 

ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة    %4.224عبير بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة  

  % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    %0.069ميار القابضة بنسبة  



 

 

 ط مستند تسجيل شركة ميار القابضة

 المحتوياتقائمة 

ألنهم يتصرفون باالتفاق   %5.000ايا القابضة بنسبة  نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة ط

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.%5معًا ويملكون مجتمعين )

( سهمًا في  511,012السيد/ محمد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكيه مباشرة وغير مباشرة لعدد ) (4

الم  %8.517شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية   القابضة  ناتجة عن ملكيته  باشرة في شركة ميار 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته   %8.309وملكيته غير المباشرة بنسبة    %0.166بنسبة  

بنسبة   القابضة  طايا  شركة  لاوجته    %10.000في  مباشرة  سليمان    الجوهرةوملكية  عبداهلل 

 . %0.042الحقباني في شركة ميار القابضة بنسبة 

)السيد/ تركي عبداهلل مح (5 ( سهمًا  506,853مد بن ريس: لديه ملكية مباشرة وغير مباشرة لعدد 

ملكية   وبنسبة  القابضة  ميار  شركة  ميار    %8.448في  شركة  في  المباشرة  ملكيته  عن  ناتجة 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن   %8.309وملكيته غير المباشرة بنسبة    %0.139القابضة بنسبة  

 . %10.000سبة ملكيته في شركة طايا القابضة بن

( سهمًا في  506,853السيد/ فهد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكيه مباشرة وغير مباشرة لعدد ) (6

ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة ميار القابضة    %8.448شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية  

عن ملكيته   في شركة ميار القابضة ناتجة  %8.309وملكيته غير المباشرة بنسبة    %0.139بنسبة  

 . %10.000في شركة طايا القابضة بنسبة 

 

المساهمون الكبار الذين يجوز لمؤسسة  

المعّينة بموجب قواعد   المالية  السوق 

لتقديره.   وفقًا  أسهمهم  بيع  اإلدراج 

وعدد أسهمهم، ونسبة ملكيتهم قبل  

استيفاء   خطة  تطبيق  وبعد  اإلدراج 

متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق  

 وفقًا لقواعد اإلدراج 

ال يوجد مؤسسة مالية مرخص له معّينة لبيع أي من أسهم المساهمين الكبار في الشركة، وذلك نظرًا  

الســـتيفاء الشـــركة متطلبات الســـيولة الواردة في المادة الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج، حيث إن 

ــركة والذين ينطبق عليها تعريف الج ــاهمين في الشــ ( 131) مهور يبلث  مائة وواحد وثالثونعدد المســ

( ســهمًا 786,425)  مســاهم يملكون عدد ســبعمائة وســتة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمســة وعشــرون

عاديًا، تبلث قيمتها الســـوقية خمســـة وخمســـون مليونًا وتســـعة وأربعون ألفًا وســـبعمائة وخمســـون  

ــبة ملكية 55,049,750) ــعودي وبنسـ ــتند %13.107)( ريال سـ ــركة كما في تاريخ مسـ ( من رأس مال الشـ

 التسجيل.

 سعودي. ( ريال  60,000,000مليون ) ستون رأس مال الُمصدر 

 .( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل6,000,000) ستة ماليين إجمالي عدد أسهم الُمصدر 

 .( رياالت سعودية10عشرة ) القيمة األسمية للسهم 

 .( ريال سعودي للسهم الواحد70سبعون ) االسترشادي عند اإلدراج سعر السهم  

 األحقية في األرباح 
تستحق األسهم محل اإلدراج المباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ مستند التسجيل  

 .األرباحم(( مسياسة توزيع 6هذا وعن السنوات المالية التي تليها )فضاًل راجع قسم رقم )

 حقوق التصويت 

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

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

 .العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه

 لقيود المفروضة على األسهم ا 

( في هذا المستند التصرف في  طيحظر على كبار المساهمين المذكور أسمائهم في الصفحة )

( شهًرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية الموازية 12أسهمهم مدة اثني عشر )

ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة  (،)نمو

 .المسبقة

 األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها 
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء بشكل مباشر في السوق المالية الموازية 

 .إدراجها )نمو( داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل

لهم   يحق  الذين  المستثمرين  فئات 

 تداول أسهم الشركة 

يقتصــر التداول في األســهم محل اإلدراج المباشــر في الســوق الموازية على المســاهمين الحاليين،  

ــرـكة اـلذين يملكون )% ــتثـناء المســـــاهمين الكـبار في الشــ ــرـكة 5.00)ـباســ ( أو أكثر من رأس ـمال الشــ

)والذين تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضــافة إلى فئات المســتثمرين  (،  طالمذكورين في الصــفحة )

المؤهلين وفق تعريف المســـتثمر المؤهل في قائمة المصـــطلحات المســـتخدمة في لوائح هيئة  

 السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات

صـد به في ، ويقم(المسـتخدمة في قواعد شـركة تداول السـعودية )مالسـوقم أو متداول السـعودية

 الباا الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتاامات المستمرة، أي من اآلتي:

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

الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار   المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات 

في السوق المالية الموازية )نمو( نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة 

 منه.  

(حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي  3

 مركا اإليداع.  سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو 

مالية 4 سوق  مؤسسة  تديرها  محفظة  طريق  عن  أو  مباشرة  الحكومة،  من  المملوكة  (الشركات 

 مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.

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

 (صناديق االستثمار. 6

باال 7 لهم  المسموح  المقيمين  غير  والذين  (األجانب  )نمو(  الموازية  المالية  السوق  في  ستثمار 

يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في  

 السوق المالية الموازية )نمو(.  

 (المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 8

ف9 استثماري  حساا  فتح  لهم  يجوز  آخرين  اعتباريين  أشخاص  مركا  (أي  لدى  وحساا  المملكة  ي 

 اإليداع.  

اإليداع، 10 مركا  لدى  وحساا  المملكة  في  استثماري  حساا  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  (أشخاص 

 ويستوفون أي من المعايير اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون  أ.

 شرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرًا الماضية.  ريال سعودي وال تقل عن ع 

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

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

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

المالية معتمدة من  ه. األوراق  أعمال  أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال 

 جهة معترف بها دوليًا.  

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ( 11

  



 

 

 ك مستند تسجيل شركة ميار القابضة

 المحتوياتقائمة 

 ملخص المعلومات األساسية 

 تنويه للمستثمرين 

يقدم هذا الملخص نبذة موجاة عن المعلومات الواردة في هذا المستند؛ ونظًرًا ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي  

باالستثمار في أسهم  اتخاذ قرار  بالكامل قبل  المستند قراءته  المؤهلين، ويجب على مستلمي هذا  للمستثمرين  قد تكون مهمة 

لها وإدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق المالية الموازية )نمو(. وقد تم تعريف بع  المصطلحات والعبارات  الشركة بعد االنتهاء من تسجي

 .في هذا المستند «التعريفات والمصطلحات »( 1المختصرة الواردة في هذا المستند في القسم )

 نبذة عن الشركة 

( رقم  تجاري  سجل  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  كشركة  القابضة  ميار  شركة  بتاريخ 1010398836تأسست   )

مليون12/2013/ 23هـ)الموافق  20/02/1435 قدره  مال  برأس  الرياض  مدينة  من  والصادر  ألف 2,000,000)  ام(  مئتا  إلى  مقسم  ريال   )

( رياالت سعودية ويبلث رأس المال الحالي للشركة ستون  10( سهم عادي متساوية القيمة وبقيمة اسميه قدرها عشرة )200,000)

,  ( سهم عادي متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل 6,000,000( ريال سعودي، مقسم بواقع عدد ستة ماليين )60,000,000مليون )

( مساهمممن ضمنهم 152( رياالت وهذه األسهم مملوكة لعدد مائة واثنان وخمسون )10وتبلث القيمة األسمية لكل سهم عشرة )

أسهم الخاينةم. وتتمثل النشاطات الرئيسية للشركة حسب السجل التجاري في إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، امتالك العقارات  

ركات القابضة، تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة، امتالك حقوق الملكية  والمنقوالت االزمة للش

الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة، تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة  وفقًا لنظام الشركات  

هـ وتعتبر شركة ميار القابضة من الشركات السعودية الرائدة  22/03/1385في   6لكي رقم م/  السعودية الصادرة بموجب المرسوم الم

 في مجالها في المملكة العربية السعودية.

 مراحل تأسيس الشركة وتطيرات رأس المال 

جب السجل م( تم تأسيس شركة ميار القابضة، شركة سعودية مساهمة مقفلة بمو23/12/2013هـ )الموافق  20/02/1435بتاريخ   •

( ريااًل سعوديًا مقسم إلى عدد مائتا ألف  2,000,000( الصادر من مدينة الرياض برأس مال وقدره مليونا )1010398836التجاري رقم )

( رياالت سعودية، وتم توزيع األسهم على المساهمين كالتالي: عدد مئة 10( سهمًا عاديًا، قيمة السهم الواحد عشرة )200,000)

( 33,200( لشركة طايا القابضة. وعدد ثالثة وثالثون ألًفا ومئتان )%75.7( سهم تمثل نسبة )151,400ألًفا وأربعمائة ) وواحد وخمسون 

( نسبة  تمثل  )%16.6سهم  وأربعمائة  ألًفا  عشر  أحد  وعدد  الحارثي،  مطر  مطير  حاتم  لألستاذ/   )11,400( نسبة  تمثل  ( % 5.7( سهم 

( للمهندس/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس، وعدد  %1( سهم تمثل نسبة )2,000دد ألفان )لألستاذ/ فهد عبد اهلل العجالن. وع

 ( لشركة طايا لالستثمار.%1( سهم تمثل نسبة )2,000ألفان )

م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على  زيادة رأس مال الشركة من مليونا 21/10/2021هـ الموافق  15/03/1443بتاريخ    •

( ريااًل سعوديًا مقسم إلى  5,000,000( سهم إلى خمسة ماليين )200,000( ريااًل سعوديًا مقسم إلى عدد مائتا ألف )2,000,000)

( ألف  )500,000خمسمائة  الواحد عشرة  السهم  عاديًا، قيمة  المال عن طريق 10( سهمًا  رأس  زيادة  تططية  وتم  رياالت سعودية،   )

الايادة المقترحة  محساا    ( ريااًل سعوديًا من بند ممبالث مستحقة إلى مساهمين م إلى3,000,000ن )الرسملة بتحويل مبلث ثالثة ماليي

م، وتم توزيع األسهم على المساهمين كالتالي: عدد أربعمائة 11/2021/ 08في رأس المالم وفق شهادة مراقب الحسابات المؤرخة  

( لشركة طايا القابضة وعدد أحد عشر ألًفا وخمسمائة  %94.22بة )( سهم تمثل نس471,096وواحد وسبعون ألفًا وستة وتسعون ) 

(  6,336( لألستاذ/ حاتم مطير الحارثي وعدد ستة آالف وثالثمائة وستة وثالثون )%2.32( سهم تمثل نسبة )11,595وخمسة وتسعون )

( لشركة طايا  % 0.60( سهم تمثل نسبة )3,003( لألستاذ/ فهد عبد اهلل العجالن وعدد ثالثة آالف وثالثة )%1.27سهم تمثل نسبة )

( للمهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ وعدد %0.22( سهم تمثل نسبة )1,112لالستثمار وعدد ألف ومائة واثنى عشر )

وستة   ( للمهندس/ عبد اهلل بن محمد بن ريس،  وعدد خمسة آالف وسبعمائة%0.22( سهم تمثل نسبة )1,112ألف ومائة واثنى عشر )

 ( لشركة ميار القابضة م أسهم الخاينةم.%1.15( سهم تمثل نسبة )5.746وأربعون )

م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من  06/12/2021هـ الموافق  02/05/1443بتاريخ   •

( ريااًل  60,000,000( سهمًا عاديًا، إلى ستين مليون )500,000( ريااًل سعوديًا مقسم إلى خمسمائة ألف )5,000,000خمسة ماليين )

( رياالت سعودية مدفوعة 10( سهمًا عاديًا متساويًا بالقيمة، قيمة كل سهم عشرة )6,000,000سعوديًا مقسم إلى ستة ماليين )

( سهمًا جديدًا  67,000وستون ألف )بالكامل، وتمت هذه الايادة عن طريق الطرح الخاص )بعد أخذ الموافقات النظامية(، لعدد سبعة 

( ريااًل سعوديًا، وبقيمة إجمالية للطرح الخاص بلطت خمسة وخمسون مليونًا وستمائة 670.000بقيمة اسمية ستمائة وسبعون ألف )

طرحًا خاصًا ( ريااًل سعوديًا تم ايداعها نقدًا في حساا الشركة، وتم االكتتاا باألسهم المطروحة  55,677,000وسبعة وسبعون ألف )

( مساهمًا حاليًا وبقيمة اسمية ثمانية عشر ألفًا  2( سهمًا عاديًا لعدد اثنان )1,826كما يلي: )أ( عدد ألف وثمانمائة وستة وعشرون )

عة  ( سهمًا عاديًا لعدد مائة وارب 65,174( ريااًل سعوديًا، )ا( عدد خمسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون )18,260ومائتان وستون )

ألفًا وسبعمائة وأربعون )144واربعون ) ريااًل سعوديًا. وبلطت  651,740( مساهمًا جديدًا وبقيمة اسمية ستمائة وواحد وخمسون   )

( آالف  وسبعة  مليونًا  وخمسون  خمسة  االصدار  مليونًا  55,007,000عالوة  وخمسون  أربعة  قيمته  ما  رسملة  تمت  سعوديًا،  ريااًل   )

( سهمًا 5,433,000( ريااًل سعوديًا منها إلصدار خمسة ماليين وأربعمائة وثالثة وثالثون ألف )54,330,000)وثالثمائة وثالثون ألف  



 

 

 ل مستند تسجيل شركة ميار القابضة
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( سهمًا عاديًا متساويًا بالقيمة، 5,500,000جديدًا ليصبح إجمالي األسهم المصدرة من الطرح الخاص خمسة ماليين وخمسمائة ألف ) 

( عشرة  كل سهم  مدف10قيمة  رياالت سعودية  مليون (  ستين  االصدار  عالوة  رسملة  بعد  المال  رأس  إجمالي  ليصبح  بالكامل  وعة 

( رياالت  10( سهمًا عاديًا متساويًا بالقيمة، قيمة كل سهم عشرة )6,000,000( ريااًل سعوديًا مقسم إلى ستة ماليين )60,000,000)

( واثنان وخمسون  لعدد مائة  بالكامل. ومملوكة  والبالث ( مساهم152سعودية مدفوعة  اإلصدار  المتبقي من عالوة  المبلث  أما  ًا. 

( الخاصة بالطرح الخاص 677,000ستمائة وسبعة وسبعون الف  ( ريااًل سعوديًا فقد تم استخدامه في تططية جاء من المصروفات 

بتاريخ   المفحوصة  المالية  القوائم  الدولية كما هو مبين في  المحاسبة  المال وفق معايير  رأس  إثبات 30/09/2022بايادة  م، وتم 

بتاريخ  المعتمد  المعدل  للشركة  األساسي  النظام  بموجب  المساهمين  وعدد  المال  راس  بايادة  أعاله  المذكورة  التطييرات 

هــ الصادر برأس مال للشركة 20/02/1435( وتاريخ  1010398836م وبموجب السجل التجاري رقم )11/2021/ 29هـ  الموافق  24/04/1443

 ( ريااًل سعوديًا.60,000,000) قدره ستون مليون 

 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 

( سهم عادي متساوية القيمة،  6,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ستة ماليين )60,000,000يبلث راس مال الشركة ستون مليون )

 ( ريال للسهم كما يلي: 10قيمة كل سهم )

 اسم المساهم  م 

قيمة  

السهم  

 )ريال( 

 الملكية غير المباشرة  المباشرة الملكية  

عدد األسهم  

المملوكة  

 )سهم( 

نسبة الملكية من  

 رأس المال )%( 

عدد األسهم  

 المملوكة )سهم( 

نسبة الملكية من  

 رأس المال )%( 

 المساهمون غير الجمهور: 

 0.529% 31,775 83.09% 4,985,139 10 شركة طايا القابضة  1

 50.277% 3,016,642 0.20% 11,767 10 عبد اهلل محمد علي بن ريس  2

 --- --- 0.07% 4,159 10 *هدى عبد الرحمن محمد بن سليمان 3

 8.378% 502,673 0.80% 48,021 10 ثامر عبد اهلل محمد بن ريس  4

 --- --- 0.07% 4,159 10 *العنود محمد عبد العايا النمر  5

 8.351% 501,054 0.17% 9,958 10 محمد عبد اهلل محمد بن ريس  6

 --- --- 0.04% 2,540 10 *الجوهرة عبد اهلل سليمان الحقباني 7

 8.309% 498,514 0.14% 8,339 10 تركي عبد اهلل محمد بن ريس  8

 8.309% 498,514 0.14% 8,339 10 فهد عبد اهلل محمد بن ريس  9

 --- --- 0.13% 7,989 10 *لما عبد اهلل محمد بن ريس  10

 --- --- 0.09% 5,090 10 *اللطيف محمد عبد الرحمن آل الشيخ عبد  11

 --- --- 0.07% 4,159 10 *سارة عبد اهلل محمد بن ريس  12

 --- --- 0.07% 4,159 10 *عبير عبد اهلل محمد بن ريس 13

 0.176% 10,582 0.71% 42,328 10 عبد المجيد بن عبد المحسن بن ابراهيم آل الشيخ  14

 --- --- 0.53% 31,778 10 *طايا لالستثمار شركة   15

 0.000% 0 0.20% 12,095 10 عبد الرحمن صالح عبد الرحمن آل الشيخ  16

 --- --- 0.18% 10,582 10 *ريما هشام محمد ال الشيخ  17

 0.000% 0 0.11% 6,349 10 طارق بن عبد اهلل بن حسين الرميم  18

 0.000% 0 0.04% 2,540 10 الفاضل اديب بن صالح بن عبد العايا  19

 0.000% 0 0.04% 2,540 10 علياء عبد الملك احمد آل الشيخ  20

 0.529% 31,775 0.03% 1,545 10 شركة ميار القابضة )أسهم الخاينة(  21

 84.33% 5,059,754 86.89% 5,213,575   مجموع ملكية غير الجمهور 

مساهمين من الجمهور:   10أكبر    

 0.00% 0 2.05% 122,698 10 مطير مطر الحارثي حاتم  1

 0.00% 0 1.12% 67,048 10 فهد عبد اهلل العجالن 2

 0.00% 0 0.74% 44,561 10 حسان محمد عبد اهلل بن ريس 3

 0.00% 0 0.45% 26,878 10 خالد عبد اهلل عبد الرحمن الفريح  4

 0.00% 0 0.43% 25,841 10 فهد محمد عبد العايا الطريري  5

 0.00% 0 0.43% 25,471 10 محمد عبد الرحمن محمد بن سليمان 6

 0.00% 0 0.42% 25,397 10 شركه الرقيب القابضة  7
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 اسم المساهم  م 

قيمة  

السهم  

 )ريال( 

 الملكية غير المباشرة  المباشرة الملكية  

عدد األسهم  

المملوكة  

 )سهم( 

نسبة الملكية من  

 رأس المال )%( 

عدد األسهم  

 المملوكة )سهم( 

نسبة الملكية من  

 رأس المال )%( 

 0.00% 0 0.28% 16,550 10 سلطان احمد عبد العايا آل الشيخ  8

 0.00% 0 0.23% 13,757 10 شركة شلفا العالمية للتجارة والمقاوالت  9

 0.00% 0 0.21% 12,741 10 اهلل علي الريس عبد الرحمن عبد  10

 0.00% 0 6.35% 380,942   مساهمين من الجمهور   10مجموع ملكية أكبر  

( 121مجموع ملكية المتبقي من الجمهور )      405,483 %6.76 0 %0.00 

 84.33% 5,059,754 100.00% 6,000,000   إجمالي المساهمين الحاليين 

  الشركةمعلومات  المصدر:  

غير المباشرة والموضحة   الملكية  تفاصيل حسبمن المساهم لتالفي التكرار  وحذفهاتم إضافة الملكية لمساهمين آخرين  ةاحتساا الملكيات غير المباشر  عند  *

 : كما يلي

ناتجة عن نسبة ملكيتها في شركة طايا  % 0.529ملكية  ( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة  31,775شركة طايا القابضة: لديها ملكية غير مباشرة لعدد ) .1

 .% 99.99995لالستثمار التي تبلث 

 ، ناتجة عن:% 8.378( سهمًا وبنسبة ملكية 502,673السيد/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس: لديه ملكية غير مباشرة لعدد ) .2

 . % 10.000في شركة طايا القابضة بنسبة  في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته % 8.309ملكيته غير المباشرة بنسبة  . أ 

 .% 0.069النمر في شركة ميار القابضة بنسبة  العايا عبدملكية مباشرة لاوجته العنود محمد   .ا

 ناتجه عن: % 50.277( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية 3,016,642السيد/ عبداهلل محمد علي بن ريس: لديه ملكية غير مباشرة لعدد ) .3

 .% 40.000في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة  % 33.234غير مباشرة بنسبة ملكية  . أ 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته غير المباشرة في شركة طايا لالستثمار من خالل ملكيته في شركة عبد    % 0.00005ملكية غير مباشرة بنسبة   .ا

 . % 1.000س وأبناؤه لالستثمار التجاري بنسبة اهلل بن محمد الري 

محمد بن سليمان في شركة ميار القابضة    الرحمن   عبدفي شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية لاوجته هدى    % 4.223ملكية غير مباشرة بنسبة   .ج

 % 4.154غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  وملكيتها    % 0.069ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.223بنسبة  

 .% 5.000نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة 

ناتجة عن   % 4.372في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته لما بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.372ملكية غير مباشرة بنسبة   .د

نتيجة لملكيتها المباشرة في    % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.133في شركة ميار القابضة بنسبة  ملكيتها المباشرة  

( ألنهم  % 0.085آل الشيخ في شركة ميار القابضة بنسبة    الرحمن   عبد محمد   اللطيف عبد)مضاف لها ملكية زوجها    % 5.000شركة طايا القابضة بنسبة  

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.% 5االتفاق معًا ويملكون مجتمعين )يتصرفون ب

ناتجة   % 4.224في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته سارة بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.224ملكية غير مباشرة بنسبة   .ه

نتيجة لملكيتها المباشرة   % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.069عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. % 5ألنهم يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين ) % 5.000في شركة طايا القابضة بنسبة 

ناتجة   % 4.224جة عن اجمالي ملكية ابنته عبير بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة  في شركة ميار القابضة نات  % 4.224ملكية غير مباشرة بنسبة   .و

نتيجة لملكيتها المباشرة   % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.069عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. % 5ون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )ألنهم يتصرف % 5.000في شركة طايا القابضة بنسبة 

 ناتجة عن: % 8.351( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية 501,054السيد/ محمد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكيه غير مباشرة لعدد ) .4

 . % 10.000القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا القابضة بنسبة في شركة ميار  % 8.309ملكيته غير المباشرة بنسبة  . أ 

 .% 0.042عبداهلل سليمان الحقباني في شركة ميار القابضة بنسبة  الجوهرةملكية مباشرة لاوجته  .ا

ناتجة عن ملكيته في   % 8.309  ( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية498,514الـسيد/ تركي عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكية غير مباشرة لعدد ) .5

 .% 10.000شركة طايا القابضة بنسبة 

ناتجة عن ملكيته في   % 8.309( سـهمًا في شـركة ميار القابضـة وبنسـبة ملكية  498,514السـيد/ فهد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكية غير مباشـرة لعدد ) .6

 .% 10.000شركة طايا القابضة بنسبة 
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 الهيكل التنظيمي لشركة ميار القابضة داخل المجموعة  

 يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة ميار القابضة داخل المجموعة: 

 

 

 
 الشركات المملوكة بشكل مباشر من شركة ميار القابضة. المستوى األول: 

 القابضة.شركات تابعة لشركة مملوكة لشركة ميار  المستوى الثاني: 

 شركات تمتلك فيها شركات تابعة لميار القابضة نسبة مسيطرة المستوى الثالث: 

 حقوق األقلية بالشركة *
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 ملخص أنشطة الشركة 

( الصادر في مدينة الرياض وفقًا لنظام الشركات السعودية الصادرة  1010398836يتمثل نشاط الشركة على حسب السجل التجاري رقم )

 هـ بمااولة األغراض التالية: 22/03/1385في  6بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

 اسم النشاط  رما النشاط 

 القابضة إدارة الشركات التابعة للشركات  642001

 امتالك العقارات والمنقوالت االزمة للشركات القابضة  642003

 تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة  642004

 امتالك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة 642005

 تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة   642006

 معلومات الشركة    المصدر:  

 

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

 الدعم الالزم لها.إدارة الشركات التابعة لها، او المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير  -1

 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية. -2

 امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها. -3

امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية   -4

 رها للشركات التابعة لها أو لطيرها.واستطاللها وتأجي

التشييد: أنشطة التشييد المتخصصة تركيب وإصالح وصيانة المصعد والساللم المتحركة والسيور الناقلة واألرضية، وتوريد األدوات    -5

 الكهربائية.

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

على الشركة  حصلت  وقد  هذا    هذا  تاريخ  حتى  المفعول  سارية  جميعها  والتي  الحالية،  لألنشطة  الالزمة  النظامية  التراخيص  كافة 

مالمعلومات القانونيةم  9المستند. )ولمايد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم )م

 في هذا المستند(. 

 بق لنشاطها وفق النظام األساسي المذكور أعاله.ونشاط الشركة الفعلي الحالي مطا

 رسالة المصدر واستراتيجيته العامة 

 رسالة الشركة  . أ 

العمل الدائم على تطوير أعمالها ومنتجاتها إلرضاء العمالء وكذلك الدخول في عدة استثمارات صناعيه واالستحواذ على أكبر حصة  

 بعد البيع. سوقية في عدة مجاالت ورفع جودة منتجاتها وخدمات ما 

 رؤية الشركة  . ا 

أن تـصبح ـشركة ميار القابـضة من الـشركات الرائدة في مجال االـستثمار الـصناعي بعدة قطاعات ـصناعية بالـشرق األوـسط وـشمال أفريقيا،  

 وذلك من خالل تأسيس شركات صناعية أو االستحواذ على شركات صناعية قائمه تقدم

 .توقعات عمالئها لبناء عالقة طويلة األمد معهممنتجات وخدمات عالية الجودة تتجاوز 

 استراتيجية الشركة  . ج 

 ريادة السوق الصناعي في المملكة واألسواق المتواجدة بها. (1

 تكوين قاعدة قوية من العمالء. (2

 تقديم خدمات متمياة لما بعد البيع. (3

 إنتاج منتجات متعددة عالية الجودة وبأسعار تنافسية. (4

 تتمتع بمهارات إدارية وقيادية ممتازة.بناء إدارة قوية  (5

 تحقيق أرباح ومعدالت نمو مستدامة. (6

من   (7 مختلفة  فئات  رغبات  وتحقيق  وأفريقيا  األوسط  الشرق  ودول  العربي  الخليج  ودول  المملكة  في  الجطرافي  االنتشار 

 المستهلكين.

 أن تكون الشركة وشركاتها التابعة نموذجًا يحتذى به من قبل الشركات األخرى. (8
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 نواحي القوة والمياات التنافسية للشركة 

تتميا شركة ميار القابضة بخبرات تراكمية في المجال الصناعي بدأت منذ تأسيسها حتى اليوم. أتت هذه الخبرات من خالل العالقات  

افًة لذلك حرصت الشركة اإلستراتيجية والشراكات اإلستراتيجية التي بنتها الشركة مع شركات عالميه تعد من األفضل في مجالها. إض

على الدخول إلى عدة أسواق لايادة مبيعاتها وتقليل المخاطر الجطرافية بالتمركا في سوق وحيد. كما أن من أهم عوامل نجاح شركة 

ي  م مع طموحاتها وتطلعاتها ف ء ميار القابضة هو االستثمار بالموارد البشرية من خالل استقطاا كفاءات وخبرات تضيف للشركة وتتوا

 مجال المصاعد والساللم.

تعد العالمات التجارية التابعة لشركة ميار القابضة في هذا المجال من العالمات الممياة والمعروفة وتحتل مركا متقدم كما تستحوذ  

الشركة بمدينة جده هو أول مصنع لصناعة  لثقة عمالءها بمنتجاتها. إضافة لذلك يعد مصنع  نتيجة    على حصة سوقية جيده جدًا 

بالشرق األوسط واستطاع منذ تأسيسه عام   المصاعد 1999المصاعد والساللم  م خلق اسم تجاري موثوق وحقق مبيعات كبيره من 

والساللم. كما تمتلك الشركة مصنعًا بجمهورية مصر العربية يعد األكبر ويهدف إلى أخذ حصة سوقية كبيره داخل السوق المصري 

 يقية في مجال األعالف وتوزيع بيع الدواجن.والدخول إلى عدة أسواق عربية وأفر

م وذلك تماشيًا مع قرار إيقاف زراعة األعالف الخضراء في   2016قامت الشركة بدراسة التحول من النشاط الاراعي التقليدي في عام  

لسعودية قامت الشركة  المملكة وبعد دراسة لمستقبل صناعة األعالف المركبة واستجابة للطلب المتوقع على منتجات األعالف في ا

( األلمانية والتي تعتبر من أفضل الشركات الُمصّنعة لخطوط  KHAL-بإنشاء مصنع لألعالف المركبة وتم تجهياه عن طريق شركة )كال 

 اإلنتاج في هذا المجال في العالم وذلك بتركيب خّطي إنتاج منفصلين، خط إلنتاج أعالف الدواجن وخط إلنتاج أعالف المواشي.

سنة  تماشي  في  الشركة  قامت  فقد  العالقة،  ذات  المجاالت  في  التوسع  في  الشركة  رؤية  مع  شقيقة   2021ًا  شركة  بتأسيس  م 

واالستحواذ على شركة لتوزيع وبيع الدواجن كما بدأت في إصدار التصاريح الالزمة إلنشاء حظائر األمهات والفقاسات لتكمل سالسل  

يتم البت باالستثمار بها بعد دراسة أوضاع السوق ودراسة الجدوى االقتصادية لكل مشروع اإلمداد القيمة في مجال هذه الصناعة وس

 على حده. تهدف الشركة إلى إكمال سلسلة اإلمداد بهذا القطاع لتكون دعامه رئيسية لخطط التوسع لها.

العالمي خاصة في   بانتشار واسع في السوق  الشركة  البالستيك تحظى منتجات  الخليج والشرق األوسط، فيعد  في مجال  منطقة 

مصنع الشركة بمدينة الرياض من أكبر موردي أنابيب الري بالتنقيط )البولي إيثيلين( وتجهيااتها في المملكة العربية السعودية ولديها  

الجنوبية. وقد حرصت  سوق إقليمي ودولي واسع النطاق، حيث تقوم بتوزيع منتجاتها في دول الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا  

 الشركة على أن تكون منتجاتها

مطابقة للمواصفات العالمية، فقد حصلت الشركة على شهادة األياو وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية. كما تمتلك الشركة  

المصري وفي العديد  وتمتلك حصة سوقية جيده داخل السوق    ”مصنعًا بجمهورية مصر العربية مشركة مصر الخليج للصناعات الحديثة

عالي الجودة من حبيبات صلدة أو مرنة، بيضاء أو سوداء، شفافة أو ملونة باإلضافة    PVCمن الدول العربية واألفريقية، وتنتج مركبات ال  

 ومنتجات أحذية وصنادل بالستيكية بتصاميم مختلفة.EVAإلى منتجات إيثيلين فنيل أسيتات ال 
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 المالية ملخص المعلومات  

ــنة   ــركات التابعة لها للسـ ــة والشـ ــركة ميار القابضـ إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشـ

م( والقوائم  2020ديســــمبر    31م )التي تتضــــمن أرقام المقارنة للســــنة المالية المنتهية في  2021ديســــمبر    31المالية المنتهية في  

م(، 2021ســبتمبر    30م )التي تتضــمن أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  2022ســبتمبر   30وصــة للفترة المنتهية في المالية المفح

 واإليضاحات المرفقة بهم.

 

 الدخل   قائمة 

 ( سعودي )ريال  

المالية المنتهية    السنة 

 م  2020ديسمبر    31في  

 )مراجعة( 

المالية المنتهية    السنة 

 م  2021ديسمبر    31في  

 )مراجعة( 

/  09/ 30  حتى   المالية   الفترة 

 م 2021

 )مفحوصة( 

 م 2022  09/ 30  حتى   المالية   الفترة 

 )مفحوصة( 

 334,666,389 172,342,828 286,242,996 121,797,524 إيرادات

 (292,591,337) (135,575,520) (242,136,589) (93,524,816) المبيعات تكلفة

 42,075,052 36,767,308 44,106,407 28,272,708 الربح  مجمل

 3,975,772 18,663,784 13,469,965 6,282,698 العمليات دخل

 4,445,927 16,410,183 18,236,095 3,391,011 قبل الاكاة  الدخل

 4,195,927 16,410,183 18,736,670 3,088,050 دخل السنة  صافي

 31,093,783 16,266,394 19,382,853 3,393,172 للسنة الشامل الدخل

 م  2022سبتمبر  30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر:  

 

 المالي   المركا   قائمة 

 ( سعودي )ريال  

 في   المنتهية   المالية   السنة 

 م )مراجعة( 2020  ديسمبر   31

  31  في   المنتهية   المالية   السنة 

 م 2021  ديسمبر 

 )مراجعة(   

 م 2022/ 09/ 30  حتى   المالية   الفترة 

 )مفحوصة( 

 250,650,792 243,746,483 148,547,354 الموجودات المتداولة  مجموع 

 247,836,998 220,581,609 83,559,989 الموجودات غير المتداولة  مجموع 

 498,487,790 464,328,092 232,107,343 الموجودات  اجمالي

 334,538,589 418,520,887 225,545,979 المطلوبات المتداولة  اجمالي

 56,478,453 25,998,040 42,121,402 المطلوبات غير متداولة  اجمالي

 391,017,042 444,518,927 267,667,381 المطلوبات  اجمالي

 107,470,748 19,809,165 35,560,038)) حقوق الملكية  اجمالي

 498,487,790 464,328,092 232,107,343 االلتاامات وحقوق الملكية  اجمالي

 م.  2022سبتمبر  30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر:  

 

 النقدية   التدفقات 

 سعودي(   )ريال   

  المالية   السنة 

  31  في   المنتهية 

م  2020  ديسمبر 

 )مراجعة( 

  حتى   المالية   الفترة 

 م 2021/   09/ 30

 )مفحوصة( 

  المالية   السنة 

  31  في   المنتهية 

م  2021  ديسمبر 

 )مراجعة( 

  حتى   المالية   الفترة 

 م 2022/ 09/ 30

 )مفحوصة( 

 ( 49,033,617) 46,699,959 51,647,478 970,977 صافي النقدية المستخدمة في االنشطة التشطيلية 

 ( 5,156,800) ( 8,878,914) (9,684,086) (42,207,673) صافي النقدية المستخدمة في االنشطة االستثمارية

 43,501,124 ( 55,910,288) (46,688,150) 69,260,800 صافي النقدية )المستخدمة في( من االنشطة التمويلية 

   م. 2022سبتمبر  30المفحوصة للفترة حتى م والقوائم المالية 2021ديسمبر  31القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر:  
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 مؤشرات األداء الرئيسية 

السنة المالية المنتهية  

م  2020ديسمبر    31في  

 )مراجعة( 

السنة المالية المنتهية  

م  2021ديسمبر    31في  

 )مراجعة( 

الفترة المالية حتى  

 م 2021/ 09/ 30

 )مفحوصة( 

الفترة المالية حتى  

 م 2022/ 09/ 30

 )مفحوصة( 

 %94.2 - %135.02 (% 21.05) النمو في اإليراداتمعدل 

 %12.57 %21.33 %15.41 %23.21 هامش مجمل الربح

 % 91 - %471.23 %152.53 معدل النمو في صافي الدخل الشامل 

 %1.19 % 11 %4.71 %5.16 هامش صافي ربح التشطيل

 %1.25 %9.52 %6.55 %2.54 هامش صافي الربح

 0.749 - 0.58 0.66 نسبة التداول )مرة(

 1.275 - 1.04 0.87 اجمالي الموجودات / اجمالي المطلوبات )مرة(

 %0.84 - %4.04 %1.33 العائد على الموجودات 

 %67.14 - %61.65 %52.47 اإليرادات / اجمالي الموجودات 

 %363.84 - %2244.01 ( % 752.72) نسبة الديون / حقوق الملكية 

 %78.44 - %95.73 %115.32 نسبة الديون / اجمالي الموجودات 

 %3.90 - %94.59 (% 8.68) العائد على حقوق الملكية 

 المصدر: معلومات الشركة 
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 ملخص عوامل المخاطرة 

 ( المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة )الُمصدر( وعملياتها 1

 االستراتيجية.المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ   ✓

  المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة. ✓

  التطيرات في األنظمة ذات العالقة. ✓

 المخاطر المتعلقة بالمواد الخام. ✓

 ل تعويم الجنيه المصري.ظمخاطر اعتماد الشركة على توريد منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية في  ✓

 .المكون الدوالري في جمهورية مصر العربيةالمخاطر المتعلقة بتأجيل تنفيذ المشاريع الجديدة ذات  ✓

 المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل. ✓

 المخاطر المتعلقة بإدارة المخاون. ✓

  المخاطر المتعلقة بالضمانات الشخصية. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات االزمة وعدم تجديدها. ✓

 االلتاام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة.المخاطر المتعلقة بعدم  ✓

 ذات العالقة. الجهاتالمخاطر المرتبطة بالمعامالت مع  ✓

 المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة. ✓

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسين. ✓

 المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة. ✓

 المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم.المخاطر  ✓

 المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والطرامات. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتاام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتاام بمتطلبات السعودة. ✓

  المخاطر المتعلقة بأثر ضريبة القيمة المضافة. ✓

 علقة بتوفير التمويل مستقباًل.المخاطر المت  ✓

 المخاطر المتعلقة باالئتمان. ✓

 المخاطر المتعلقة بااللتاامات المحتملة. ✓

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين. ✓

 المخاطر المتعلقة بالتطيرات في المعايير المحاسبية المهمة والمعايير الجديدة. ✓

 م نجاح االستثمارات والمشاريع الجديدة.المخاطر المتعلقة باحتمالية عد ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم اكتمال إجراءات نقل ملكية العقارات لصالح الشركة او الشركات التابعة. ✓

 المخاطر المتعلقة بالتشطيل والتوقف غير المتوقع لألعمال. ✓

 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الاكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية. ✓

 لمخاطر المتعلقة بالسيولة.ا ✓

 المخاطر المتعلقة باالتفاقيات والعقود والتعامالت مع الطير. ✓

 المخاطر المتعلقة باالتفاقيات والعقود التي تخضع لقوانين اجنبية. ✓

 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشطيل وتقنية المعلومات. ✓

 لكاتها وعلى الكوارث الطبيعية.المخاطر المتعلقة بعدم وجود تططية تأمينية ألنشطة الشركة وممت ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقباًل. ✓

 المخاطر المتعلقة بدخول اعضاء مجلس اإلدارة بأعمال منافسة للشركة عند تركهم للشركة. ✓

 المخاطر المتعلقة بحاالت تعارض المصالح. ✓

 متعلقة بمخاطر وجود أصول الشركة على عقارات مستأجرة.المخاطر ال ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتاام بنظام العمل والئحته التنفيذية. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتاام بالئحة تنظيم العمل. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع. ✓

 الشركة على التكيف لمتطلبات العمالء.المخاطر المتعلقة بعدم قدرة  ✓

 المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة. ✓

 المخاطر المتعلقة بالعيوا التصنيعية أو باألخطاء أو العيوا الخفية في المنتجات. ✓
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 المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ المستقبلية المحتملة. ✓

 المخاطر المتعلقة بتركا العمالء. ✓

 المتعلقة بالنقل لمنتجات الشركة.المخاطر  ✓

 المخاطر المتعلقة بوجود شواغر في كادر اإلدارة التنفيذية. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم تسجيل عقود االيجار في منصة إيجار. ✓

 المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة. ✓

 المخاطر المتعلقة بالشركات التابعة خارج المملكة. ✓

 سعار صرف العمالت.المخاطر المتعلقة بتذبذا أ ✓

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين. ✓

 المخاطر المتعلقة باآلالت والمعدات التابعة للشركة. ✓

 المخاطر المتعلقة بايادة تكاليف اإلنتاج. ✓

 ( المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 2

 المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية. ✓

 لمملكة.المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي ل ✓

 المخاطر المتعلقة باألوضاع السياسية األمنية. ✓

 المخاطر المتعلقة بالتطير في األنظمة والقوانين ذات العالقة. ✓

 المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية كتفشي األمراض كالسيول والاالزل واألحداث األخرى. ✓

 المخاطر المتعلقة بتذبذا أسعار الفائدة. ✓

 السوق.المخاطر المتعلقة ب ✓

 المخاطر المتعلقة باألسعار. ✓

 المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات. ✓

 ( المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها مباشرًا في السوق الموازية )نمو( 3

 المخاطر المتعلقة بالسيطرة من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج. ✓

 اإلدراج / تعليق األسهم.المخاطر المتعلقة بإلطاء  ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة. ✓

 المخاطر المتعلقة باقتصار التداول في السوق الموازية )نمو( على المستثمرين المؤهلين. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم توزيع األرباح لحاملي األسهم. ✓

 المخاطر المتعلقة بالتذبذا المحتملة في سعر السهم. ✓

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية. ✓

 المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج. ✓

 المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية أخرى. ✓

 د من األسهم مخصص للبيع.المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محد ✓

 المخاطر المتعلقة بحدوث تقلبات في سعر سهم الشركة في حالة اإلدراج المباشر مقارنة مع أسعار أسهم الشركات المطروحة  ✓

 طرحًا اوليًا.

 المخاطر المتعلقة باختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي. ✓

 الشركة في االستمرار في السوق المالية الموازية )نمو(.المخاطر المتعلقة برغبة  ✓

المخاطر المتعلقة باختالف األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم  ✓

 الشركة في السوق.

 المخاطر المتعلقة ببيع أو طرح أسهم إضافية مستقباًل. ✓
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 التعريف  المصطلح 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة. –شركة ميار القابضة  الشركة / الُمصدر 

 الشركات التابعة  

هي شـركة ذات مسـؤولية محدودة مسـجلة في    :شـركة الخليج للمصـاعد والسـاللم المحدودة .1

 1420رمضــان   20( بتاريخ  4030129171المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم )

ـــ  م، وتااول الشـــركة أعمالها في تصـــنيع المصـــاعد والســـاللم  1999ديســـمبر   28الموافق   –هـــــ

ــائع وكافة أنواع ال ــكنية وتجارية ونقل البضــ ــاللم األخرى، الكهربائية ألغراض ســ ــاعد والســ مصــ

وقطع غيار المصـاعد والروافع والسـاللم المتحركة والكهربائية، ويقع المركا الرئيسـي للشـركة 

 .المملكة العربية السعودية –في المدينة الصناعية بمدينة جدة 

هي شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في    :شــركة فوج الســعودية للمصــاعد والســاللم .2

  1435رمضــان  17( بتاريخ 1010237188لســعودية بموجب الســجل التجاري رقم )المملكة العربية ا

م. يتمثل نشــــاط الشــــركة في المقاوالت العامة للمباني )هدم 2014يوليو   14هـــــــــ الموافق 

وتجديد وصـيانة وتشـييد(، ومقاوالت األعمال الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية والتركيب 

الكهربائية والســاللم المتحركة وملحقاتها وقطع الطيار بموجب   والصــيانة والتشــطيل للمصــاعد

م. ويوجد 2018نوفمبر   18هـــــ الموافق   1437ـصفر   3( بتاريخ  3004ترخيص الدفاع المدني رقم )

ـــية ـبالرـياض وـجده ومـكة المكرـمة والـمديـنة المنورة والخبر  ــرـكة خمســــة فروع رئيســ ـلدى الشــ

 س مشيط واألحساء.وكذلك لديها فروع تشطيلية في كل من خمي

هي ـشركة ذات مـسؤولية محدودة، تأـسـست بموجب الـسجل   :الـشركة الـسعودية للري بالتنقيط  .3

ــ )الموافق 15/11/1419( بـتاريخ  1010152976التـجاري رقم ) ــتحواذ 03/03/1999هـــــــ م(، تم االســ

شـركة وطنية متخصـصـة في تصـنيع منتجات بالسـتيكية   م، وهي2021سـبتمبر   30عليها بتاريخ  

ــ  ة بـأنظمـة الري بـالتنقيط بمختلف أنواعهـا )أنـابيـب الري وملحقـاتهـا( وبـأعلى جودة خـاصـــ

وبمنتجات متطورة تقود الســوق إلى منهجيات جديدة الســتخدام أنظمة الري بالتنقيط. ويقع 

 .مركاها الرئيسي بمدينة الرياض

ري رقم هي شـركة ذات مسـؤولية محدودة، تأسـسـت بموجب السـجل التجا :شـركة جدايا الاراعية .4

م( ويقع مركاها الرئيسي بمدينة 08/06/2010هــــ )الموافق 25/06/1431( بتاريخ  1010289633)

 .م2021سبتمبر   30الرياض، تم االستحواذ عليها بتاريخ 

شخص واحد( تأسست   )شركةهي شركة ذات مسؤولية محدودة    :شركة إبداع التنفيذ للمصاعد .5

ــ )الموافق 10/06/1438 اريخ( بت4030293620بموجب السـجل التجاري رقم ) م(  08/03/2017هــــ

ويقع مركاها الرئيســي بمدينة جدة، ويتمثل نشــاطها في اســتيراد وتجارة المصــاعد والســاللم  

ـــفة المتحركة وقطع الطـيار بموجب ترخيص وزارة التـجارة في المملكة العربية   المتحركة واألرصــ

كذلك تنفيذ األعمال الميكانيكية بما في ذلك التركيب والـصيانة واإلـصالح والتحديث    الـسعودية،

 .المتعلقة بالمصاعد والساللم المتحركة واألرصفة المتحركة وقطع الطيار

هي شـركة سـعودية وطنية أنشـئت في عام   :شـركة حلول المصـاعد للتشـطيل والصـيانة )فيون( .6

ــ الموافق 1437رجب   19( بتاريخ  1010443826رقم )م، بموجب السـجل التجاري  2018 أبريل   26هــــ

ــاللم الكهربائية ويقع 2016 ــاعد والسـ ــيانة المصـ ــويق وبيع وتركيب وصـ ــة في تسـ ــصـ م. متخصـ

 مركاها الرئيسي بمدينة الرياض.

شــركة مســاهمة مقفلة مســجلة في المملكة العربية الســعودية    شــركة أجدى التجارية: هي .7

ــ الموافق 20/5/1442بتاريخ   1010679725بموجب الســجل التجاري رقم  م. وتااول  3/1/2021هـــــ

 الشركة أعمالها في قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الطذائية

هي شـــركة مســـاهمة ســـعودية مقفلة بموجب الســـجل التجاري رقم :  شـــركة األغذية النامية .8

  12709رقم ق/  هـــــــ بعد الحصــول على قرار معالي وزير التجارة11/04/1443وتاريخ    1010757785

هـــــ بشأن  20/03/1443وتاريخ 12708هـــــ المبني على القرار الوزاري رقم ق/  20/03/1443وتاريخ

ــركة األغذية الـنامـية التـجارية برأس مال قدره اثـنان مليون  ــيس شــ الموافـقة على الترخيص بـتأســ

قبل ( ســــهم تم دفع راس المال بالكامل من 200,000( ريال مقســــم إلى مئتا الف )2,000,000)

منها وشــركة جدايا الاراعية تملك  %74المســاهمين في الشــركة وتملك شــركة أجدى التجارية  

(.كما تعمل %55.76منها )أي أن ملكية شـركة ميار القابضـة بالشـركة بشـكل غير مباشـر تبلث   1%

الشـركة على االسـتفادة من خبرات الكوادر البشـرية المتوافرة لديها في تخصـصـات إنتاج وتربية  

ــتهلكين من األفراد وبي ــنعات الدواجن لتلبية احتياجات قطاع المســ ع الدواجن الطازجة وبيع مصــ

ــنعـة وفق أحـدث الطرق في  ة والمصــ ادق لتوفير منتجـات اـلدواجن الكـامـل ومن المطـاعن والفـن

 .تصنيع منتجات الدواجن

ربية  هي شركة مساهمة مسجلة داخل جمهورية مصر الع :شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة .9

ـــجل تـجاري رقم:    - ــتحواذ عليـها بـتاريخ  2011يـناير    17بـتاريخ    -  50184ســ ــبتمبر   30م، تم االســ ســ
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م، وتااول الشـركة نشـاطها في أعمال تصـنيع األحذية البالسـتيكية من خامات اإليفا والبي 2021

( وكذلك تصــنيع حبيبات اإليفا المركبة ومركبات خامات البي في ســي. EVA & PVCفي ســي )

مصـنع الشـركة بمدينة العاشـر من رمضـان المنطقة الصـناعية بجمهورية مصـر العربية على يقع 

 .  2م16,000أرضين مملوكة للشركة بمساحة إجمالية قدرها 

شـركة مصـر الخليج للمصـاعد والسـاللم الكهربائية: هي شـركة مسـاهمة مصـرية، تأسـسـت بتاريخ  .10

العربية، وتمتلك شـــركة ميار القابضـــة ملكية غير م مســـجلة في جمهورية مصـــر  2018مايو  17

منها من خالل ملكية شــركة الخليج للمصــاعد والســاللم الكهربائية.    %60مباشــرة فيها بنســبة 

وتااول الشـركة أعمالها في إقامة وتشـطيل مصـنع إلنتاج المصـاعد والسـاللم الكهربائية بكافة 

، وتبلث الطاقة اإلنتاجية المتوقعة للمـصنع أنواعها باإلـضافة إلى نـشاط تركيب وـصيانة المـصاعد

 .مصعد سنوياً   3,000أكثر من 

 إدارة شركة ميار القابضة. اإلدارة أو اإلدارة العليا أو اإلدارة التنفيذية 

 النظام األساسي للشركة. النظام األساسي 

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

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
ــرـية والتنمـية االجتـماعـية )وزارة العـمل والتنمـية االجتـماعـية ســـــابـقًا( ـبالمملـكة  وزارة الموارد البشــ

 العربية السعودية.

 تسجيل األسهم 
ــر في ال ــركة لطرض اإلدراج المباشـ ــهم الشـ ــجيل أسـ ــوق المالية الموازية  تقديم طلب للهيئة لتسـ سـ

 (.)نمو

 اإلدراج المباشر 
اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة في قائمة الشــركات المدرجة في الســوق المالية الموازية )نمو( 

 والموافقة على تداولها.

 ( ريال سعودي لكل سهم.70سبعون ) سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج  

 ( سهم عادي.6,000,000% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلث ستة ماليين )100 اإلدراج أسهم المساهمين الحاليين قبل  

 ( رياالت سعودية.10سهم عادي بقيمة اسمية ) السهم 

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة )  القيمة االسمية 

 الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص 

 كبار المساهمين 
% أو أكثر من أسـهم الشـركة والواردة أسـمائهم في صـفحة )ط( 5مسـاهمو الشـركة الذين يملكون  

 في هذا المستند.

 المساهمون الحاليون 
المساهمون المبين أسمائهم في الصفحة رقم )س( في هذا المستند. )هيكل ملكية الشركة قبل 

 اإلدراج(.

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

 السعودة 
ــرـكات الـعامـلة في المملـكة   ــعودـية التي تفرض على الشــ لوائح العـمل في المملـكة العربـية الســ

 توظيف نسبة معينة من السعوديين.

 يوم عمل 

لعربية أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسـبت وأي يوم يكون عطلة رسـمية في المملكة ا

السـعودية أو أي يوم تطلق فيه المؤسـسـات المصـرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السـارية  

 واإلجراءات الحكومية األخرى.

 نظام العمل 
هــــــــ. )الموافق 23/08/1426وتاريخ   51نظام العمل الســـعودي الصـــادر بالمرســـوم الملكي رقم م/

 م(.27/09/2005

 القوائم المالية 

م، 2021ديســــمبر من عام   31القوائم المالية المراجعة للشــــركة عن الســــنة المالية المنتهية بتاريخ  

م، واإليضـاحات المرفقة 2022  /30/09القوائم المالية المفحوصـة للشـركة عن الفترة المنتهية في 

ــعو ـــبة اـلدولـية المعتمـدة من قـبل الهيـئة الســ دـية  بهـا، والتي تم إعـدادهـا وفقـا لمعـايير المحـاســ

 (.IFRSللمحاسبين القانونيين )

 التقويم الهجري. هـ 

 التقويم الميالدي. م 

قواعد طرح األوراق المالية وااللتاامات  

 المستمرة 

قواعد طرح األوراق المالية وااللتاامات المســتمرة الصــادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية بموجب 

ــ ا  1439/  4/  9وتاريخ   2017- 123- 3القرار رقم  م بناًء على نظام الســوق 2017/   12/    27لموافق هـــــ

ــ، المعدلة بقرار مجلس هيئة    1424/  6/  2وتاريخ   30المالية الصـــادر بالمرســـوم الملكي رقم م / هـــــ

 م.2023/ 18/1هـ الموافق 1444/ 6/ 25وتاريخ  2023 - 5 - 8السوق المالية رقم 

 قواعد اإلدراج  

قواعد اإلدراج الصـادرة عن شـركة تداول السـعودية الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السـوق المالية  

- 1م( والمعدلة بموجب قراره رقم )27/12/2017هــ( الموافق )9/4/1439( بتاريخ )2017-123-3رقم )

( 2021-22-1م( والمعدلة بموجب قراره رقم )30/9/2019هــ( الموافق )1/2/1441( بتاريخ )104-2019

( بتاريخ 2022-19-1م( والمعدلة بموجب قراره رقم )24/2/2021هـــــــــ( الموافق )12/7/1442بتاريخ )
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ــ( الموافق )12/07/1443) ( بتــاريخ 2022-52-1م( والمعــدلـة بموجـب قراره رقم )13/02/2022هـــــــ

ــ( الموافق )12/09/1443) ( بتـاريخ 2022-96-3م( والمعـدلـة بموجـب قراره رقم )13/04/2022هـــــــ

ــ( الموافق )10/02/1444) اريخ  2022-108-1م( والمعـدـلة بموجـب قراره رقم )06/09/2022هـــــــ ( بـت

 م(.19/10/2022هـ( الموافق )23/03/1444)

 مستند التسجيل / المستند 
مســتند التســجيل هذا، وهو الوثيقة المطلوبة لتســجيل األســهم لدى الهيئة لطرض اإلدراج المباشــر 

 )نمو(، وذلك بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتاامات المستمرة.  في السوق المالية الموازية

 مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم في الصفحة )و(. المستشارون 

 شركة أموال المالية. المستشار المالي 

 شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية. المستشار القانوني 

 مجلس إدارة الشركة. رة المجلس أو مجلس اإلدا 

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

 السوق المالية الموازية )نمو(  
قواعد طرح األوراق “الســـوق التي ُتتداول فيها األســـهم التي تم تســـجيلها وقبول إدراجها بموجب 

 قواعد اإلدراجم.“و   ”المالية وااللتاامات المستمرة

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. تداول 

 شركة تداول السعودية 

ــداول الســعودية متداول  ــة الســعودية ســابقا( المؤسســة شركة ت السعوديةم)شــركة الســوق المالي

ــخ ) ــوزراء بتاري ــس ال ــ الموافــق 29/02/1428وفقــا لقــرار مجل م( وذلك تنفيذًا لنظــام 19/03/2007هــ

ــل   ــا بالعمـ ــرح لهـ ــدة المصـ ــة الوحيـ ــاهمة سعودية عامة والجهـ ــركة مسـ ــوق المالية، وهي شـ السـ

ــإدراج األوراق الماليـــة كســـوق لألوراق المالي ــة الســـعودية، حيـــث تقـــوم بـ ــة العربيـ ــة فـــي المملكـ ـ

 وتداولهـا

 البنك المركاي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا(. البنك المركاي السعودي 

 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة 

 العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية  الجمعية العامة العادية 

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

 حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة  

 فئات المستثمرون المؤهلون 

 المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه: 

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  (1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة   ( 2

السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح  

دون حاجة إلى الحصول على   واالستثمار في السوق المالية الموازية )نمو( نيابة عن العميل

 موافقة مسبقة منه.  

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو   (3

 أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركا اإليداع.  

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية  (4

 رخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.م

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

 صناديق االستثمار.  (6

األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق المالية الموازية )نمو( والذين  (7

ستثمار األجانب غير المقيمين  يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي ال 

  (.في السوق المالية الموازية )نمو 

 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  (8

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساا استثماري في المملكة وحساا لدى مركا  ( 9

 اإليداع.  

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساا استثماري في المملكة وحساا لدى مركا اإليداع،   (10

 ويستوفون أي من المعايير اآلتية:

قيمتها عن أربعين  أن يكون قد قام بصـــفقات في أســـواق األوراق المالية ال يقل مجموع .أ

مليون ريال ســعودي وال تقل عن عشــرة     صــفقات في كل ربع ســنة خالل االثني عشــر  

 شهرًا الماضية. 

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

 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.   .ج
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العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل أن يكون حاصال على الشهادة  .د

 الهيئة.  

أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة  .ه

 من جهة معترف بها دوليًا.  

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. (11

األجانب غير المقيمين المسموح لهم  

المالية الموازية  باالستثمار في السوق  

   )نمو( 

مستثمر أجنبي مؤهل وفقًا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة  (1

 في األوراق المالية المدرجة. 

 مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.    ( 2

مركا اإليداع على أن شخص اعتباري يجوز له فتح حساا استثماري في المملكة وحساا لدى  (3

التي  للمعايير  مماثلة  ورقابية  تنظيمية  معايير  تطبق  دولة  أو مؤسسًا في  له  مرخصًا  يكون 

لمتطلبات   ا  وفق  الهيئة  تصدرها  التي  الدول  قائمة  بحسب  لديها  مقبولة  أو  الهيئة  تطبقها 

لمنظمة الستثمار  ( من الفقرة )أ( من المادة السادسة من القواعد ا3( و )2الفقرتين الفرعيتين )

 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير  (4

التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقًا لمتطلبات  

( من الفقرة )أ( من المادة السادسة من القواعد المنظمة الستثمار  3( و )2فرعيتين )الفقرتين ال

المدرجة، ويكون مقيمًا في إحدى   المالية  األوراق  المؤهلة في  األجنبية  المالية  المؤسسات 

 هذه الدول، ويستوفي أيًا من المعايير اآلتية: 

قل مجموع قيمتها عن أربعين  أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال ي .أ

مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا  

 الماضية.

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

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

 عاملة للتعامل بالوراق المالية المعتمدة من الهيئة.أن يكون حاصال على الشهادة ال .د

المالية معتمدة من   .ه األوراق  أن يكون حاصل على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال 

 جهة معترف بها دوليًا.

 الجمهور 

 تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتاامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه: 

 تابعو الشركة.   (1

 المساهمون الكبار في الشركة.   ( 2

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.  (3

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.   (4

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.   (5

 ( أعاله.  5 أو 1،2،3،4أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ) (6

 ( أعاله. 1،2،3،4،5،6أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ) (7

أو أكثر من فئة األسهم المراد   %5األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين  (8

 إدراجها.

 األطراف ذو العالقة   

 يقصد بهم:

 تابعو الشركة.  

 المساهمون الكبار في الشركة.  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة. 

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.  

 ( أعاله.  5أو  1،2،3،4أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )

 ( أعاله. 1،2،3،4،5،6شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )أي 

 فترة الحظر 
يحظر على كبار المـساهمين المذكورين في الـصفحة )ط( في هذا المـستند التـصرف في أـسهمهم  

 (،( شــهًرًا من تاريخ بدء تداول أســهم الشــركة في الســوق المالية الموازية )نمو12مدة اثني عشــر )
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ــول على موافـقة الهيـئة ويجوز لهم   ــهمهم بـعد انتـهاء ـهذه الفترة دون الحصــ ــرف في أســ التصــ

 المسبقة.

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من  

 الامن. 
 المساهم أو المساهمون.

 كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق المالية الموازية )نمو(. المستثمر 

 ة العربية السعودية.المملك المملكة 

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

 األسهم محل التسجيل واإلدراج.

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير  

 ( IFRSالمالية ) 

 وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.مجموعة المعايير المحاسبية 

International Financial Reporting Standards 

 السنة المالية / السنوات المالية 

هي الفترة الامنية لعرض نتيجة نشــاط المنشــأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأســيس أو 

ديســمبر من كل   31الســنة المالية للشــركة تنتهي في النظام األســاســي للشــركة المعنية. علمًا بأن 

 عام.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  

 (SOCPA ) 

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية. 

 )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقًا(. 

 الئحة حوكمة الشركات 

رقم   القرار  الهيئــة بموجــب  ــادرة عن مجلس  الصــــ ــركــات  الشــ بتــاريخ    2017-16-8الئحــة حوكمــة 

ــ )الموافق 16/05/1438 - 94-1م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السـوق المالية رقم 13/02/2017هــــ

 م(.22/08/2022هــ )الموافق 24/01/1444بتاريخ  2022

 نطاقات 

ــعودة )نطاقات( بموجب قرار وزير العمل رقم  هــــــــــ 12/10/1432بتاريخ   4040تم اعتماد برنامج الســ

ــ )الموافق 21/04/1415بتاريخ   50م( القائم على قرار مجلس الوزراء رقم 10/09/2011)الموافق  هــــــ

ــريـة والتنميـة االجتمـاعيـة )وزارة العمـل والت  (، وقـدم27/09/1994 نميـة أطلقـت وزارة الموارد البشــ

ــات كي تقوم بتوظيف  ــسـ ــابقًا( بالمملكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافا للمؤسـ االجتماعية سـ

المواطنين الســعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤســســة على أســاس نطاقات محددة، وهي 

 البالتيني واألخضر واألحمر.

 هيئة الاكاة والضريبة والجمارك 

ــريبـة   ــابقـًا( وهي إحـدى الجهـات هيئـة الاكـاة والضــ دخـل ســـ والجمـارك )الهيئـة العـامـة للاكـاة واـل

ـــيل  الحكومـية التي ترتبط تنظيمـيًا بوزير الـمالـية، وهي الجـهة الموكـلة ـبأعـمال جـباـية الاـكاة وتحصــ

ــ )الموافق 22/09/1442الـضرائب. بتاريخ   ـــــ دمج الهيئة العامة  مجلس الوزراء م(، أقر04/05/2021هـــ

 هيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم مهيئة الاكاة والضريبة والجمارك.للاكاة والدخل وال

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. –ريال سعودي   الريال 

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. –الدوالر األمريكي  الدوالر 

 لجمهورية مصر العربية.العملة الرسمية  -الجنيه المصري  الجنيه 

 2030رؤية  
البرنامج االقتصـــادي االســـتراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصـــناعة  

 البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 ( VATضريبة القيمة المضافة ) 

الوزراء بتــاريخ   ــ )الموافق  02/05/1438قرر مجلس  الموافقــة على االتفــاقيــة 30/01/2017هـــــــ م( 

ــافة لدول مجلس التـعاون لدول الخليج العربـية والتي بدأ العـمل بـها  ــريـبة القيـمة المضــ الموحدة لضــ

م، كضــريبة جديدة تضــاف لمنظومة الضــرائب والرســوم األخرى الواجب العمل 2018يناير  1ابتداء من 

التـعاون ـلدول الخليج العربي. مقـدار   بهـا من قـبل قطـاـعات محـددة في المملكـة، وفي دول مجلس

ــريبة ) ــريبة القيمة المضــافة من )%5هذه الض ( إلى %5(، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نســبة ض

ــهر يوليو  15%) ك ابتـداًء من شــ ــتثنـاء عـدد من المنتجـات منهـا )األغـذيـة  2020(، وذـل م، وقـد تم اســ

 (.األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم

 شهادة اآلياو 

مجموعــــة أو عــــدد مــــن الشــــهادات الدالــــة علــــى تطبيــــق نظــــام تأكيــــد الجــــودة فــــي المنظمــــة،  

أو المؤسســــة، أو الجمعيــة الحاصلــة عليهــا، حيــث تمثــل ضمــان تأكيــد لجهــة ثالثــة بقــدرة المنظمــة  

المواصفــــات والمعاييــــر المطلوبــــة للجــــودة بخصــــوص المنتــــج أو الحاصلــة عليهــا علــى تلبيــة 

 الخدمــة التــي تقدمهــا.
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إن االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها  

 للمستثمرين القادرين على تقييم ماايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.مالئمًا إال 

يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا وسيتم تداولها في السوق المالية الموازية  

عناية بما فيها عوامل المخاطرة الُمبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار،  )نمو( دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا المستند ب

علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية 

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

 إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبًا بصورة جوهرية إذا ما 

حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليًا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى  

 يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليًا بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.لم 

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر  

ا في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر  أخرى لم يتسنى إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبره 

األسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة 

 أو جاء منه.

أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا المستند  ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد  

بخالف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشًرًا  

 في السوق المالية الموازية )نمو(.

عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك    إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر

  غير المعلومة حاليًا أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

 

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة )الُمصدر( وعملياتها  1- 2

 االستراتيجية المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ   1- 1- 2

للشركة   المستهدفة  النمو  استراتيجية  وتطبيق  تنفيذ خطة عملها  ونجاحها في  قدرتها  يعتمد على  المستقبلي  الشركة  أداء  إن 

والشركات التابعة لها أو االستثمارات المستقبلية المستهدفة، وعليه في حال لم تتمكن الشركة من تنفيذ خططها المستقبلية بنجاح 

سباا كنقص التمويل أو عدم تعافي السوق واالقتصاد او عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو غيرها، فإن ذلك ألي سبب من األ

سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أدائها المستقبلي ومن ثم نتائج عملياتها ووضعها المالي. حيث تعتمد قدرة الشركة على زيادة  

ال التنفيذ  على مدى  ربحيتها  وتحسين  قدرة إيراداتها  إن  استثماراتها.  في  بالتوسع  الستراتيجيتها  وتحقيقها  أعمالها  لخطط  فّعال 

الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين أداء استثماراتها بكفاءة وفي 

لقيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف  الوقت المناسب. عالوًة على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتام الشركة ا

في   توسع  خطط  أي  إلنجاز  إضافي  تمويل  على  الحصول  إلى  الشركة  تحتاج  وقد  لها،  المحدد  الامني  التنفيذ  وجدول  المقدرة 

اليف المقدرة  استثماراتها الحالية أو المستقبلية، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقًا للجدول الامني المحدد لها ووفق التك

لالستثمار أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه االستثمارات والذي قد يعود ألسباا مختلفة بما فيها تطير حالة السوق  

ووقت التنفيذ أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى أو تقييم تلك االستثمارات، فإن ذلك سيكون له أثر سلبي وجوهري على  

 شركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.نتائج أعمال ال

 

 المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة   2- 1- 2

( ريال  55,421,462بلث رصيد الذمم الدائنة للشركة خمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون )

( ريال سعودي، واثنان 124,691,935 وتسعمائة وخمسة وثالثون )سعودي، ومائة وأربعة وعشرون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألفاً 

م والفترة المنتهية  2021م و2020( ريال سعودي خالل األعوام  92,860,905وتسعون مليونًا وثمانمائة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة ) 

( خالل %24( و )% 28( و )%21طلوبات الشركة )م على التوالي. وتمثل نسبة الذمم الدائنة التجارية من إجمالي الم 2022سبتمبر    30في  

م على التوالي. مع اإلشارة إلى فترة االئتمان الممنوحة للشركة من 2022سبتمبر    30م والفترة المنتهية في  2021م و2020األعوام  

( مرة 3.15( مرة، و )1.94ة و )(، مر 1.69يوم، حيث بلث معدل دوران رصيد الذمم الدائنة للشركة )120يوم إلى    30قبل الموردين تتراوح من  

م على التوالي، وفي حال تقادم الذمم الدائنة التجارية فقد ال  2022سبتمبر    30م والفترة المنتهية في  2021م و2020خالل األعوام  

ة على  تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة التجارية أو سدادها في المدة المتفق عليها، األمر الذي يصعب حصول الشرك

اتفاقيات شراء بالدين بشروط مناسبة في المستقبل أو قيام دائني الشركة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بسداد مستحقاتهم من قبل 

 الشركة، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على عملياتها التشطيلية ونتائجها المالية وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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 التطيرات في األنظمة ذات العالقة مخاطر   3- 1- 2

كطيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام  

يتم تحديثها    العمل وأنظمة البلديات والدفاع المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وغيرها، والتي قد تتطير أو

من قبل الجهات المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر. مما يؤثر بشكل  

 سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركاها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بالمواد الخام  4- 1- 2

تمد قدرة الشركة على الحفاظ على أسعار التنافسية على عدة عوامل من أهمها أسعار المواد الخام، وتتنوع المواد الخام الخاصة تع

واالستنالس  , بكل قطاع من قطاعات الشركة فاذا نظرنا إلى قطاع المصاعد والساللم فإن هذا القطاع يعتمد بصورة رئيسية على الحديد

من المواد الخام لقطاع المصاعد، أما في قطاع األعالف والاراعة فإن المواد الرئيسية تتمثل في    %38ما نسبته  ستيل وهما ما يمثال  

البالستيك تتمثل    %85الذرة والصويا وهي تمثل ما نسبته   الخام المستخدمة في قطاع األعالف والدواجن، وفي نشاط  المواد  من 

من قيمة المواد الخام المستخدمة في هذا    %94شراءه من شركة سابك وهي تمثل    المادة الرئيسية من خام البالستيك الذي يتم

القطاع، وهذه المواد األساسية تخضع لتقلبات في أسعارها بناًء على األسعار السائدة في أسواقها المحلية والعالمية، والمدفوعة 

ى التطيرات الفعلية في حجم الطلب والعرض، وتقلبات بدورها بكمية العرض والطلب على المستوردين المحلي والعالمي. إضافة إل

السوق، والعوامل الدولية االقتصادية التي قد تؤثر على أسعار المواد الخام بشكل جوهري، تقع جميعها خارج إطار سيطرة الشركة 

أية زيادة في أسعار الخام ستؤثر    وال يمكن التنبؤ بها. وقد ال تتمكن الشركة في تمرير الايادة في األسعار إلى عمالئها، لذلك، فإن 

 سلبًا على تكاليف الشركة وربحيتها، األمر الذي سيؤثر على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 الجدول أدناه يوضح المواد الخام الرئيسية حسب قطاعات الشركة المختلفة: 

 ة ( : المواد الخام الرئيسي 1جدول رقم ) 

 البيان 

للسنة المالية  

المنتهية فيي  

31/12/2020 

للسنة المالية  

المنتهية فيي  

31/12/2021 

للفترة المالية المنتهية في 

 م 30/09/2022

 قطاع المصاعد والساللم 

 االستانلس ستيل والحديد  المادة الخام الرئيسية في القطاع 

  12,207,280.96             42,919,485 22,165,054 قيمة المادة الخام )ريال سعودي(

 38% % 38 % 38 نسبة المادة الخام من قيمة المواد الخام للقطاع

 17% %32 % 31 نسبة المادة الخام من تكلفة المبيعات للقطاع

 5% %28 % 36 نسبة المادة الخام من قيمة المواد الخام لشركة ميار الموحدة 

 4% % 18 %24 المبيعات لشركة ميار الموحدةنسبة المادة الخام من تكلفة 

 قطاع األعالف والاراعة 

 الذرة والصويا  المادة الخام الرئيسية في القطاع

 103,420,035 30,112,241 -------  قيمة المادة الخام )ريال سعودي( 

 75% % 85 -------  نسبة المادة الخام من قيمة المواد الخام للقطاع

 68% % 71 -------  الخام من تكلفة المبيعات للقطاعنسبة المادة 

 45% %19 -------  نسبة المادة الخام من قيمة المواد الخام لشركة ميار الموحدة 

 35% %12 -------  نسبة المادة الخام من تكلفة المبيعات لشركة ميار الموحدة

 قطاع البالستيك 

 البالستيك المادة الخام الرئيسية في القطاع

 54,650,385 10,728,329 -------  قيمة المادة الخام )ريال سعودي( 

 94% %94 -------  نسبة المادة الخام من قيمة المواد الخام للقطاع

 80% % 66 -------  نسبة المادة الخام من تكلفة المبيعات للقطاع

 24% %7 -------  الموحدة نسبة المادة الخام من قيمة المواد الخام لشركة ميار 

 19% % 4 -------  نسبة المادة الخام من تكلفة المبيعات لشركة ميار الموحدة

  معلومات الشركة المصدر:  
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 ل تعويم الجنيه المصري ظ مخاطر اعتماد الشركة على توريد منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية في   5- 1- 2

م، بالرغم من ارتفاع إيرادات الشركة من مائة  2022خالل الربع الثالث من العام    بشكل ملحوظتأثرت أرباح الشركة والشركات التابعة لها  

ريال خالل 334)  ثالثمائة وأربعة وثالثون م إلى   2021سبتمبر    30( مليون ريال خالل الفترة المنتهية في  172وسبعون )  اواثن  ( مليون 

(، بسبب اعتماد الشركة على توريد %74.4خالل نفس الفترة بنسبة )  حهااربم، وذلك بانخفاض أ2022سبتمبر    30الفترة المنتهية في  

الجنية المصري وشح الدوالر في جمهورية مصر  المترتبة على انخفاض سعر صرف  منتجاتها لجمهورية مصر العربية، وتأثرها باآلثار 

موردين وشركات  السداد  ي قدرة الشركة على  وأثر ف  في جمهورية مصر العربيةتكدس البضائع في الجمارك    العربية، مما سبب في

تم    ولتفادي استمرار أو تكرار هذه المخاطر في المستقبل،  التصنيع والتوريد  على  ، وكان لذلك أثرالشحن وبالتالي اإلفراج عن البضائع

وباقي    للمشاريعالمالكة  الجهات    معالمبدئي    االتفاق األمريكي  بالدوالر  المستوردة  البضاعة  قيمة  به  معرف  العقد  يكون  بأن 

حال لم تستطع إدارة الشركة االتفاق في  و.  لتقليل  اآلثار السلبية ومخاطر التطيرات في أسعار الصرف المكونات المحلية بالجنيه المصري

يؤثر بشكل سلبي وجوهري ر انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، سمع الجهات المالكة للمشاريع واستمرار عدم توفر الدوالر واستمرا

 على أعمال الشركة ومركاها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

 

 بتأجيل تنفيذ المشاريع الجديدة ذات المكون الدوالري في جمهورية مصر العربية   المتعلقة   المخاطر  6- 1- 2

سبتمبر    30والفترة المنتهية في    2021م و2020بلطت نسبة إيرادات الشركة من العقود من المكون الدوالري خالل السنوات المالية  

قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، رقم    على التوالي، هذا وصدر  %8و  %63و  %48و  %44م  2022سبتمبر    30و الفترة المنتهية في  2021

د اإلنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة االقتصادية في ظل األزمة  ، بشأن ترشي 2023لسنة    69

تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها  التي تمر بها جمهورية مصر العربية ومن هذا القرارات   االقتصادية الحالية

بشكل  اريع الشركة ذات المكون الدوالري بجمهورية مصر العربية نتيجة هذا القرار مما سيؤثر، وقد تتأثر مش ولها مكون دوالري واضح

 سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلي.

 (: اإليرادات من العقود ذات المكون الدوالري 2جدول رقم ) 

 البيان 

( سعودي )ريال     

السنة المالية  

المنتهية في  

ديسمبر    31

 م 2020

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

السنة المالية  

المنتهية في  

ديسمبر    31

 م 2021

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

الفترة المالية  

المنتهية في  

 م 2021/ 09/ 30

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

الفترة المالية  

المنتهية في  

 م 2022/ 09/ 30

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

 *% 8 * 26,664,531 % 63 109,178,593 % 48 138,085,059 % 44 53,364,751 الدوالري   المكون  ذات  العقود  من   اإليراد

 معلومات الشركة  المصدر:  
 لألسباا التالية: م 2022شهور األولى من عام  9انخفضت اإليرادات ذات المكون الدوالري خالل  * 

مليون ريال   235الناتجة من قطاعات األعالف والدواجن والبالستيك بقيمة إيرادات اجمالية  اإليرادات  م 2022 سبتمبر 30الفترة المنتهية في تشمل إيرادات   •

لم تكن موجودة بفترة المقارنة وعند اضافة ايرادات هذه القطاعات انخف  نسبة المساهمة لقطاع المصاعد بشكل عام من    التيوهي القطاعات  

 اجمالي ايرادات الشركة. 

ولذلك    2022وعام    2021عام    المالكة خاللعقود بالجنيه المصري لتوريد وتركيب بين شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية والجهة    تم ابرام •

ون  مليون جنيه مصري يمثل قيمة التكاليف اإلضافية على العقد والناتجة عن فرق العملة في المك  160مستخلص اضافي للجهة المالكة بمبلث    تم رفع 

 الدوالري. 

م بسبب تكدس البضائع في الجمارك المصرية بسبب عدم توفر الدوالر األمريكي للسداد للموردين 2022توقفت الشركة عن توريد بضائع خالل الربع الثالث   •

 وشركات الشحن وبالتالي اإلفراج عن البضائع.

 

 التمويل   باتفاقيات   المتعلقة   المخاطر  7- 1- 2

التسهيالت االئتمانية المحلية والدولية وقد وحصلت الشركة على الموافقات الخطية من الجهات التمويلية التي  لدى الشركة عدد من  

تنص اتفاقياتها على عدم جواز إجراء اي تطيير في الوصف القانوني للشركة أو األشخاص الذين يكونون الشركة دون موافقة مسبقة 

اء بكامل التاامات واشتراطات هذه االتفاقيات سيؤثر ذلك على سمعة الشركة االئتمانية منها، وفي حال عدم مقدرة الشركة على الوف

وقدرتها على الحصول على تسهيالت ائتمانية مستقبال وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركاها المالي  

 وتوقعاتها المستقبلي.
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 بة( اإلسالمي )عقد مضار اتفاقية مصرف أبو ظبي   1- 7- 1- 2

 اتفاقية مصرف أبو ظبي اإلسالمي )عقد مضاربة(   (: 3جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة على  

 القرض 
 مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية 

الحد االئتماني )جينة  

 المصري(
 مدة المضاربة

مصرف أبو  

ظبي اإلسالمي  

 مصر -

شركة مصر الخليج  

للمصاعد والساللم  

 تابعة(الكهربائية )شركة 

 

هـ 01/07/1443

الموافق 

 م 02/02/2022

 ج م  85،000،000 تسعة أشهر

هـ 06/05/1444

الموافق 

 م30/11/2022

  معلومات الشركة المصدر:  

 تتجدد االتفاقية تلقائيًا بنفس الشروط مالم يقم أحد الطرفين بإبداء رغبته كتابة في عدم تمديد العقد لمدة أخرى.  *

 

مصرف أبو ظبي اإلسالمي بعدم الممانعة على إجراء طرح وإدراج شركة ميار القابضة طرحًا عامًا في السوق الموازي  تم استالم خطاا  

 السعودي )نمو(.

 الضمانات: 

يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال صورة من وثائق التأمين على أصول/مقومات مقبولة لدى را المال وبما يططى نسبة مقبولة  

 المال من يلتام إجمالي مبالث التمويالت الممنوحة للمضارا.لدى را 

 يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال كفالة تضامنية من شركات على أن تكون مقبولة لدى را المال.

ير/مستندات  ضمانًا وتأمينًا لجانب مقبول لدى را المال من مبالث التمويالت فيلتام المضارا بأن يقدم لرا المال تنازل عن عقود تصد

تصدير/اعتمادات تصدير/فواتير مقبولة لدى را المال ولصالح را المال وبنسبة مقبولة لدى را المال من إجمالي التمويالت الممنوحة  

 للمضارا.

سداد القرض الداعم  ضمانًا وتأمينًا لجانب مقبول لدى را المال من مبالث التمويالت. يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال تنازل عن أولوية  

 )رصيد حساا جاري المساهمين( موقع من المساهمين مقدمي العرض الداعم بشكل مقبول لدى را المال ولصالح را المال.

  ضمانًا وتأمينًا لجانب مقبول لدى را المال من رأس مال فيالزم المضارا بتقديم تنازل عن عقود/ أوامر شراء/أوامر توريد/فواتير مقبولة 

 المال ولصالح را المال وبنسب مقبولة لدى را المال من إجمالي التمويالت الممنوحة للمضارا.لدى را 

باستكمال نسب  -وفوراً -في حال موافقة را المال على تمكين المضارا من استخدام رأس المال بالعملة األجنبية، فإن المضارا يلتام

زم لتططي نسبة التجاوز للمعادل بالجنية المصري في ضوء تطير أسعار الصرف، الضمانات/وثائق التأمين/ المقدمة لرا المال بالقدر الال

بالنسب المتفق عليها في عقد المضاربة  -  أيا كان نوعها - وفي جميع األحوال، يظل المضارا ملتامًا باإلبقاء على الضمانات المقدمة

أبو ظ لدى مصرف  المعلن  للسعر  وفقًا  الصرف  أسعار  تطير  حال  اإلسالميومالحقه في  أي وقت طوال سريان عقد - بي  مصر في 

)في صورة غطاء نقدي/أوعية ادخاريه/أية   المضاربة ومالحقه، وفي هذه الحالة، يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال الضمانات الكافية

من موجودات المضاربة لمعالجة  وإال فيلتام المضارا أن يقوم بالتنضي  الفعلي لما يقابل هذا المبلث   ضمانات أخرى يقبلها را المال(

فيعد    وإالهذا التجاوز بطرض اإلبقاء على المضاربة قائمة في حدود مبلث رأس المال المصرح به والضمانات المقدمة والمتفق عليها  

  المضارا في حالة إخالل.

 

 البريطاني )اتفاقية تسهيالت( اتفاقية البنك السعودي   2- 7- 1- 2

 اتفاقية البنك السعودي البريطاني )اتفاقية تسهيالت(   ( : 4جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة على  

 القرض 
 تاريخ االتفاقية 

الحد االئتماني )ريال  

 سعودي( 

تاريخ انتهاء توفير 

 التسهيالت

البنك السعودي 

 البريطاني

شركة الخليج للمصاعد 

والساللم المحدودة  

 )شركة تابعة(

 

هـ  24/08/1443

 م27/03/2022الموافق 
 م 2025ديسمبر  ريال سعودي  52،613،354

  معلومات الشركة المصدر:  

 

تم اسـتالم خطاا البنك السـعودي البريطاني بعدم الممانعة على إجراء تسـجيل كامل أسـهم الشـركة لطرض االدراج المباشـر بالسـوق  

 الموازية.  

 

 الضمانات: 

  :ريال سعودي( موقعة حسب األصول من 52.613.354ضمان بالتكافل والتضامن بقيمة ) -

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس  .أ



 

 17 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

  حاتم بن مطير بن مطر الحارثيالسيد/  .ا

 السيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن .ج

  :ريال سعودي( موقعة حسب األصول من 667.568ضمان بالتكافل والتضامن بقيمة ) -

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس  .أ

  السيد/ حاتم بن مطير بن مطر الحارثي .ا

 الرحمن العجالنالسيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد  .ج

 ريال سعودي( موقع حسب األصول من  52.613.354سند ألمر بمبلث ) -

 شركة ميار القابضة  .أ

  شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم .ا

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس  .ج

 السيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن .د

 السيد/ حاتم بن مطير بن مطر الحارثي  .ه

 ريال سعودي( موقع حسب األصول من  667.568ألمر بمبلث )سند  -

 شركة ميار القابضة  .أ

  شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم .ا

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس  .ج

 السيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن .د

 السيد/ حاتم بن مطير بن مطر الحارثي  .ه

 

 ( تسهيالت )اتفاقية    السعودي  األهلي   البنك  اتفاقية  3- 7- 1- 2

 ( : اتفاقية البنك األهلي السعودي )اتفاقية تسهيالت( 5جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة على  

 القرض 
 تاريخ االتفاقية 

الحد االئتماني )ريال  

 سعودي( 

تاريخ انتهاء توفير 

 التسهيالت

البنك األهلي  

 السعودي 

شركة الخليج للمصاعد 

 والساللم المحدودة 

هـ الموافق  30/01/1443

 م07/09/2021
 م31/05/2022 ريال سعودي  20،000،000

  معلومات الشركة المصدر:  

 

انتهت اتفاقية التسهيل البنكي بين كل من شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة والبنك األهلي التجاري في تاريخ  

البنك على تجديد االتفاقية.م، وجاري العمل مع 30/06/2022  

 الضمانات: 

ريال سعودي تططي كامل حدود    22.000.000بمبلث    -مجتمعين ومنفردين   –كفالة غرم وأداء تضامنية من الشركاء في الطرف الثاني  

 التسهيالت.

ال سعودي تططي الحد /  ري  14.250.000برنامج كفالة( بمبلث    –كفالة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصطيرة والمتوسطة )منشآت  

 .3214702و 155269و 114761و  114760و 114759حدود رقم: 

ريال سعودي تططي الحد /حدود   750.000برنامج كفالة( بمبلث    –كفالة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصطيرة والمتوسطة )منشآت  

 .3214710و 3214706و 114085رقم 

( وحاتم مطير الحارثي 1035675501ل من عبد اهلل محمد علي بن ريس )سجل مدني رقم:  كفالة غرم وأداء تضامنية شخصية من قبل ك

ريال سعودي    22.000.000( بمبلث  1036696415( وفهد عبد اهلل عبد الرحمن العجالن )سجل مدني رقم:  1051076246)سجل مدني رقم:  

 تططي كامل حدود التسهيالت.

مست عن  األول  الطرف  لصالح  المؤيد  رقم:  التنازل  /حدود  الحد  تططي  الثاني  الطرف  ينفذها  التي  الخاصة  المشاريع    114085حقات 

 .3214710و 3214706و

  



 

 18 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 ( تسهيالت   اتفاقية )  المصري  األهلي   البنك  اتفاقية  4- 7- 1- 2

 ( : اتفاقية البنك األهلي المصري )اتفاقية تسهيالت( 6جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة 

 على القرض 
 االتفاقية تاريخ 

الحد االئتماني )ريال  

 سعودي( 

المبالث  

المستخدمة )ريال  

 سعودي( 

تاريخ انتهاء توفير 

 التسهيالت

البنك األهلي  

 المصري

شركة مصر الخليج  

للصناعات الحديثة 

 )شركة تابعة(

 

هـ 14/01/1443

الموافق 

 م 22/08/2021

ريال   25،000،000

 سعودي 
 م31/05/2022

حتى تاريخ 

هـ 23/12/1443

الموافق 

 م24/07/2022

  معلومات الشركة المصدر: 

 

 :الضمانات

 ج م موقعة حسب األصول من السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. 25.000.000بمبلث  -شخصية –كفالة تضامنية 

 .ج م موقعة حسب األصول من السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس  25.000.000بمبلث  -شخصية –كفالة تضامنية  

 .ج م موقعة حسب األصول من السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس 25.000.000بمبلث  -شخصية –كفالة تضامنية 

 :ج م موقعة حسب األصول من 500.000سند ألمر بمبلث 

 لصناعات الحديثة.شركة مصر الخليج ل .أ

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .ا

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ج

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .د

 ج م موقعة حسب األصول من: 500.000سند ألمر بمبلث 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة. .أ

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .ا

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ج

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .د

 ج م موقعة حسب األصول من:  5.000.000سند ألمر بمبلث 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة. .أ

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .ا

 بن علي بن ريس. السيد/ عبد اهلل بن محمد .ج

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .د

 ج م موقعة حسب األصول من:  5.000.000سند ألمر بمبلث 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة. .أ

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .ا

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ج

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .د

 ج م موقعة حسب األصول من:  7.000.000بمبلث سند ألمر 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة. .أ

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .ا

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ج

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .د

 ج م موقعة حسب األصول من:  7.000.000سند ألمر بمبلث 

 ات الحديثة.شركة مصر الخليج للصناع .أ

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .ا

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ج

 .السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي .د

  



 

 19 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 ( التسهيالت اتفاقية  البنك العربي الوطني ) اتفاقية  5- 7- 1- 2

 اتفاقية البنك العربي الوطني )اتفاقية التسهيالت(   ( : 7جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة على  

 القرض 
 تاريخ االتفاقية 

الحد االئتماني )ريال  

 سعودي( 

تاريخ انتهاء توفير 

 التسهيالت

 البنك العربي الوطني

الشركة السعودية للري 

بالتنقيط المحدودة  

 )شركة تابعة(

 

هـ الموافق  09/01/1443

 م17/08/2021
 م 31/12/2022 ريال سعودي  2،000،000

  معلومات الشركة المصدر:  

 

 الضمانات:

 ريال سعودي، موقعة حسب األصول من:  2.000.000سند ألمر بمبلث 

 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة. .أ

 .السيد/ عبد اهلل محمد علي بن ريس   .ا

 .السيد/ تركي عبد اهلل محمد بن ريس .ج

 كفالة غرم وأداء تضامنية، موقعة حسب األصول من: 

 .السيد/ عبد اهلل محمد علي بن ريس .أ

 .السيد/ تركي عبد اهلل محمد بن ريس .ا

 

 اتفاقية البنك السعودي الفرنسي )اتفاقية تسهيالت(  6- 7- 1- 2

 اتفاقية البنك السعودي الفرنسي )اتفاقية تسهيالت(   ( : 8جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة على  

 القرض 
 مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية 

الحد االئتماني 

 )ريال سعودي( 

المبالث المستخدمة 

 )ريال سعودي( 

البنك  

السعودي  

 الفرنسي

مصنع شركة طايا 

الاراعية لألعالف )شركة 

 تابعة(

 

هـ 06/04/1444

 م 13/12/2018الموافق 
 يوم  360

ريال  22،369،000

 سعودي 
 م 30/11/2019

  معلومات الشركة المصدر:  

 

 يتم التجديد االتفاقية تلقائيًا.

 الضمانات: 

 ريال سعودي يططي إجمالي مبلث التسهيالت/التمويل المذكورة أعاله. 22،369،000/-سند ألمر لدي االطالع بقيمة   .أ

ريال سعودي يططي اجمالي مبلث التسهيالت/   22،369،000/-شخصي من السيد عبد اهلل محمد علي بن ريس بقيمة  ضمان   .ا

 التمويل.

ريال سعودي يططي اجمالي مبلث التسهيالت/   22،369،000/-ضمان شخصي من السيد ثامر عبد اهلل محمد بن ريس بقيمة   .ت

 التمويل.

 ريال سعودي لصالح البنك السعودي الفرنسي. 32,186,597 /-ن ريس بقيمة اتفاقية إحالل من السيد عبد اهلل محمد ب .ث

 ضمان من صندوق التنمية الاراعية  .ج

 

 الراجحي )اتفاقية تسهيالت( مصرف اتفاقية  7- 7- 1- 2

 ( : اتفاقية مصرف الراجحي )اتفاقية تسهيالت( 9جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة على  

 القرض 
 تاريخ االتفاقية 

االئتماني )ريال  الحد 

 سعودي( 

تاريخ انتهاء توفير 

 التسهيالت

 مصرف الراجحي 
مصنع شركة طايا الاراعية  

 لألعالف 
 م17/11/2020

ريال   50،000،000

 سعودي 
 م31/03/2022

  معلومات الشركة المصدر:  

 

 االدراج المباشر بالسوق الموازية.تم استالم خطاا مصرف الراجحي بعدم الممانعة على إجراء تسجيل كامل أسهم الشركة لطرض 

 الضمانات:



 

 20 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 .إقرار كفالة من شركة طايا القابضة مساهمة مقفلة .أ

 .إقرار كفالة من شركة الخليج للمصاعد والساللم .ا

 .إقرار كفالة من شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم .ت

 .إقرار كفالة من شركة طايا العقارية .ث

 .يد عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريسإقرار كفالة غرم وأداء التاام من الس  .ج

 .إقرار كفالة غرم وأداء التاام من السيد ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن ريس .ح

 .سند ألمر من مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف .خ

 

 البنك السعودي البريطاني )اتفاقية تسهيالت(  اتفاقية  8- 7- 1- 2

 اتفاقية البنك السعودي البريطاني )اتفاقية تسهيالت(   ( : 10جدول رقم ) 

 الجهة الممولة 
الشركة الحصلة على  

 القرض 
 تاريخ االتفاقية 

الحد االئتماني )ريال  

 سعودي( 

تاريخ انتهاء توفير 

 التسهيالت

البنك السعودي 

 البريطاني

شركة جدايا الاراعية  

 )شركة تابعة(

هـ  24/08/1443

 م27/03/2022الموافق 
 م 31/03/2023 ريال سعودي  47،500،000

  معلومات الشركة المصدر:  

 

تم اسـتالم خطاا البنك السـعودي البريطاني بعدم الممانعة على إجراء تسـجيل كامل أسـهم الشـركة لطرض االدراج المباشـر بالسـوق  

 الموازية.

المنشآت   لتمويل  برنامج كفالة  والمتوسطة يططي مبلث  تجديد ضمان كفالة من قبل  ريال سعودي. كفالة   7،500،000/-الصطيرة 

 بالتكافل والتضامن من قبل السادة: 

 .عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس .أ

 .ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن ريس .ا

 ريال سعودي. 7،500،000/ -كفالة شخصية من قبل السيد عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس بمبلث 

 ريال سعودي من قبل شركة طايا القابضة مساهمة مقفلة. 7،500،000/-لث كفالة شركة بمب

 ريال سعودي ينفذ منه بقدر المديونة عند االستحقاق موقع من قبل جدايا. 7،500،000/-سند ألمر بمبلث 

هـ  01/12/1441بتاريخ    393140001630رهن عائم من الدرجة األولى على الممتلكات المنقولة: نموذج توثيق رهن صك الملكية رقم  

 كتططية للتسهيالت. %100قانونيا لصالح البنك بنسبة ال تقل عن 

 قرار الشركاء/مجلس اإلدارة الذي يوافق على التسهيالت المصرفية.

ــمانات  التمويلية الجهات  تطلب قد ــركة تتمكن وال  والمرابحة  ضوالقر مقابل  ضـ ــركات التابعة لها   الشـ  الذي   األمر تقديمها،  منأو الشـ

ــيج ــركة  لعسـ ــركات التابعة لها    الشـ ــداد  بالتاامات  الوفاء من  تتمكن لم  وإذا:  االتفاقية  لبنود إخالل  حالة  فياو الشـ  عليها   المرتبة  السـ

الجهات المقرـضة، أو أخلت في  تتمكن من تقديم أي ـضمانات أخرى قد تطلبها لم  أو  المرابحة،  واتفاقيات  ضوالقرات  اتفاقي  بموجب

ــة   ــتقبل بأي من االلتاامات أو التعهدات الخاصــ ــداد الديون على الفور    بالديون المســ ــة ســ المترتب عليها، فقد تطلب الجهة المقرضــ

وتحصــيل الضــمانات المقدمة من الشــركة. وفي هذه الحالة و/ او وفي حال التنفيذ القضــائي على األصــول المرهونة لصــالح الجهات 

لتمويلية، وقد ال تتمكن الشــركة من الحصــول على مصــادر تمويل كافي للوفاء بســداد الدين. وســيكون ألي من هذه العوامل تأثير  ا

 سلبي جوهري على اعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعتها المستقبلية.

 زيادة   الـشركة  مديونية على  يترتب  وقد  إـضافية،  مخاطر  الى  تعرـضها  الى ديؤـسي والـشركات التابعة لها   الـشركة  مديونية زيادة  ان  كما

ــيؤدي   مما  الفائدة،  معدالت  في ــاريف زيادة  الى  بدورهســ ــركة  مصــ ــافية،  اربحها  وانخفاض  الشــ ــة  اكثر  ويجعلها  الصــ   للمخاطر  عرضــ

الحد من قدرة  دي ارتفاع مســـتوى المديونية الى ؤتصـــادي العام، كما قد ياالق  والوضـــع  الســـوق  في  الســـلبية  بالتقلبات  المتعلقة

الشركة على القيام بعمليات استحواذ استراتيجية، او قد يدفعها الى القيام بعمليات غير استراتيجية لبيع أصول او تصرف فيها، كما 

قد يحد من قدرتها على الحصول على تمويل إضافي. وعلى الرغم من اتفاقيات التمويل الموقعة حاليا ال تتضمن أي قيود مفروضة  

ــركة او الية    على الية ــتقبلية أي تعهدات تفرض قيودًا على اعمال الشـ ــمن أي من عقود التمويل المسـ توزيع األرباح، اال انه قد يتضـ

 توزيع األرباح.

ن الشركة لم تواجه أي حاالت تخلف عن السداد او إعادة جدولة الي من االتفاقيات التمويلية الموضحة  إوكما في تاريخ هذه النشرة، ف

  ة دي الى التأثير على سمعؤانه في حال اخالل الشركة أو الشركات التابعة لها بالتااماتها التعاقدية مع الجهات الممولة سي  أعاله، اال 

الشركة، ورفع دعاوي قضائية ضد الشركة، مما ينعكس سلبا وبشكل جوهري على اعمال الشركة ونتائج اعمالها ومركاها المالي  

 وتوقعاتها المستقبلية.
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ــرـكة  ـمتعت ــوق المنتـجات الـحديدة ومعرفة توقـعات الطـلب إلدارة مخاونـها من منتـجات الشــ ــركة على خبرتـها التراكمـية في ســ د الشــ

دواجن  الحيوانية والعالف  االمواد البالســـتكية و الديدة وجشـــركات التابعة، وقد تطرأ تطيرات جوهرية في الطلب على المنتجات الالو

ــتكيـة و  للمنتجـات الاراعيـة وقطع الطيـار خالف مـا تم توقعـه، إذ قـد يتـأثر الطلـب بـإطالق منتجـات جـديـدة   الو عالف  االمواد البالســ

ــعير أو التطيرات في أنماط   الدواجن وللحيوانية وال ــوق, أو بالتطيرات في دورات المنتج أو التســ منتجات الاراعية وقطع الطيار في الســ

ــرـكة.  إنـفاق العمال ــوق أو غيرـها من العواـمل. علـيه فـقد تـقل طلـبات العمالء على منتـجات الشــ ــين ـجدد إلى الســ ء, أو دخول مـنافســ

ــرـكة من تـقدير حجم المنتـجات التي يبـحث عنـها عمالؤـها ـبدـقة أو إدارة كمـيات اإلنـتاج أو التورـيد بطريـقة  وـبالـتالي، إذا لم تتمكن الشــ

ــوء إدارـته ـقد تؤدي إلى احتـمالـية  مالئـمة، فـقد يؤدي إلى وجود ـفائ  في م ــتوـيات المخاون، كـما أن الاـيادة في المخاون وســ ســ

أعمال الشــركة   ىجبر الشــركة إلى تخفي  األســعار لبيع مخاونها مما ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهري عليتكدس المنتجات مما قد 

 ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

( ريال سـعودي  42,766,311وأربعون مليونًا وسـبعمائة وسـتة وسـتون ألفًا وثالثمائة وأحد عشـر )  اثنان لشـركة  بلث رصـيد المخاون في ا

وثمانون مليونًا وتـسعة    واثنان ( ريال ـسعودي  73,586,305وـسبعون مليونًا وخمـسمائة وـستة وثمانون ألفًا وثالثمائة وخمـسة )  وثالثة

م وكما 2021ديسـمبر   31م وكما في 2020ديسـمبر    31( ريال سـعودي كما في  82,059,836وخمسـون ألفًا وثمانمائة وسـتة وثالثون )

م  2020( مرة خالل األعوام  3.56( مرة، و )3.29( مرة، و )2.19وبلث معدل دوران المخاون بالشركة )م على التوالي. 2022 سبتمبر  30في 

ــبتمبر    30م والفترة المنتهيـة في  2021و ــبـة المخاون إلى إجمـالي الموجودات )م على التوالي، كمـا بل2022ســ (، و %18.43ث نســ

وتتمثل ســياســة الشــركة  م على التوالي،  2022ســبتمبر    30م والفترة المنتهية في  2021م و2020( خالل األعوام  %16.46(، و )15.85%)

ة رأس المال العامل، مع  في الســعي إلى المحافظة على المســتوى األمثل من المخاون لمراقبة تكاليف حيازة المخاون وزيادة كفاء

ــركة من   ــب والحفاظ على جودة المنتجات المتاحة للعمالء. فإذا لم تتمكن الشـ ــائع في الوقت المناسـ ــلع والبضـ ــليم السـ ــمان تسـ ضـ

الحفاظ على مستويات المخاون المثلى ومراقبة المخاون بشكل دوري، سيؤدي ذلك إلى انخفاض شديد أو إلى فائ  في مستويات  

قد يلحق الشــركة بخســائر لعدم تمكنها من تلبية متطلبات العمالء، في الحالة األولى، أو تصــريف المخاون، في الحالة  المخاون، مما  

 الثانية مما قد يؤثر على عمليات الشركة التجارية بصورة سلبية وجوهرية، ووضعها المالية، ونتائج عملياتها.
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 الشركة اتفاقيات مع عدة بنوك مع الشركة والشركات التابعة وهي كما يلي:لدى 

بنك الســعودي لالســتثمار بتاريخ  الوفق االتفاقية التي أبرمتها الشــركة التابعة )شــركة الخليج للمصــاعد والســاللم المحدودة( مع   .1

قبل كاًل من المســاهم / عبد اهلل    منم اعتمدت الشــركة على ضــمانات شــخصــية مقدمة 17/08/2021هـــــــ الموافق  09/01/1443

والمسـاهم/فهد عبد اهلل العجالن   المحدودة،محمد علي بن ريس والمسـاهم/ثامر عبد اهلل محمد بن ريس وشـركة /ميار القابضـة 

عة  والمســاهم/حاتم مطير الحارثي بالحد االئتماني بقيمة مائتان وســتة وخمســون مليونًا ومائتان واثنا عشــر ألفًا وأربعمائة وتســ

 ( ريااًل سعوديا تططي كامل حدود التسهيالت .256,212,469وستون ريال سعودي )

بنك األهلي الســـعودي بتاريخ  الوفق االتفاقية التي أبرمتها الشـــركة التابعة )شـــركة الخليج للمصـــاعد والســـاللم المحدودة( مع  .2

من المساهم/عبد   ضامنية شخصية من قبل كالً م اعتمدت الشركة على كفالة غرم وأداء ت07/09/2021هـــ الموافق  30/01/1443

ــرون  ( 22,000,000مليون )  اهلل محمد علي بن ريس والمســـاهم/فهد عبد اهلل العجالن والمســـاهم/حاتم مطير الحارثي اثنان وعشـ

 ريال سعودي.

ــاللم   .3 ــاعد والسـ ــركة الخليج للمصـ ــركة التابعة )شـ ــعود  المحدودة( البنكوفق االتفاقية التي أبرمتها الشـ ي البريطاني بتاريخ  السـ

ــ الموافق  24/08/1443 ريال سعودي( موقعة حسب    52.613.354م اعتمدت الشركة على ضمان بالتكافل بقيمة )27/03/2022هـ

 األصول من:  

 .المساهم/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس أ.

   .المساهم / حاتم بن مطير بن مطر الحارثي ا.

 .اهلل بن عبد الرحمن العجالن المساهم / فهد بن عبد  ج.

 ريال سعودي( موقعة حسب األصول من:   667.568ضمان بالتكافل والتضامن بقيمة ) •

 .المساهم / عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس أ.

 .المساهم / حاتم بن مطير بن مطر الحارثي ا.

 .المساهم / فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن  ج.

 ريال سعودي( موقع حسب األصول من 52.613.354بمبلث )سند ألمر   •

 .شركة ميار القابضة أ.

 .عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس /  المساهم ا.
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 .فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن  /  المساهم د.

 .حاتم بن مطير بن مطر الحارثي /  المساهم ه.

 سب األصول منريال سعودي( موقع ح 667.568سند ألمر بمبلث ) •

 .شركة ميار القابضة أ.

 .عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس /  المساهم ا.

 .فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن  /  المساهم ج.

 .حاتم بن مطير بن مطر الحارثي /  المساهم د.

هـ  10/01/1443وفق االتفاقية التي أبرمتها الشركة التابعة )شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة( مع بنك األهلي المصري بتاريخ   .4

ج م   25.000.000بمبلث   -شـــخصـــية  –م اعتمدت الشـــركة على كفالة تضـــامنية شـــخصـــية كفالة تضـــامنية  22/08/2022الموافق  

 بد اهلل بن محمد الريس.موقعة حسب األصول من السيد/ ثامر بن ع

 ج م موقعة حسب األصول من المساهم/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. 25.000.000بمبلث  -شخصية –كفالة تضامنية   •

 ج م موقعة حسب األصول من: 500.000سند ألمر بمبلث  •

  بن محمد الريس.عبد اهلل المساهم/ ثامر بن   أ.

 بن علي بن ريس. بن محمد عبد اهلل  /  المساهم ا.

 ج م موقعة حسب األصول من: 500.000سند ألمر بمبلث  •

  بن محمد الريس.عبد اهلل المساهم/ ثامر بن  أ.

  بن محمد بن علي بن ريس.عبد اهلل  /  المساهم ا.

 ج م موقعة حسب األصول من: 5.000.000سند ألمر بمبلث  •

  بن محمد الريس.عبد اهلل المساهم / ثامر بن   أ.

  بن محمد بن علي بن ريس.عبد اهلل  /  لمساهما ا.

 ج م موقعة حسب األصول من: 5.000.000سند ألمر بمبلث  •

  بن محمد الريس.عبد اهلل ثامر بن  /  المساهم  .أ

  بن محمد بن علي بن ريس.عبد اهلل  /  المساهم  .ا

 ج م موقعة حسب األصول من: 7.000.000سند ألمر بمبلث  •

  بن محمد الريس.عبد اهلل ثامر بن  /  المساهم .أ

  بن محمد بن علي بن ريس.عبد اهلل  /  المساهم .ا

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .ج

 ج م موقعة حسب األصول من:  7.000.000سند ألمر بمبلث  •

  بن محمد الريس.عبد اهلل المساهم / ثامر بن  .أ

  بن محمد بن علي بن ريس.عبد اهلل  /  المساهم .ا

ــعودـية للري ـبالتنقيط المـحدودة( مع بـنك العربي الوطني بـتاريخ  وفق   .5 ــرـكة الســ ــرـكة الـتابـعة )الشــ االتـفاقـية التي أبرمتـها الشــ

ريال    2.000.000ســــند ألمر بمبلث   -م اعتمدت الشــــركة على كفالة غرم وأداء تضــــامنية  17/08/2021هـــــــــ الموافق  09/01/1443

 سعودي، موقعة حسب األصول من:

 .هلل محمد علي بن ريسالمساهم/ عبد ا .أ

 . محمد بن ريسعبد اهلل المساهم / تركي   .ا

 كفالة غرم وأداء تضامنية، موقعة حسب األصول من:  •

 .المساهم / عبد اهلل محمد علي بن ريس .أ

 . محمد بن ريسعبد اهلل المساهم / تركي   .ا

ودة( مع بنك الســعودي الفرنســي بتاريخ  وفق االتفاقية التي أبرمتها الشــركة التابعة )الشــركة الســعودية للري بالتنقيط المحد .6

م اعتمدت الـشركة على ـضمانات ـشخـصية مقدمة من كاًل المـساهم/عبد اهلل محمد علي 13/12/2018هــــــ الموافق  06/04/1440

ــتون ألف ) ــرون مليونًا وثالثمائة وتســـعة وسـ ( ريال  22،369،000ريس تططي كامل قيمة التســـهيالت والمحددة بقيمة اثنان وعشـ

المســـاهم/ثامر عبد اهلل ريس تططي كامل التســـهيالت والمحددة بقيمة اثنان وعشـــرون مليونًا وثالثمائة وتســـعة  ســـعودي، و

 ( ريال سعودي.22،369،000وستون ألف )

اريخ   .7 ــرف الراجحي بـت التنقيط المحـدودة( مع مصــ ة للري ـب ــعودـي ــركـة الســ ابعـة )الشــ ــركـة الـت ة التي أبرمتهـا الشــ وفق االتفـاقـي

م اعتمدت الشــركة على عدة كفاالت )كفالة غرم وأداء التاام( أحدهم المســاهم/ عبد اهلل محمد ريس والمســاهم/  17/11/2020

 ( ريال سعودي.50,000,000ثامر عبد اهلل ريس بقيمة خمسون مليون )
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ــ الموافق  24/08/1443ني بتاريخ  وفق االتفاقية التي أبرمتها الشركة التابعة )شركة جدايا الاراعية( مع بنك السعودي البريطا .8 هــ

ــرـكة على ـعدة كـفاالت )كـفاـلة غرم وأداء التاام( أـحدهم المســـــاهم/ عـبد اهلل محـمد ريس بقيـمة  27/03/2022 م اعتـمدت الشــ

( ريال سـعودي، والمسـاهم/ ثامر عبد اهلل ريس بقيمة سـبعة ماليين وخمسـمائة ألف  7,500,000سـبعة ماليين وخمسـمائة ألف )

 ل سعودي.ريا( 7,500,000)

ــمانات المقدمة للقروض الحالية وهذه ــب  والمذكورة أعاله  الضــ ــداد القروض بالكامل حســ ــتظل كما هي إلى حين ســ مع    االتفاقســ

وبالتالي في حال الطاء الضمانات المقدمة او عدم مقدرة الشركة على الحصول على الدعم والضمانات من المساهمين من  ،  الضامنين

نه ســيكون من الصــعب على الشــركة الحصــول على عقود التمويل المطلوبة او قد تطلب الجهات المقرضــة  إأعاله، ف  إليهمالمشــار  

 كون له اثر سلبي وجوهري على اعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركاها المالي.سداد القروض والتسهيالت على الفور، مما سي 
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اولة نشاطها، وذلك تخضع الشركة للعديد من األنظمة والقوانين التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح الالزمة لما 

من قبل الجهات التنظيمية المختصة في المملكة. حيث تمارس الشركة نشاطها حاليا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح  

ذات العالقة بأنـشطتها، وتـشمل على ـسبيل المثال ال الحـصر: ـشهادات الـسجل التجاري للـشركة من وزارة التجارة، وشهادة عضوية الطرفة  

تجارية، التراخيص البلدية، تصـاريح الدفاع المدني، ترخيص منشـأة صـناعية، شـهادات السـعودة والاكاة والتأمينات االجتماعية، وينبطي  ال

أن تظل هذه التراخيص سـارية المفعول بشـكل مسـتمر من خالل التاام الشـركة باألنظمة والقوانين المتعلقة بتلك التراخيص، وفي حال  

ك فإنه وفقًا للمادة الخامسـة من التنظيم الصـناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصـادر  فشـلت الشـركة في ذل

ــ، والتي تنص بأنه ال يجوز إقامة مـشروع ـصناعي أو توسعته أو تطويره أو تطيير  04/04/1427بتاريخ   20بالمرـسوم الملكي رقم م/ هـــ

ائته ألكثر من مـشروع أو تطيير موقعه أو التـصرف به جائيا أو كليا إال بترخيص يـصدر من  إنتاجه أو دمجه في مـشروع ـصناعي آخر أو تج

لى الوزير أو من يفوـضه،  ووفقًا للمادة الثامنة والعـشرون من التنظيم الـصناعي، للوزير أو من يفوـضه أن يأمر باتخاذ الجااءات اإلدارية ع

)النظام( وفقًا لالئحة التنفيذية بما في ذلك إغالق المشـــروع الصـــناعي، وفقًا  المشـــروعات الصـــناعية المخالفة ألحكام هذا القانون  

هـــــــ،  02/05/1438( وتاريخ 10459للمادة الثانية عشــر من الالئحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصــادر بالقرار الوزاري رقم )

لدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصــة مخالفة ألحكام  والتي نصــت بأنه متعد ممارســة أي نشــاط دون الحصــول على ترخيص ب

( في ـتاريخ  218النـظام والئحـته التنفـيذـيةم، ووفـقًا لالئـحة الطراـمات والجااءات عن المـخالـفات البـلدـية الصـــــادرة بقرار مجلس وزراء رقم )

ــ.، فتعاقب الشركة في حال ممارسة أعمالها بدون ترخيص من وزارة البلدية و06/08/1422 الشؤون القروية واإلسكان، بطرامة ما بين  هــ

ريال ســعودي، وإغالق المقر حتى الحصــول على الترخيص، ووفقًا لنظام التأمينات االجتماعية الصــادر بالمرســوم الملكي    1000-5000

يل والتي نصت بوجوا  هـــــ وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات االجتماعية، ووفقًا لالئحة التسج03/09/1421( وتاريخ 33رقم )م/

ــركة   كل ــأته في التأمينات االجتماعية. وعلى الشــ ــروط تطبيق أحكام النظام، أن يســــجل منشــ ــأته شــ ــاحب عمل تتوفر في منشــ صــ

والشــركات التابعة الحصــول على جميع التراخيص والشــهادات المطلوبة، وفي حال عدم اســتخراجها أو تجديدها قد تواجه الشــركات  

لمعنية، وتؤكد الشــركة التاامها باســتخراج جميع التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العالقة. وقد العقوبات من الجهات ا

ــول على أخرى جديدة قد تحتاجها لتتجنب ما ينتج عنه من إيقاف أو تعثر   ــتخراج أو تجديد التراخيص القائمة أو الحصـ ال تتمكن من اسـ

 وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.   ألعمال الشركة، وبالتالي يكون له أثر سلبي

 

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتاام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة  11- 1- 2

)م رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  الشركات  نظام  )/3يفرض  وتاريخ   )1437/01/28( الموافق  والمعدل  2015/11/10هـ(  م( 

م( بع  المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة 11/04/2018هـ( الموافق )25/07/1439وتاريخ) (79بالمرسوم الملكي رقم )م/

االلتاام بها، كما أن نظام الشركات الحالي فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللاامية، حيث تصل الطرامات عند  

إ ريال سعودي )مخالفة أي من أحكامه  الشركة لبع  مواد نظام فقد  ريال سعودي(،    500,000لى خمسمائة ألف  سبق مخالفة 

رقم   القرار  وصدور  المالية  القوائم  إيداع  عدم  أو  العامة  الجمعيات  انعقاد  بعدم  المتعلقة  هـ  13/10/1439وتاريخ    55/39الشركات 

( خمسة عشر ألف ريال ، والاام الشركة بسداد مبلث 15.000داد بمبلث )المنتهي بالاام مجلس اإلدارة بتشكيله السابق متضامنين بس

هـ المنتهي بإلاام مجلس إدارة الشركة بتشكيله السابق بسداد  27/05/1441وتاريخ    71/1441( عشرون ألف ريال ، والقرار رقم  20.000)

مثل هذه المخالفات، )ولمايد   عدم تكرار  الشركة  ال تضمنو  حينه( ريال ,تم سداد قيمة كل مخالفة في  15.000مبلث خمسة عشر ألف )

في حال تعرضت الشركة إلى أحد   يمن هذا المستند(، وبالتال ممالمخالفات التي وردت على الشركة 5- 9من المعلومات راجع القسم 

كة، فإن ذلك سيكون له أثر هذه العقوبات نتيجة عدم التاامها بتلك األحكام، أو في حال عدم التاامها بأحكام النظام األساسي للشر

سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما ال يوجد ضمان بأن أي مخالفة قد تفرضها 

الهيئة/الوزارة مستقباًل هي تخص الوقوع في مخالفات وأخطاء ستحدث مستقباًل، إذ من الممكن ان تفرض الهيئة/الوزارة مخالفات  



 

 24 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

د انتهاء إدراج الشركة في السوق المالية الموازية )نمو( نتيجة أخطاء حدثت في الماضي، علمًا أنه ال يوجد مخالفات قائمة حاليًا  بع

 أو غرامات مفروضة ضد الشركة لم يتم تسويتها.

 

 ذات العالقة   الجهات المخاطر المرتبطة بالمعامالت مع   12- 1- 2

  ل( ريا67,879,299)  ليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون الجوهرية سبعة وستون م  قيمة المعامالت  بلطت

خمسة وستون مليونًا ومائة  وريال سعودي    (299,902,500)وخمسمائة    وألفانمائتان وتسعة وتسعون مليونًا وتسعمائة  وسعودي  

سبتمبر   30م والفترة المنتهية في    2021و  2020  لألعوام  سعودي  ل ( ريا65,168,382)  وثمانون   واثنان وثمانية وستون ألفًا وثالثمائة  

نتهية  م والفترة الم   2021و  2020لألعوام    %19.47و   %80.32و  %55.73م على التوالي. بنسبة من إجمالي إيرادات الشركة بلطت    2022

م والفترة   2021و  2020لألعوام    %13.07و  %49.51و    %29.24م على التوالي. كما بلطت نسبتها من إجمالي األصول    2022سبتمبر    30في  

م    2021و  2020لألعوام    %16.65و    %51.72و    %25.36م على التوالي، ونسبتها من إجمالي االلتاامات    2022سبتمبر    30المنتهية في  

المنته  في  والفترة  عالقة    2022سبتمبر    30ية  ذات  جهات  من  المستحقة  المبالث  بلطت  فيما  التوالي،  على  مليونًا  م  عشر  أحد 

سبعة عشر مليونًا وتسعة عشر ألفًا وثالثمائة    (ريال سعودي و11,982,225)  وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون   واثنان وتسعمائة  

( 14,567,816)  أربعة عشر مليونًا وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وستة عشر   و( ريال سعودي  17,019,398)    وثمانية وتسعون 

  %9.84م على التوالي  بنسبة من إجمالي اإليرادات بلطت  2022سبتمبر    30م والفترة المنتهية في    2021و   2020ريال سعودي لألعوام  

م على التوالي، كما بلطت نسبتها من إجمالي األصول  2022سبتمبر    30م والفترة المنتهية في    2021و  2020%لألعوام    4.35و    %5.95و  

م على التوالي، ونسبتها من إجمالي االلتاامات  2022سبتمبر    30م والفترة المنتهية في    2021و  2020لألعوام    %2.92و    %3.67و    5.16%

م على التوالي، بينما بلطت المبالث المستحقة  2022سبتمبر    30م والفترة المنتهية في    2021و  2020لألعوام    %3.72و    %3.83و    4.48%

أربعة وعشرون مليونًا  ( ريال سعودي و 9,644,042) وأربعون  واثنان تسعة ماليين وستمائة وأربعة وأربعون ألفًا إلى جهات ذات عالقة 

ًا ومائة وثالثة وخمسون  ثالثة وعشرون مليون( ريال سعودي و24,550,538)  وخمسمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثالثون 

وثمانون ريال سعودي 23,153,686)  ألفًا وستمائة وستة  في    2021و  2020لألعوام    (  المنتهية  والفترة  على  2022سبتمبر    30م  م 

المنتهية في    2021و  2020لألعوام    %6.9و  %8.58و    %7.92التوالي, حيث بلطت نسبتها من إجمالي اإليرادات    سبتمبر    30م والفترة 

 30م والفترة المنتهية في    2021و  2020لألعوام    %4.64و    %5.29و    %4.15م على التوالي, كما بلطت نسبتها من إجمالي األصول 2022

م والفترة المنتهية في    2021و  2020لألعوام    %5.92و    %5.52و    %3.60م على التوالي, ونسبتها من إجمالي االلتاامات  2022سبتمبر  

مالمعامالت مع الجهات ذات العالقة وارصدتهام في    7- 3الي, )ولمايد من المعلومات فضال راجع القسم )م على التو2022سبتمبر    30

بالتااماته مع الشركة أو في حال عدم قدرة الشركة على (هذا المستند ، وفي حال عدم عرض هذه المعامالت أو إخالل أي طرف 

مع للتعامل  بالتااماتها  سبب    المضي  ألي  العالقة  الشركة ذوي  أعمال  نتائج  على  وجوهري  سلبي  أثر  لذلك  سيكون  األسباا  من 

 ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 وتم عرض جميع المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها من قبل الجمعية العامة غير العادية تم الموافقة عليها كما يلي: 

هــــــــ )الموافق  19/11/1443م مع أطراف ذات عالقة التي تم عقدها بتاريخ 2021المعامالت التي تمت خالل الســـنة المالية لعام   .1

 م(. 19/06/2022

ـــنة الـمالـية لـعام   .2 م مع أطراف ذات عالـقة تم الموافـقة عليـها من قـبل الجمعـية الـعاـمة غير  2020المـعامالت التي تـمت خالل الســ

 م(. 19/01/2023هـ )الموافق  26/06/1444العادية التي تم عقدها بتاريخ  

م مع أطراف ذات عالقة تم الموافقة عليها من قبل الجمعية  2022ســبتمبر   30المعامالت التي تمت خالل الفترة المنتهية في  .3

 م(. 19/01/2023هـ )الموافق  26/06/1444العامة غير العادية التي تم عقدها بتاريخ  

المستحقة من جهات ذات عالقة والمبالث المستحقة إلى  لمبالثاوتوضح الجداول التالية المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة و

 م:2022سبتمبر  30م والفترة المنتهية في  2021و 2020جهات ذات عالقة خالل األعوام 

 

 ( : المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة        11جدول رقم ) 

 الفترة 

  ذات   الجهات   مع   المعامالت 

 العالقة 

 ( سعودي )ريال  

 االلتاامات   اجمالي   من   نسبة  األصول   اجمالي   من   نسبة  اإليرادات   اجمالي   من   نسبة 

 %25.36 %29.24 %55.73 67,879,299 2020ديسمبر  31كما في 

 %51.72 %49.51 %80.32 229,902,500 2021ديسمبر  31كما في 

 %16.65 %13.06 %19.45 65,098,437 2022سبتمبر  30كما في 

سبتمبر  30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31معلومات الشركة والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر:   

 م 2022

  



 

 25 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 
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                            ( : مبالث مستحقة من جهات ذات عالقة 12)   رقم   جدول 

 الفترة 

  ذات   الجهات   من   المعامالت 

 العالقة 

 ( سعودي )ريال  

 االلتاامات   اجمالي   نسبة من  األصول   اجمالي   من   نسبة  اإليرادات   اجمالي   من   نسبة 

 %4.48 %5.16 %9.84 11,982,225 2020ديسمبر  31كما في 

 %3.83 %3.67 %5.95 17,019,398 2021ديسمبر  31كما في 

 %3.73 %2.92 %4.35 14,567,816 2022سبتمبر  30كما في 

 سبتمبر 30 حتى للفترة المفحوصة  المالية والقوائم م 2021 ديسمبر 31 في المنتهية  المالية للسنة   للشركة المدققة المالية  والقوائم  الشركة معلومات  :  المصدر

 .م2022

 

 مبالث مستحقة إلى جهات ذات عالقة       ( : 13)   رقم   جدول 

 الفترة 

  ذات   الجهات   مع   المعامالت 

 العالقة 

 ( سعودي )ريال  

 االلتاامات   اجمالي   نسبة من  األصول   اجمالي   من   نسبة  اإليرادات   اجمالي   من   نسبة 

 %3.60 %4.15 %7.92 9,644,042 2020ديسمبر  31كما في 

 %5.52 %5.29 %8.58 24,550,538 2021ديسمبر  31كما في 

 %5.92 %4.64 %6.92 23,153,686 2022سبتمبر  30كما في 

سبتمبر  30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31معلومات الشركة والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر:  

 م.2022

 

 الخبرة في إدارة الشركات المدرجة المخاطر المتعلقة بقصور  13- 1- 2

إن وضع وتنفيذ ضوابط وإجراءات داخلية تتعلق بالعمل كشركة مساهمة عامة من المتطلبات األساسية على الشركات المساهمة،  

تصدرها   بذلك يجب على الشركة االلتاام بمتطلبات اإلفصاح وإعداد التقارير المختلفة وفق ما هو مطلوا بموجب النظام واللوائح التي

الجهات الرسمية المختصة. وفي حال عدم التاام اإلدارة العليا بهذه المتطلبات والقواعد سيكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج 

الشركة   على  التنظيمية  الجهات  متطلبات  تطبيق  في  تعثر  أو  خطأ  وأي  المستقبلية.  وتوقعاتها  المالي  ومركاها  الشركة  أعمال 

 .على األنشطة التشطيلية للشركة أو تحملها غرامات مالية تؤثر سلبًا على النتائج المالية للشركة المساهمة سيؤثر سلباً 

 

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين  14- 1- 2

أن    تعتمد الشركة على قدرات وخبرات المسؤولين التنفيذيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين األساسيين. إال أنها قد ال تستطيع

تضمن اإلبقاء على الموظفين الحاليين أو توظيف موظفين جدد، فقد يصعب على الشركة االستقطاا والتوظيف أو االحتفاظ باألفراد  

الذين يتمتعون بالخبرة مما يمكن أن تؤدي خسارة الموظفين الرئيسيين أو عدم تجديد وتوظيف واالحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة 

 .التالي سيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبليةاآلخرين في المستقبل ب

 

 المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة  15- 1- 2

واستثماراتها  تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها  

سلبي   أثر  لذلك  سيكون  أعمالها  يخص  فيما  خاطئة  قرارات  باتخاذ  الشركة  إدارة  قامت  حال  وفي  المناسب.  الوقت  في  وأنشطتها 

 وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم  16- 1- 2

ا بأعمال وأنشطة غير نظامية أو سوء سلوك الموظف يمكن أن يؤدي سوء سلوك  إن حدوث أخطاء من موظفي  لشركة، كالقيام 

الموظف إلى انتهاك األنظمة من قبل الشركة والى عقوبات تنظيمية، ومطالبات مالية و/أو أضرار خطيرة على سمعة الشركة. على 

. التوصية بمنتجات و/ أو خدمات  -شطة غير مصرح بها أو غير ناجحةإخفاء أن -سوء استخدام أو إفشاء المعلومات السرية  :سبيل المثال 

المشاركة في أنشطة تحريف أو أنشطة احتيالية أو خداعية، أو غيرها من األنشطة غير المناسبة أثناء تسويق أو بيع   - غير مناسبة

ع وكشف هذه األنشطة إلى التأثير بشكل سلبي  منتجات و/ أو خدمات الشركة للعمالء. يؤدي عدم نجاح التدابير الوقائية المتخذة لمن 

 .وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 

 المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والطرامات    17- 1- 2

سعودي وهي ريال    72,000واحدة منظور فيها من قبل الجهات المختصة بقيمة     كما في تاريخ هذه النشرة يوجد قضية قانونية

ممدعيه المحدودة  والساللم  للمصاعد  الخليج  بشركة  حول   م خاصة  المعلومات  من  )ولمايد  للشركة  التابعة  الشركات  إحدى  وهي 
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المعلومات القانونية م في هذا المستند(، إال أنه وبحكم طبيعة عمل الشركة م  والمتعلق بـ  م9مرقم    فضال راجع القسم  )التقاضي  

معامالتها مع الطير فإن الشركة قد تجد نفسها طرفًا في دعاوى قضائية أخرى سواًء مدعيًا أو مدعى عليه، ومن شأن أي  وطبيعة  

نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي واإلجراءات التنظيمية التأثير سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها  

تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها  وتوقعاتها المستقبلية. وال  

وما تتضمنه من تعويضات وجااءات. وقد   ،اهأو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر في

المسائل الاكوية والضريبية ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي    -على سبيل المثال ال الحصر-تشمل هذه الدعاوى

بشكل سلبي   القضايا ستؤثر  لمثل هذه  نتائج سلبية  أي  فإن  وبالتالي  أو مؤسسات.  أشخاص  االحتيال من قبل  أو  اإلهمال  عن  تنجم 

 المستقبلية.وجوهري على عمليات الشركة ومركاها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

 

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتاام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية  18- 1- 2

سوف تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق المالية الموازية )نمو( لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من 

التقيد   الشركة على  المالية، وفي حال عدم قدرة  السوق  فإنها ستكون عرضة  هيئة  لها،  التي ستخضع  واألنظمة  اللوائح  بأي من 

 لعقوبات وغرامات مالية، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 عدم االلتاام بمتطلبات السعودة المخاطر المتعلقة ب  19- 1- 2

د األدنى لنسب السعودة مما يتطلب من المنشآت )الشركات والمؤسسات( العاملة  تصدر توجيهات حكومية بشكل مستمر بتطيير الح

في المملكة العربية السعودية توظيف عدد محدد من المواطنين السعوديين، ويقوم برنامج نطاقات بتصنيف المنشآت إلى نطاقات 

ونطاق أخضر مت )بالتيني وأخضر   نطاق أخضر منخف   إلى  بدوره  النطاق  ونطاق أخضر مرتفعوينقسم هذا  المنشآت    (،وسط  وعلى 

األخضر المرتفع بنسبة   التقيد بالحد األدنى للسعودة. وتشكل السعودة التاامًا وطنيًا مستمرًا للشركة. تم تصنيف الشركة ضمن النطاق 

لتاام بمتطلبات السعودة م، وإن عدم اال2021ديسمبر    4( وفقا لبرنامج نطاقات المطور الذي بدء العمل به رسميًا بتاريخ  %50سعودة )

الحالية أو المستقبلية المطلوبة من الجهات المعنية، سوف تعرض الشركة لعقوبات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  

روض  تشمل تعليق أو تخفي  طلبات تأشيرات العمل أو وقف نقل الكفاالت للعاملين غير السعوديين او منعها من الحصول على الق

الحكومية، ونتيجة لذلك سيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية. سيكون 

نطاق الشركة ونسبة السعودة معرض لتقلبات في أعداد الموظفين المندرجين تحت برنامج أجير نتيجة أي تطيرات في أنظمة برنامج 

 تأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.أجير، والذي من شأنه ال 

 

 أثر ضريبة القيمة المضافة المخاطر المتعلقة ب  20- 1- 2

لـدول مجلـس 1438جمـادى األولـى    2بتاريـخ   القيمـة المضافـة  الموحـدة لضريبـة  الموافقـة علـى االتفاقية  الـوزراء  هــ قـرر مجلـس 

م كضريبـة جديـدة تضـاف لمنظومـة الضرائـب والرسـوم األخـرى 2018ينايـر    1التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والتـي بـدأ العمـل بهـا مـن  

لواجـب العمـل بهـا مـن قبـل قطاعـات محـددة فـي المملكـة بمـا فـي ذلـك القطـاع الـذي تعمـل فيـه الشـركة، وكانت تبلث نسبة  ا

م من قبل هيئة الاكاة  2020يوليو    01اعتبارًا من    % 15% عندما بدأ تطبيقها، وقد تم رفع هذه النسبة إلى  5ضريبـة القيمـة المضافـة  

نـه مـن المتوقـع  إارك ويمكن ان يتم رفع/تطيير هذه النسبة مستقباًل. وبما أن الضريبة يتـم تحميلهـا على المسـتهلك ف والضريبة والجم

ان تتأثر تكلفـة واسـعار منتجات الشركة لتعكـس قيمـة الضريبـة المضافـة والـذي مـن شـأنه ان يـؤدي الـى زيـادة تكلفـة المنتجـات  

لعمالئها، وقـد ال تسـتطيع الشـركة زيـادة سـعر منتجاتهـا لتعكـس كامـل قيمـة ضريبـة القيمــة المضافــة، ممـا التـي تقدمها الشـركة  

 .سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 01هـ )الموافق  14/04/1439( وتاريخ  3001140088600003)  الشركة ملتامة بنظام ضريبة القيمة المضافة وهي مسجلة تحت الرقم

 .م(01/2018/

 

 بتوفر التمويل مستقبال المخاطر المتعلقة   21- 1- 2

ف المستقبل لذلك  بأعمالها في  التوسع  بنكية لتمويل خطط  الحصول على قروض وتسهيالت  الى  الشركة  ن عدم قدرة إقد تحتاج 

جهات ممولة او تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة سيكون    الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من

المستقبلية وتوقعاتها  المالي  ومركاها  الشركة  أعمال  نتائج  على  أثر سلبي وجوهري  على    .لذلك  الحصول  ان  بالذكر  الجدير  ومن 

ال والضمانات  النقدية  وتدفقاتها  المالي  ومركاها  الشركة  مال  رأس  على  يعتمد  على  التمويل  الشركة  قدرة  عدم  أن  كما  مقدمة 

سي الحاجة  استدعت  إذا  المناسب  التمويل  على  سلباً ؤالحصول  المالي   ثر  ومركاها  الشركة  أعمال  نتائج  على  وجوهري  وبشكل 

 .وتوقعاتها المستقبلية
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 المخاطر المتعلقة باالئتمان   22- 1- 2

بالتاامه المالي للطرف االخر، وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت  تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجا أحد األطراف بالوفاء  

الوفاء  في  أخرى  مدينة  أطراف  فشل  او  مسددة،  غير  العمالء  من  مدينة  ارصدة  وجود  المثال  سبيل  على  منها  دائمة،  أو  مؤقتة 

حقات الشركة بوقتها أو عدم التاامهم على اإلطالق  بالتااماتها اتجاه الشركة او غيرها. وفي حال عدم التاام المدينين بسداد مست

بالسداد جائيا او كليًا، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.  

المقدرة المتوقع استالمها  تمثل القيم العادلة المقدرة للذمم المدينة التجارية القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية  

م ثمانية وعشرون مليونًا   2020ديسمبر  31بلث رصيد الذمم المدينة في السنة المالية المنتهية في    .والتي تقارا قيمتها الدفترية

( وثالثة وسبعون  وتسعمائة  ألفًا  وأربعون  وأربعة  الس 28,844,973وثمانمائة  المدينة في  الذمم  رصيد  بلث  فيما  ريال سعودي  نة ( 

المنتهية في   )2021ديسمبر    31المالية  ومائتان وخمسة  ألفًا  وأربعون  مليونًا وخمسمائة وستة  وثمانون  ريال  86,546,205م ستة   )

م أربعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون  2022سبتمبر    30الفترة المنتهية في   سعودي فيما بلث رصيد الذمم المدينة في

م وفي الفترة  2021م و2020من إجمالي أصول الشركة في عام    %17.0,%18.6،%12.4( يمثل ما نسبته  84,847,601)  ألفًا وستمائة وواحد 

 :  م على التوالي, وفيما يلي تفاصيل اعمار الذمم المدينة2022سبتمبر  30المنتهية في 

 

 (: أعمار الذمم المدينة )المدينون التجاريون( 14جدول رقم ) 

 الديون جدول أعمار  

 م 2022سبتمبر    30كما في   م 2021ديسمبر    31كما في   م 2020ديسمبر    31كما في  

 القيمة 

 )ريال سعودي(   

النسبة  

 )%( 

 القيمة  

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%( 

 القيمة  

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%( 

 44.69% 49,933,173 %49.9 57,213,653 %4.6 2,777,802 يوم(  90 -  1غير مستحق )من 

 19.74% 22,059,926 %13.1 14,959,461 %33.5 20,075,404 يوم  180إلى  90من 

 3.22% 3,597,511 %7.9 8,999,177 %4.3 2,571,421 يوم  360إلى  180من 

 32.34% 36,137,466 %29.2 33,429,766 %57.6 34,512,037 يوم  360أكثر من 

 100.00% 111,728,076 % 100.0 114,602,057 % 100.0 59,936,664 اإلجمالي 

 - (26,880,474) - ( 28,055,852) - ( 31,091,691) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 - 24.06% - %   24.48 - %   51.87 نسبة المخصص من إجمالي الذمم المدينة 

 - 84,847,601 -  86,546,205 -  28,844,973 مدينون تجاريون، بالصافي 

  معلومات الشركة المصدر:  

 

 المخاطر المتعلقة بااللتاامات المحتملة   23- 1- 2

إن أي التاامات محتملة على الشركة مثل التكاليف المتعلقة بالاكاة والضرائب والدعاوي القضائية وغيرها من االلتاامات أو التكاليف  

الشركة ومركاها   نتائج أعمال  واستثماراتها، في حال تحققها ستؤثر سلبا وبشكل جوهري على  الشركة  بنشاط  المتعلقة  األخرى 

 قبلية.  المالي وتوقعاتها المست

 

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين   24- 1- 2

في  ( موظف كما18من إجمالي الموظفين في الشركة البالث عددهم ثمانية عشر ) (%50تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين )

ية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة  تاريخ هذا المستند، لذلك سوف تتأثر نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشطيل

على الكوادر المؤهلة من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة السيما في حدوث تطيرات في 

 ركة.سياسات ولوائح وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية يكون له أثره على العمالة األجنبية لدى الش 

م عددًا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية    2016هذا وقد اقرت الحكومة خالل عام  

اعتبارًا  سعودية   جهة  لدى  يعمل  سعودي  غير  موظف  كل  مقابل  إضافية  رسوم  فرض  إقرار  ضمنها  من  والتي  السعودية، 

م. وعليه فإن هذه 01/07/2017مقابل المالي ألفراد عوائل الموظفين غير السعوديين اعتبار من م باإلضافة إلى تدرج ال 01/01/2018من

القرارات ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين بشكل عام من جهة وأن تواجه 

  .ن من جهة أخرى، مما سيؤثر سلبا على أداء الشركة وربحيتهاصعوبة في الحفاظ على أصحاا الكفاءات من موظفيها غير السعوديي

االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  أطلقت  )الموافق  18/03/1442بتاريخ   كذلك،  العالقة 14/11/2020هــ  تحسين  مبادرة  م( 

ب التنفيذ  حيا  دخلت  والتي  الخاص،  القطاع  منشآت  في  الوافدين  العاملين  لجميع  هــ  01/08/1442تاريخ  التعاقدية 

م( تتيح هذه المبادرة للعامل خدمة االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، 14/03/2021)الموافق
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سـلبي   أثـر  لـذلك  سـيكون  ممـا  السعوديين،  غير  من  المؤهلة  الكوادر  على  المحافظة  في  صعوبة  ستواجه  الشركة  فإن  وبالتالي 

 ري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.وجوه

 

 المخاطر المتعلقة بالتطيرات في المعايير المحاسبية المهمة والمعايير الجديدة   25- 1- 2

عام   المحاسبية في  األنظمة  في  التحول  )  2018أدى  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  نظام  إلى  التطيرات   (    IFRSم  من  عدد  إلى 

لجوهرية في القوائم المالية للشركة، وأبرزها متعلق بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين، وقد تم تحميل مخصص  ا

/   31م. وقد بلطت الخسائر المتراكمة كما في  2018( بأثر رجعي، باإلضافة إلى عام    2017  -  2016ائتمان عن العامين السابقة للتطبيق )  

( ، وهي 45,190,472ا مقداره خمسة وأربعون مليونَا ومائة وتسعون ألفَا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي )م م  2018/    12

م( وكذلك تأسيس شركات  2018م و 2017م و 2016الخسائر التي نتجت باألساس خالل سنوات تطبيق التحول إلى المعايير الدولية )عام 

فاء مصاريف التأسيس خالل العام األول ولم يكن هناك أي خسائر متراكمة قبل فترة تطبيق جديدة في هذه الفترة بما صاحبها من إط

الدولية. بأن في    المعايير  )الموافق    1443/    03/    15كما يجدر االشارة  بالشركة خالل اجتماع   2021/    10/    21هـ  المساهمون  م( قرر 

اكمة للشركة والمرحلة من السنوات السابقة وعليه تم تحمل خسائر متراكمة  الجمعية العامة )غير العادية( تحمل جاء من الخسائر المتر 

فيما يلي بيان بحركة األرباح/الخسائر المتراكمة من عام   م.  2021ديسمبر    31( ريال خالل السنة المالية المنتهية في  29,961,486قدرها )

 :م 2021م وحتى عام  2016

 

 م   2021م وحتى عام    2016المتراكمة من عام  ( : حركة األرباح/الخسائر  15جدول رقم ) 

 ريال   11,248,895 )قبل تطبيق المعايير( 2016يناير  1رصيد األرباح المتراكمة في 

 ( ريال 18,694,465) )خسائر( 2016أثر تطبيق المعايير على الرصيد االفتتاحي لعام 

 ( ريال 7,445,570)  المعايير(م )بعد تطبيق 2016يناير  1رصيد الخسائر المتراكمة في 

 ( ريال19,642,988) م )بعد تطبيق المعايير(2017إجمالي الدخل الشامل لسنة 

 ( ريال 27,088,558)  م )بعد تطبيق المعايير(2017ديسمبر  31رصيد الخسائر المتراكمة في 

 ( ريال 18,101,914) م )بعد تطبيق المعايير(2018إجمالي الدخل الشامل لسنة 

 ( ريال 45,190,472)  م )بعد تطبيق المعايير(2018ديسمبر  31رصيد الخسائر المتراكمة في 

 ريال  1,184,961 م2019إجمالي الدخل الشامل لسنة 

 ( ريال 44,005,511)  م2019ديسمبر  31رصيد الخسائر المتراكمة في 

 ريال  3,068,016 م ممدققةم 2020إجمالي الدخل الشامل لسنة 

 ( ريال 40,937,495)  م ممدققةم2020ديسمبر  31الخسائر المتراكمة في رصيد 

 ريال  18,371,658 م ممدققةم 2021إجمالي الدخل الشامل لسنة 

 ريال  29,961,486 م ممدققةم 2021تحمل خسائر خالل سنة 

 ( ريال 500,000) محول إلى االحتياطي النظامي ممدققةم 

 ريال   6,895,649 م ممدققةم2021ديسمبر  31رصيد األرباح المتراكمة في 

  معلومات الشركة المصدر:  

 

 وفيما يلي موجا بأهم األسباا الجوهرية التي تسببت في هذه الخسائر المتراكمة:

 األثر الناتج عن تطبيق التحول الى المعايير الدولية:

 األثر الناتج عن تطبيق التحول الى المعايير الدولية   ( : 16جدول رقم ) 

 األثر  المعيار  المبلث بالريال  بيان 

ــص خســــــائر االئتمــان المتوقعــة   مخصــ

 للمدينين التجاريين
 2018و 2017و 2016مخصصات اضافية لعام  )األدوات المالية( 9معيار رقم  22,437,712

ــص خســــــائر االئتمــان المتوقعــة   مخصــ

 لموجودات العقود
 2018و 2017و 2016مخصصات اضافية لعام  )األدوات المالية( 9معيار رقم  3,604,233

 2018مخصصات اضافية لعام  )األدوات المالية( 9معيار رقم  2,450,000 مخصص البضاعة بطيئة الحركة

 2018و 2017و 2016تخفي  االيرادات لعام  العمالء()ايرادات العقود من  15معيار  1,719,294 ايرادات العقود من العمالء

 - - 30,211,239 االجمالي

 معلومات الشركة  المصدر:  
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 خسائر االستثمار في الشركات تحت التأسيس:

 

 م 2018- 2017خسائر االستثمار في الشركات تحت التأسيس للسنوات    ( : 17جدول رقم ) 

 العام  نصيب الخسائر بالريال  نسبة الملكية  الشركة 

 م 2018 1,760,358 % 100 شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة

 م 2017 657,880 ** %25 شركة مصاعد هيتاشي السعودية المحدودة * 

 م 2018 1,551,199 ** %25 السعودية المحدودة * شركة مصاعد هيتاشي 

  معلومات الشركة المصدر:  

 م إلى شركة إبداع التنفيذ للمصاعد شركة شخص واحد.2021تطير اسم الشركة في عام  * 

 م. 2021تم االستحواذ على كامل أسهم الشركة في عام  **

 

المالية   للسنة  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  في  تم  المالية2021ديسمبر    31المنتهية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا   (IFRS) م، 

والمحاسبين) للمراجعين  الهيئة السعودية  التي اعتمدتها  العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى  المملكة   المعتمدة في 

SOCPA) هذه المعايير من حين ألخر، وبالتالي فإن أي تطييرات في هذه    والشركة ملامة بتطبيق التعديالت أو التطييرات التي تطرأ على

المعايير أو إلاامية تطبيق بع  المعايير الجديدة من الممكن أن يكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي  

 .وتوقعاتها المستقبلية

 

 االستثمارت والمشاريع الجديدة  المخاطر المتعلقة باحتمالية عدم نجاح  26- 1- 2

تتضمن استراتيجية الشركة التوسع في أعمالها واستثماراتها ومشاريعها وقد تواجه الشركة عوائق في االستثمارات الحالية أو من  

يدة للشركة  حيث إنشاء أو تأسيس مشاريع جديدة أو االستثمار في شركات قائمة. وعليه، فإنه ال يوجد ضمان على أن االستثمارات الجد

ستحقق نجاحا وسيكون لها القدرة على تحقيق إيرادات وتططية النفقات الرأسمالية، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال  

 الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بعدم اكتمال اجراءات نقل ملكية العقارات لصالح الشركة أو الشركات التابعة  27- 1- 2

 ( بالقسم  التنويه  اثنا عشر )6-9تم  أنه تم االنتهاء من نقل ملكية  الشركةم  المستند معقارات  إلى شركة جدايا  12( من هذا  ( عقار 

( عقار إلى الشركة أو الشركات التابعة وجاري العمل على نقلها بحسب اتفاقية  16الاراعية ولم تنتهي إجراءات نقل ملكية ستة عشر )

عقار وهي مسجلة حاليًا بأسماء أشخاص من أعضاء    30ات التابعة، حيث تملك الشركات التابعة للمصدر ما مجموعة  نقل ملكيتها للشرك

مجلس اإلدارة أو غيرهم، ويوجد اشعارات من هيئة الاكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بعدم احتساا أي مبلث لضريبة التصرفات  

عقارات، وتجدر اإلشارة بانه يحق لهيئة الاكاة والضريبة   2ي العمل على استخراج االشعارات لعدد  ( عقار، وجار16العقارية لعدد ستة عشر )

والجمارك إعادة قيمة العقار ألغراض احتساا الضريبة المستحقة بشكل صحيح إذا تبين لها أن قيمة العقار المتصرف به أقل من القيمة  

ع الضريبة، ولهيئة الاكاة والضريبة والجمارك حق المطالبة بفارق الضريبة المستحقة  السوقية العادلة أو أن العقار غير مستثنى من دف 

 غير المسددة وفرض العقوبات والطرامات المستحقة نظامًا. 

 

وفي حال عدم قدرة الشركة على نقل ملكية هذه العقارات أو في حال تطير إجراءات نقل ملكية أي من هذه العقارات لصالح الشركة  

كات التابعة ألي سبب كان أو في حال عدم مقدرتها على الحصول على اإلشعارات للصكوك المتبقية بعدم احتساا أي مبالث  أو الشر

لضريبية التصرفات العقارية، سيتحمل مساهمو الشركة قبل تاريخ الموافقة على االستحواذ على الشركات التي تمت بناًء علي قرار  

م الفروقات الناتجة عن نقل الصكوك في حال تم مطالبتها، وقد تنشأ عن  21/10/2021عقدة بتاريخ  الجمعية العامة غير العادية المن 

ذلك توقف أو تعطل أعمال الشركة أو الشركات التابعة لفترة زمنية مما سيكون لذلك تأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة  

 ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المتعلقة بالتشطيل والتوقف غير المتوقع لألعمال المخاطر   28- 1- 2

تعتمد الشــركة في اســتمرار اســتثماراتها على ســير وفعالية خطوط اإلنتاج وأنظمة العمل فيها، وتعتبر المنشــآت التي لديها أنشــطة  

عطال المفاجئة بالمعدات  كبيرة نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية واأل ضمن المجال الصناعي عرضة لمخاطر تشطيلية

والكهرباء، وقد تتسـبب تلك المخاطر في   الرئيسـة وقـصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج وأجهاة الحاسـب اآللي أو توقف إمداد الطاقة

 إلحاق ضــرر كبير بمرافق المنشــآت الصــناعية أو القوة العاملة بها، أو تتســبب في تعطل عملية اإلنتاج وقدرة الشــركة على تســليم

وبالتالي التأثير بشــــكل ســــلبي وجوهري على أعمال الشــــركة ومركاها المالي   نتجاتها، مما يترتب عليها تكبد الشــــركة لخســــائر،م

 وتوقعاتها المستقبلية.
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 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الاكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية    29- 1- 2

القابضـــة وشـــركاتها التابعة مإقرار حســـاباتم ويتم الســـداد بموجبه عن تقوم الشـــركة بتقديم اقرار زكوي موحد يشـــمل شـــركة ميار  

  منذ تأســـيســـها   لهيئة الاكاة والضـــريبة والجمارك  والضـــريبية  الاكوية  الشـــركة وجميع الشـــركات التابعة، كما قدمت الشـــركة إقراراتها

م(  05/06/2022هـــــــ )الموافق  06/11/1443( بتاريخ  1020280126الشــهادة رقم ) فقد حصــلت الشــركة على وعليهم، 2021عام ولطاية

ــ )الموافق  10/10/1444م وهي صالحة حتى تاريخ  31/12/2021والتي تفيد بأن الشركة قد قدمت إقرارها عن الفترة المنتهية في   هـــ

ــعون ألفـًا  م أربعمـائـة وواحـد  31/12/2021في    عن الفترة المنتهيـة  م( هـذا وقـد بلطـت قيمـة الاكـاة المـدفوعـة30/04/2023 وتســ

  الاكاة   م عن إقرار20/03/2022للشــــركة ربط زكوي نهائي بتاريخ    ورد ( ريااًل ســــعوديًا  ريال وقد491,738وســــبعمائة وثمانية وثالثون )

ــر ألفًا وثمانية وثمانون  31/12/2016للفترة المنتهية في   ــالح الهيئة بمبلث مائة وأربعة عشــ م ونتج عن هذا الربط فروقات زكوية لصــ

م(، ولم تســـتلم الشـــركة اي مطالبات أو ربوط زكوية خاصـــة خالل  28/04/2022( ريااًل ســـعوديًا وتم ســـدادها بالكامل )بتاريخ 114,088)

تتحمل الشــركة أي مخاطر متعلقة باســتحقاقات الاكاة الشــرعية المحتملة والمطالبات االضــافية عن الشــركات  م وســ2021-2017فترة  

التي تمتلكها والشـــركات التي تم االســـتحواذ عليها على اســـاس أن الشـــركات المســـتحوذ عليها انتقلت ملكيتها بما لها وما عليها،  

رى غير المذكور أعاله، وتجدر اإلشـــارة إلى أنه يوجد لدى الشـــركة مخصـــص للاكاة  وتجدر اإلشـــارة إلى أنه ال يوجد أي ربوط زكوية أخ

م، كما انه ال توجد  30/09/2022( ريال ســعودي في تاريخ 373,693بمبلث  ثالثمائة وثالثة وســبعون ألفًا وســتمائة وثالثة وتســعون )

هذه  بتحمل  سـتقوم الشـركة  أي مطالبات مسـتقبال دوثأية نااعات او مطالبات بفروقات زكوية حتى تاريخ هذا المسـتند وفي حال ح

المطالبات. وفي حال عدم قدرة الشــركة مســتقباًل على تقديم إقراراتها الاكوية فإن لذلك أثر ســلبي وجوهري على أعمال الشــركة  

 ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 السيولة المخاطر المتعلقة ب  30- 1- 2

التي تواجهها الشـركة في توفير األموال للوفاء بمصـاريفها التشـطيلية قصـيرة األمد، قدرة الشـركة  تمثل مخاطر السـيولة الصـعوبات  

ديســـمبر    31مرة( كما في   0.75مرة( و )  0.58( و )مرة 0.66الســـيولة )  بلث معدل وقد   على مقابلة التااماتها المالية عند اســـتحقاقها

ي، وترى إدارة الشــركة أن اســتمرارية الشــركة تتوقف على امكانياتها في  م على التوال2022ســبتمبر    30م وكما في  2021م و  2020

 تدبير األموال الالزمة في الوقت المناسب وضع السيولة بهذا المستوى لفترة طويلة كذلك تعد أهمية نسب السيولة في:

اد التااماتها قصــيرة االجل.  تســاعد نســب الســيولة المقرضــين على تحديد مدى جدارة الشــركة االئتمانية، ومدى قدرتها على ســد •

خفضـت تلك النسـب دل ذلك نفكلما كانت نسـب السـيولة أعلى زاد احتمال قدرة الشـركة على تسـديد التااماتها للمقرضـين، وكلما ا

 على احتمال الشركة ألزمة سيولة.

مالية جيدة تـساعدها على كما تـساعد نـسب الـسيولة المـستثمرين على تحديد مدى جدارة االـستثمار، ومدى تمتع الـشركة بـصحة  •

إدارة أـصولها والتااماتها بـشكل فعال. بالنـسبة للمـستثمرين، يجب أن تكون نـسب الـسيولة متوازنة، أي أال تكون منخفـضة الى الحد 

الذي تعجا فيه عن سـداد التااماتها المالية، وال مرتفعة بشـكل مفرط الى الحد الذي تمتلك فيه الشـركة كمية كبيرة من األصـول  

 لسائلة التي ال تحقق أي عوائد للشركة والمستثمرين.ا

تستطيع الشركة من خالل استخدامها لنسب السيولة الموازنة بين قدرتها على سداد التااماتها بسهولة ويسر، واستخدام أصولها  •

 بأفضل طريقة ممكنة لايادة قيمة حقوق المساهمين فيها. 

الوفاء   المالي مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على  وفي حال عدم قدرتها على  للتعثر  السيولة فإنها ستكون عرضة  بمتطلبات 

 أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 ( : نسب السيولة 18جدول رقم ) 

 م 2022سبتمبر    30 م 2021ديسمبر    31 م 2020ديسمبر    31 البيان 

 250,650,792 243,746,483 148,547,354 إجمالي الموجودات المتداولة )ريال سعودي(  

 82,059,836 73,586,305 42,766,311 مخاون )ريال السعودي(  

 334,538,589 418,520,887 225,545,979 إجمالي المطلوبات المتداولة )ريال سعودي(  

 0.75 0.58 0.66 نسبة السيولة )مره(  

 0.50 0.41 0.47 نسبة السيولة السريعة )مره(  

  معلومات الشركة المصدر:  

 

 المخاطر المتعلقة باالتفاقيات والعقود والتعامالت مع الطير   31- 1- 2

( ماالتفاقيات األســـاســـية والجوهريةم في هذا  10-9أبرمت الشـــركة عدد من العقود مع عمالئها )فضـــاًل راجع القســـم الفرعي رقم )

ــواء ـكاـنت ـهذه   ــطتـها التـجارـية بـهدف زـيادة إيراداتـها ـبإبرام ـعدة تـعاـقدات وتـعامالت مع الطير؛ ســ ــرـكة أنشــ ــتـند( وتـمارس الشــ المســ

ــركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبته ــتوى محلي أو خارجي. وعليه تتعرض الشـ ا بالوفاء  التعاقدات على مسـ
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ــروط العقد مع تلك الجهات وعليه يتم إلطاء عقدها وقد تخل الجهات التي تتعاقد   ــركة بأحد شــ بالتااماتها الجوهرية أو قد تخل الشــ

معها الشـــركة بالتااماتها ألي ســـبب من األســـباا بما في ذلك نتيجة إفالســـها، أو عدم مالءتها المالية، أو تعطل عملياتها أو عدم 

كة ألحد الشــروط التعاقدية. إن قدرة الشــركة على مواصــلة تنفيذ أعمالها والتنوع بها أو التوســع فيها مرهون بتنفيذ  اســتيفاء الشــر

خططها العملية المرسومة بكفاءة ودراية مع األخذ باالعتبار دائما االحتماالت والمخاطر التي تحيط بأعمالها والعالقات التي تنشأ عن 

اشــرة الشــركة ألنشــطتها أن تترتب في ذمتها المالية بوصــفها شــخصــا اعتباريًا مســتقاًل حقوق والتاامات  هذه األعمال: إذ ينجم عن مب

ــهم أو تعثرهم أو فـقد أهليتهم أو الوـفاء   ـــيل حقوقـها الـمالـية من العمالء الـمدينين لـها أو إفالســ ــرـكة في تحصــ ـــلت الشــ ـفإذا فشــ

متها في المدة المتفق عليها ووفقًا للشـروط واألحكام التي تتعاقد على بالتااماتها وسـداد كافة الديون و المطالبات التي تشـطل ذ

أـساـسها الـشركة ال ـسيما وإن ترتب على إخاللها بالتااماتها مطالبات قـضائية وتعويـضات ماليه ترهق ذمتها المالية فإن ذلك يؤثر عليها  

بشــكل ســلبي وجوهري على أعمال الشــركة ومركاها    في صــعوبة االســتمرار بعالقاتها التجارية الحاضــرة والمســتقبلية مما ينعكس

 .  المالي وتوقعاتها المستقبلية

 

 المخاطر المتعلقة باالتفاقيات والعقود التي تخضع لقوانين أجنبية  32- 1- 2

راجع  أجنبية غير سعودية،)فضاًل  التي تخضع في تفسيرها لقوانين  العقود واالتفاقيات  التابعة عدد من  الشركة وشركاتها  أبرمت 

( ماالتفاقيات األساسية والجوهريةم في هذا المستند(  وفي حالة حدوث نااع مع أحد األطراف المتعاقد  10-9الفرعي رقم )  القسم

معهم وصدور حكم قضائي أجنبي أو صدر حكم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بناًء على القانون األجنبي الواجب التطبيق، فإن من 

نية والمالية التي ستتعرض لها الشركة أو شركاتها التابعة والناشئة عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو الممكن أن تكون التبعات القانو

الشركة   أعمال  المطبق مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على  السعودي  للنظام  السعودية وفقًا  المحاكم  الحكم من قبل  صدر 

 ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 نظمة التشطيل وتقنية المعلومات المخاطر المتعلقة با  33- 1- 2

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة، كانهيار النظام، 

أخطاء االتصال أو عدم  أو فشل أنظمة الحماية، أو اختراق أنظمة الشركة، أو الفيروسات اإللكترونية، أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو

توفر العمالة الماهرة الالزمة لتشطيل هذه األنظمة وإدارتها أو تسرا البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة أو بعمالئها. وإذا فشلت 

ق الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفا

متكرر أو في حال وقوع أي من األحداث المذكورة اعاله، سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركاها المالي  

  وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود تططية تأمينية ألنشطة الشركة وممتلكاتها وعلى الكوارث الطبيعية   34- 1- 2

ريًا مستقاًل مسؤواًل عن ممثليها وتابعيها وما ينتج عن أفعالهم تجاه الطير عن كل حدث متعلق تعتبر الشركة بصفتها شخصًا اعتبا 

باحتمال حدوث ضرر أو خسارة؛ ولهذا ظهرت الحاجة للتأمين؛ وباستثناء التأمين الطبي تبين أن الشركة لم تقم حتى تاريخ إعداد هذه  

لتأميني العام عن األضرار الطارئة التي تتعلق بشكل رئيسي بالممتلكات التجارية، النشرة بالتعاقد مع شركات التأمين لتوفير الططاء ا

بالشركة عن   والتنفيذين  المديرين  المترتبة عن مسؤولية  األضرار  المنشأة،  لدى  العاملين  الصادرة من  األمانة  الناتجة عن خيانة  األضرار 

إذ يمثل ه  التأمين.  الصادرة منهم خالل فترة سريان  التأمين درع حماية لحقوق جميع األطراف بما فيهم األفعال  أنواع  ذا األخير من 

جاري العمل من قبل إدارة الشركة و  المساهمين واألصول والموظفين ويساعد على الوفاء بمتطلبات قواعد ولوائح حوكمة الشركات.

اسبة على أنشطة الشركة وممتلكاتها بما في على التعاقد مع احدى شركات التأمين التعاوني للحصول على التططية التأمينية المن 

ذلك تقدير تكلفة وأقساط الكوارث الطبيعية فضاًل عن ذلك، تمثل وثيقة التأمين هذه حماية ألعضاء مجلس اإلدارة من أية دعاوى قد 

تعويضات، ال تقدم  ترفع ضدهم نتيجة مباشرتهم ألعمالهم وحماية للشركة من أية خسارة قد تصيبها من رفع مثل هذه الدعاوى وال 

الشركة ضمانات بعدم وقوع أي من هذه األحداث التي يمكن أن ينتج عنها أضرار تؤدي إلى خسائر مادية على أعمال الشركة ونتائج 

المالي   ومركاها  الشركة  أعمال  على  بشكل سلبي وجوهري  ذلك  لها مما سيؤثر  تأمينية  تططية  أي  وجود  بسبب عدم  عملياتها 

 بلية.وتوقعاتها المستق

 

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقباُل   35- 1- 2

تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها المستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية  

المستقبل  للقيام بخططها  الشركة  يتناسب مع أعمالها احتياجات  بما  الكافية  العاملة  القوى  الشركة من توفير  تتمكن  لم  وإذا  ية، 

الخطط   تنفيذ  في  الشركة  نجاح  على  جوهري  وبشكل  أعمالها  نتائج  على  جوهري  وبشكل  سلبًا  سيؤثر  ذلك  فإن  واحتياجاتها 

 .الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبليةالمستقبلية للتوسع في األعمال وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال  
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 المخاطر المتعلقة بدخول أعضاء مجلس اإلدارة بأعمال منافسة للشركة عند تركهم للشركة  36- 1- 2

كما في تاريخ هذا المستند ليس ألعضاء مجلس اإلدارة بتشكيله الحالي أية عضويات تتقاطع مع أعمال الشركة وهناك إقرار من االعضاء  

منافسة أعمال الشركة عند ترك األعضاء أو انتهاء مدة عملهم بمجلس اإلدارة الحالي أو انتهاء العضوية ألي سبب من األسباا. بعدم  

العمل في   بآلية  إلى اطالعهم ومعرفتهم  باإلضافة  الداخلية للشركة،  المعلومات  وإن أعضاء مجلس اإلدارة يمكنهم االطالع على 

فيه بشكل عام، وفي حال ترك أعضاء مجلس اإلدارة أو أيًا منهم الشركة سواء بتقديم استقالتهم   الشركة وفي القطاع الذي تعمل

أو انتهاء عضويتهم في مجلس اإلدارة وعدم انتخابهم لدورة جديدة أو عدم رغبتهم بالترشح للدورة الجديدة، ولم يلتامون بإقرارهم  

في أعمال منافسة ألعمال الشركة، وبالتالي يستخدمون تلك المعلومات  قد يشطلون عضويات مجالس أو يتملكون في شركات تشترك  

لمصالحهم الخاصة وبشكل قد يضر بمصالح الشركة، األمر الذي قد يترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركاها 

   .المالي وتوقعاتها المستقبلية

 

 المخاطر المتعلقة بحاالت تعارض المصالح   37- 1- 2

ظام األساسي للشركة، وال أي لوائح أو سياسات داخلية، أي صالحيات تمكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي ال يتيح الن 

( من 71من التصويت على أي عقد أو عرض يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك طبقا ألحكام المادة واحد وسبعون )

رة على وجوا أال يكون ألي عضو في مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في  نظام الشركات، وتنص المادة المذكو 

الصفقات، والعقود التي تتم لحساا الشركة، باستثناء أن يكون ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية، وتنص تلك المادة أيضًا على 

الصفقات والعقود التي تتم لحساا الشركة، وعلى رئيس مجلس    أنه على ذلك العضو أن يبلث مجلس اإلدارة بمصالحه الشخصية في

اإلدارة، من جانبه إبالغ الجمعية العامة في اجتماعها بالصفقات والعقود التي يكون فيها ألي عضو بالمجلس مصلحة شخصية، على 

ب إثبات ذلك الكشف في محضر  أن الكشف عن األمر على ذلك النحو يجب أن يكون مصحوبًا بتقرير خاص من مراقب الحسابات، ويج

اجتماع مجلس اإلدارة، وال يجوز للعضو ذي المصلحة أن يشارك في التصويت. على القرار المطروح للتصويت عليه في هذا الخصوص،  

 وبناًء على ما تقدم ذكره، على أعضاء مجلس اإلدارة التقّيد بما هو آت:

(، وخمسة وسبعون 74(، وأربعة وسبعون ) 73(، وثالثة وسبعون )72بعون )(، واثنان وس71التقيد بأحكام المواد واحد وسبعون ) ❖

 ( من الئحة حوكمة الشركات.46(، وستة وأربعون ) 44( من نظام الشركات، وأحكام المادتين أربعة وأربعون ) 75)

ل ❖ عضو المجلس مصلحة االمتناع عن التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركة، حيث يكون 

 مباشرة أو غير مباشرة في هذا العقد.

 .ما لم يكن عضو المجلس حاصاًل على ترخيص من الجمعية العامة العادية، يسمح عدم الدخول في منافسة مع أن له القيام بذلك ❖

التعامالت مع األطراف، والدخول في المستقبل في جميع الصفقات مع طرف ذي عالقة على أساس تنافسي، طبقًا لنص سياسة   ❖

مسؤوليها  كبار  أو  الشركة  إدارة  مجلس  ألعضاء  بالنسبة  الشخصية  المصالح  في  تعارض  وجود  بعدم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يقر 

الشركة، كما أنهم لم يكونوا جاءًا من أي   الحاليين فيما يتعلق بالعقود أو المعامالت المبرمة مع  التنفيذيين، أو المساهمين 

 أو منافس ألنشطة الشركة كما في تاريخ هذا المستند.  نشاط مشابه

 

أن عدم اإلفصاح عن المصلحة المباشرة أو الطير مباشرة ألي عضو من أعضاء المجلس في أي من التعامالت أو التعاقدات التي تجريها 

وغرامات تصل إلى خمسمائة ألف  (، وقد يترتب عليه مخالفات  71الشركة سيعتبر مخالف لنظام الشركات المادة رقم واحد وسبعون )

( يتحملها عضو مجلس اإلدارة المسؤول عن عدم  213( ريال سعودي وفق نظام الشركات المادة رقم مائتان وثالثة عشر )500،000)

اإلفصاح، وقد تتحملها الشركة في حال أفصح العضو وأخفق المجلس في الرفع للجمعية العامة بهذا الخصوص. وقد التام أعضاء 

 جلس باإلفصاح عن أي تعامالت لديهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.الم

 

ال يوجد أي معامالت أخرى لم يتم اإلفصاح عنها قد امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو كبار مسؤوليها  

 ة أو غير مباشرة كما بتاريخ هذ المستند. التنفيذيين، أو المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشر 

 

كما ال توجد أي معامالت قائمة على أسس تجارية غير عادلة. كما أنه في تاريخ هذا المستند ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة  

شركات أخرى. الجدير بالذكر أي أعمال منافسة أو شبيهة لم يتم اإلفصاح عنها ألعمال الشركة عن طريق عضوياتهم في مجالس إدارة  

 أن مثل تعارضات المصالح هذه قد تؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 وجود أصول الشركة على عقارات مستأجرة   المخاطر المتعلقة بمخاطر  38- 1- 2

التفاصـيل عن العقارات المستأجرة للشـــركة الرجاء مراجعة    يقع مقر الشركة واستثماراتها األخرى على عقارات مستأجرة )لمايد من

معقود اإليجارم(، إن عدم قدرة الشركة على االلتاام بشروط العقد أو عدم القدرة على تجديد العقد سوف يؤدي ذلك  (7-9القســـم )
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المستأجر، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهر العقار  نااعات قضائية وسحب  الشركة في  الشركة ومركاها إلى دخول  أعمال  ي على 

   .المالي وتوقعاتها المستقبلية

 االلتاام بنظام العمل والئحته التنفيذية  المخاطر المتعلقة بعدم  39- 1- 2

يلام نظام العمل والئحته التنفيذية جميع أصحاا العمل بأن يكون عقد العمل مع أي عامل مكتوا ومن نسختين على االقل. كذلك 

رية والتنمية االجتماعية أن يتم توثيق عقود العمل الكترونيا من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود  ألامت وزارة الموارد البش

االلكترونية  الخدمات  بوابة  عبر  العقود  توثيق  بيانات عقودهم من خالل  التحقق من صحة  للعاملين  الفرصة  وإتاحة  العاملين  عمل 

م( علمًا  2019/ 23/04هـ )الموافق  18/08/1440( وتاريخ  156309وفقا للقرار الوزاري رقم )للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وذلك  

بأنه يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة اما المتعاقد معهم مسبقًا فيكون توثيق 

الشركة ملتامة بتوثيق عقود العاملين لديها الكترونيًا.    .م2020لرابع من العام  عقودهم الااميًا وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع ا

وحتى تاريخ هذا المستند لم يتم تطبيق أية جااءات عمالية مترتبة على عدم توثيق عقود عمل الموظفين وفي حال عدم التاام  

ل الشركة. سيعتبر مخالفة  العاملين ومنسوبي  بتوثيق عقود  بالمستقبل  الشركة  الشركة  التنفيذية وسيعرض  العمل والئحته  نظام 

( ريال تتعدد بتعدد العمال المخالفين )وفق ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب  1000لعقوبة الطرامة مقدارها ألف )

سلبي وجوهري على أعمال  م( األمر الذي سيؤثر بشكل  01/06/2019هـ )الموافق  27/09/1440( وتاريخ  178743القرار الوزاري رقم )

 .الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 

 االلتاام بالئحة تنظيم العمل  المخاطر المتعلقة بعدم  40- 1- 2

( من نظام العمل كل صاحب عمل بإعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من قبل وزارة الموارد 13تلام المادة )

االج والتنمية  العمل(،البشرية  )مكتب  ) تماعية  بالمادة  الشركة  التاام  عدم  عمل 13إن  تنظيم  الئحة  إعداد  لجهة  العمل  نظام  من   )

معتمدة من مكتب العمل وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي واللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل  

رة( من نظام العمل المشار اليها أعاله يشكل مخالفة مما قد يعرض الشركة للعقوبات  ( من المادة )الثانية عش1السيما حكم الفقرة )

( رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  والعقوبات  المخالفات  المنصوص عليها في جدول  وتاريخ88478والطرامات  )الموافق  01/05/1439(  هـ 

م( وقيمة الطرامة خمسة  01/06/2019هـ )الموافق27/09/1440( وتاريخ  178743م( والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم )18/01/2018

 .( ريال، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية15,000عشر ألف )

 

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع  41- 1- 2

ل ذلك التطير والتطور على معايير صــناعية وتقديم منتجات وخدمات جديدة للعمالء  يتميا القطاع الصــناعي بتطيرات ســريعة، ويشــم

التي من الممكن أن تتســبب بتقليص مدة فعالية المنتج وتقليل عمره االفتراضــي، ويعتمد نجاح الشــركة المســتقبلي على قدرتها  

ول على خدمات جديدة الـستيفاء متطلبات العمالء ـضمن  على إدخال تلك التطورات وتحـسين منتجاتها التقنية والفنية الحالية أو الحـص

ــتـجاـبة لـها وفـقًا إلـطار   ـــمان أن تحقق نـجاـحًا في تـقديم تـلك التـحديـثات أو االســ إـطار زمني وتـكاليف معقوـلة وفـعاـلة، وال يوـجد أي ضــ

ة في القطاع حتى في حال  زمني فّعال وتكاليف معقولة، وال يوجد أي ضـمان لنجاح تلك الخدمات أو التقنيات التي تقدمها الشـرك

ــركة في تقديم خدمات جديدة و مطورة نتيجة لعدم وجود طلب   ــتـجابة لتلك التطورات، وقد ال تنجح الشــ ــركة من االســ تمكـنت الشــ

ــرـكة أن تـقدم أو تـحدث تـلك الـخدـمات الـجدـيدة بطريـقة فـعاـلة،   ــتطيع الشــ ـكافي من قـبل عمالئـها لتـلك الـخدـمات أو في ـحال لم تســ

ــيكون لـعدم قدر ــركة ومركاها الـمالي وتوقـعاتـها  ســ ــلبي وجوهري على أعـمال الشــ ــركة على تلبـية متطلـبات القـطاع أثر ســ ة الشــ

 المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على التكيف لمتطلبات العمالء  42- 1- 2

ى رغبات العمالء ومتطلباتهم  يعد القطاع الصـــناعي حســـاس للتطيرات في رغبات العمالء واتجاه الســـوق. وقد يؤثر أي تطيير يطرأ عل

ــرـكات التـجارـية من طـلب   ًا. والتي ـقد تقـلل من رغـبة العمالء والشــ ــرـكة من خالل جعلـها أـقل فـعالـية وطلـب على منتـجات وـخدـمات الشــ

المنتجات والخدمات التي تقدمها الشــركة أو ســتقوم بطرحها مســتقباًل، وقد تكون الشــركة غير قادرة على التأقلم للتطييرات في  

بات العمالء خالل وقت مناســب أو بتكلفة مقبولة. أو قد يوفر منافســي الشــركة خيارات أفضــل للعمالء. وقد يؤدي أي تطيير يطرأ  رغ 

على رغبات العمالء النخفاض في طلبهم على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على 

 قعاتها المستقبلية.أعمال الشركة ومركاها المالي وتو

 المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة  43- 1- 2

ســبيل المثال ال   وعلىقد يطلب عمالء الشــركة أســعار أقل مقابل المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشــركة. ولذلك هناك احتمال  

دخول منافســين جدد للقطاع الصــناعي أو توســيع أعمال المنافســين الحاليين وتطويرها أو دمجها، أو زيادة نســبة    قد يؤديالحصــر  

وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي إلى انخفاض أسـعار المنتجات والخدمات التي تقدمها الشـركة لعمالئها، وسـينتج عن تقليل األسـعار  
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هامش الربح التي تحققها الشــــركة من خدماتها المقدمة للعمالء، وبالتالي تقليل    إلحدى األســــباا المذكورة أعاله انخفاض نســــبة

نســبة أرباح الشــركة من أعمالها بشــكل عام. وســيكون للعوامل المذكورة أعاله تأثير ســلبي وجوهري على أعمال الشــركة ومركاها  

 المالي ونتائج عملياتها.

 

 ء أو العيوا الخفية في المنتجات  المخاطر المتعلقة بالعيوا التصنيعية أو باألخطا  44- 1- 2

يمكن أن تحتوي منتجات الشــركة، على عيوا تصــنيعية تحدث خالل العملية اإلنتاجية أو أثناء عملية شــحن المنتجات إلى العمالء أو 

ــلبًا على المنتجات التي تقدمها ال ــافها والتي قد تؤثر ســ ــركة من اكتشــ ــركة  العيوا الناتجة عن أخطاء أو عيوا لم تتمكن الشــ شــ

وبالتالي ستؤثر على الطلب عليها. وعلى الرغم من قيام الشركة باختبار المنتجات المعروضة، من الممكن أن تقع أخطاء في منتجات  

الشــركة من وقت ألخر. وفي حال اكتشــاف أخطاء أو عيوا، فقد تضــطر الشــركة إلى تكبد نفقات رأســمالية كبيرة لمعالجتها وقد ال  

ــحيحـها بنـج اح في الوـقت المـناســــب أو على اإلطالق. وـقد تؤدي األخـطاء واألعـطال المتعلـقة ـبالمنتـجات إلى فـقد أو تتمكن من تصــ

تأخير قبول السـوق لهذه المنتجات، كما يمكن أن يضـر بسـمعة الشـركة. وقد تؤدي أي أخطاء أو عيوا من هذا القبيل إلى ردود فعل  

ركة والعمالء المحتملين يتأثرون بشـــكل ملحوظ عند علمهم بحدوث عيوا  ســـلبية من قبل العمالء خاصـــة وأن العديد من عمالء الشـــ

ــرورة تـقديم تـنازالت وـتدابير   ــتـخدـمة من قبلهم. ـباإلضــــاـفة إلى ذـلك، ـفإن أي أخـطاء في المنتـجات ـقد يؤدي إلى ضــ للمنتـجات المســ

ألخطاء والعيوا تأثير ســلبي وجوهري  لذلك إن لحدوث هذه ا .تصــحيحية من الشــركة للعمالء الحاليين من أجل الحفاظ على أعمالهم

 على أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ المستقبلية المحتملة  45- 1- 2

لى تقوم الشـركة في إطار اسـتراتيجية النمو الخاصـة بها بتقييم فرص النمو المختلفة بشـكل مسـتمر. وقد تقرر الشـركة االسـتحواذ ع

شـــركات جديدة وغير ذلك من التقنيات والخدمات والمنتجات واألصـــول من وقت ألخر وذلك بناء على مناســـبتها الســـتراتيجية الشـــركة  

ووضـعها المالي. قد تنطوي عمليات االسـتحواذ على مخاطر مختلفة، بما في ذلك إخفاق الشـركة في تقييم القيمة ونقاط القوة  

االسـتثمار المسـتهدفة بدقة، أو دمج األعمال، أو األصـول المشـتراة بشـكل فعال، أو تحقيق التكامل   والضـعف لعمليات االسـتحواذ، أو

المتوقع، أو استرداد تكاليف االستحواذ على تلك األعمال أو األصول. كما قد تتكبد الشركة تكاليف غير متوقعة أو تتحمل مطلوبات  

ــت ــيين، أو وخســــائر غير متوقـعة فيـما يتعلق ـبأي عـمل أو أصــــل تســ حوذ علـيه، بـما في ذـلك ـما يتعلق ـباالحتـفاظ ـبالموظفين الرئيســ

ا ة أو غيرهـا من االلتااـمات والمطلوـب ة أو البيئـي ة، أو التنظيمـي ة، أو المـالـي ل االلتااـمات التعـاقـدـي ة )مـث ة المحتمـل  ت(االلتااـمات القـانونـي

ــتحوذ عليـها، والحـفاظ على اإلجراءات ــوابط ومـعايير الجودة وتـكاملـها. ويمكن أن تؤثر ـهذه   والمـخاطر المتعلـقة ـباألعـمال المســ والضــ

الصــعوبات على األعمال الجارية للشــركة، وتؤدي إلى تشــتيت انتباه إدارتها وموظفيها وزيادة نفقاتها، مما قد يكون له تأثير ســلبي  

 .وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 

 ر المتعلقة بتركا العمالء المخاط 46- 1- 2

م بمبلث أربعة وستون مليونًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون  2020( من إيرادات الشركة لعام  %53يتركا )

مسمائة  م بمبلث مائة وخمسة وسبعون مليونًا وخ2021( من إيرادات الشركة لعام %61( ريال سعودي, ويتركا ما نسبته )64,858,846)

( من إيرادات الشركة في الفترة المنتهية %16( ريال سعودي, ويتركا ما نسبته )175,512,767واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون )

( ريال سعودي في 52,860,363)  وخمسون مليونًا وثمانمائة وستون ألفًا وثالثمائة وثالثة وستون    اثنان م بمبلث  2022سبتمبر    30في  

د وهو شركة حلوان لآلالت والمعدات وهو عميل خارج المملكة بجمهورية مصر العربية وهو طرف ذو عالقة وتتمثل الخدمة عميل واح

المقدمة للعميل في توريد وتركيب مشاريع مصاعد كهربائية، وفي حال لم تستطع الشركة على المحافظة على عالقتها التعاقدية  

 ي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.مع هذا العميل فإن ذلك سيؤثر بشكل سلب

 

 المخاطر المتعلقة بالنقل لمنتجات الشركة  47- 1- 2

تقوم الشركة بتقديم خدمات النقل لمنتجاتها لعمالء الشـركة داخل المملكة من خالل أسطول نقل مملوك بالكامل من قبل الشـركة  

( سيارة، أو من خالل سيارات نقل مستأجرة مع تحملها لمصاريف النقل والشـحن، بينما تعتمد على مقدمي  52عددها اثنان وخمسين )

نتجاتها لعمالئها خارج المملكة مع تحملها لتكاليف النقل والشحن لعمالئها خارج المملكة حسب شروط  خدمات نقل خارجيين لنقل م

ــاعة المباعة قبل   ــركة تقوم بتعوي  العميل عن أي تلف في البضـ ــارة إلى أن الشـ البيع الواردة في االعتمادات الخاصة بها، مع اإلشـ

ــا ــ ــركة. إن أي تعطل في توفر خدمات النقل  تســلمها من قبل العميل في حال كان تلف البض عة المباعة ناتج عن إهمال من قبل الشــ

هذه ســــواء بســــبب تعطل ألســــطول النقل الذي تملكه الشركة أو بسبــب تطيير قوانين وأنظمــة النقــل أو االشتراطــات النظــامية لنقــل  

يف البناين والصيانة وقطع الطيار وتكاليف العمالة المرتبطة بالنقل أو منتجــات الشركــة أو ارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل مثل تكال

ــركة على توريد منتـجاتـها لعمالئـها، والذي   ـــكل مؤقت على قدرة الشــ ــيؤثر بشــ تـكاليف النـقل لمـقدمي خدمات النـقل الـخارجيين ســ
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لى توقعاتها المســــتقبلية. كما أن تحمل  ســــيؤثر بشكل ســــلبي وجوهري على أعمال الشــــركة ونتائج عملياتها ووضــــعها المالي وع

ــاريف   ــيؤدي إلى زيادة المصــ ــركة ســ الشركة ألي تعويضات للعمالء مقابل أي تلف في البضاعة المباعة نتيجة إلهمال من قبل الشــ

ــعـها الـمالي وعلى توقـعاتـها   ــركة ونـتائج عملـياتـها ووضــ ــلبي وجوهري على أعـمال الشــ ـــكل ســ ــيؤثر بشــ ــطيلـية، وبالـتالي ســ التشــ

 المستقبلية.

 

   ( : تصنيف اسطول سيارات نقل منتجات الشركة 19جدول رقم ) 

  اإلجمالي  بالكر  سطحة  تريال   رأس  ديانة  البيان 

 37 14 6 17 -  الاراعية   جدايا شركة

 1  -  -  - 1 والساللم  للمصاعد السعودية فوجي شركة

 1  -  -  - 1 والساللم للمصاعد الخليج شركة

 8  -  -  - 8  النامية  االغذية شركة

 5  -  - 2 3 م درا سعوديم بالتنقيط للري السعودية الشركة

 52 14 6 19 13 اإلجمالي 

 معلومات الشركة  المصدر:  

 

 المتعلقة بوجود شواغر في كادر اإلدارة التنفيذية   المخاطر 48- 1- 2

مدير تطوير   (2. )مدير التسويق(  1كما في تاريخ هذا المستند لدى الشركة مناصب شاغرة في اإلدارة التنفيذية وهذه المناصب هي: )

ــى  م01/07/2023 م بتاريخومن المتوقع أن يتم تعيينه  ( مدير المراجعة الداخلية.3. )األعمال  ــركة في  . وفي حال  كحد أقصــ تأخر الشــ

سـيكون له أثر سـلبي وجوهري    الشـاغرة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبتكلفة مناسـبة للشـركة، فإن ذلك  هذه المناصـبتوظيف  

 .على نتائج أعمال الشركة ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 

 المخاطر المتعلقة بعدم تسجيل عقود اإليجار في منصة إيجار  49- 1- 2

حسـب   ( عقدين ايجار غير موثقة2)ومنها    ،( عقد إيجار بصـفتها مسـتأجرة29وعشـرون )  تسـعةلدى الشـركة والشـركات التابعة لها عدد  

ألف ريااًل سـعوديًا،    59بلث إجمالي تكلفة اإليجار لهذه العقود  ي( معقود اإليجارم حيث  7-9الجدول الموضـح في القسـم الفرعي رقم )

م، المتضمن عدم 13/02/2017هــ الموافق  16/05/1438( وتاريخ  292يقها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم )وتعمل الشركات على توث

ــبكة   ــائية، وحيث أنه قد تم إطالق الشـ ــحيحًا ومنتجًا آلثاره اإلدارية والقضـ ــبكة اإللكترونية صـ ــجل في الشـ اعتبار عقد اإليجار غير المسـ

هـ، وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق  17/05/1439وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ  اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون بين

م على شبكة إيجار، وفي حال لم توثق الشركة هذه 10/01/2019هـ الموافق  04/05/1440ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 

 ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية.سـيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة  العقود  

 

 المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة  50- 1- 2

م  ســبعة وســتون مليون  2020ديســمبر   31بلطت إيرادات الشــركة الناتجة عن تصــدير منتجاتها خارج المملكة العربية الســعودية في 

ــتون ريال   ــبعمائة وسـ ــرون ألفًا وسـ ــمائة وواحد وعشـ ــعودي وتمثل 67,521,760) وخمسـ  31من إجمالي اإليرادات وفي    %55( ريال سـ

( ريال  188,754,537م مائة وثمانية وثمانون مليون وســبعمائة وأربعة وخمســون ألف وخمســمائة وســبعة ثالثون ريال )2021ديســمبر  

يونًا ومائتان وتســعة وخمســون ألفًا  ســتة وثمانون ملم 2022  ســبتمبر  30من إجمالي اإليرادات، كما بلطت  في   %66ســعودي وتمثل 

من إجمالي اإليرادات وهذه الصادرات تصدر إلى كل من دولة مصر     %26( ريال سعودي وتمثل 86,259,542)   وخمسمائة واثنان وأربعون 

في األنظمة  ودولة الســـودان ودولة الصـــومال، إن أي تطير في قوانين هذه الدول أو أي دولة أخرى تصـــدر إليها الشـــركة أو أي تطير  

واللوائح المحلية في المملكة العربية الســعودية بشــأن تصــدير منتجات الشــركة ســيؤثر على مقدرة الشــركة على تصــدير منتجاتها  

لعمالئها في تلك الدول وبالتالي رفع تكلفة منتجاتها والتأثير على هوامش صــافي الربح مما ســيكون له أثر ســلبي وجوهري على 

 عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.أعمال الشركة ونتائج 

 المخاطر المتعلقة بالشركات التابعة خارج المملكة  51- 1- 2

ــاعد والســـاللم   ــر الخليج للمصـ ــركتين تابعتين خارج المملكة العربية الســـعودية وهي شـــركة مصـ يوجد لدى شـــركة ميار القابضـــة شـ

من إجمالي   %22و %16و %23و%9مبيعات هذه الـشركات التابعة للـشركة  الكهربائية وـشركة مـصر الخليج للـصناعات الحديثة، حيث بلطت 

ــمبر    31اإليرادات كمـا في   ــمبر    31م وكمـا في  2020ديســ ة في  2021ديســ ــبتمبر    30م وكمـا في الفترة المنتهـي م والفترة  2021ســ

أي تطير في األنظمة واللوائح   م على التوالي، وهذه الشـركات متواجدة بجمهورية مصـر العربية. وإن 2022سـبتمبر    30المنتهية في  
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في البلد المتواجدة فيها هذه الشـركات سـيؤثر على هوامش صـافي الربح مما سـيكون له أثر سـلبي وجوهري على أعمال الشـركة  

 ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بتذبذا أسعار صرف العمالت  52- 1- 2

عمالت األجنبية للشــركة والتي تشــمل مبيعات الشــركات خارج المملكة وكذلك المبيعات الخارجية للشــركات  بلطت قيمة التعامالت بال

( ريال ســعودي  67,521,760)  ســبعة وســتون مليونًا وخمســمائة وواحد وعشــرون ألفًا وســبعمائة وســتون الموجودة داخل المملكة  

ل   ــمبر    31من اجمـالي المبيعـات في    %55وتمـث ة  م، و2020ديســ ــون ألفـًا   مـاـئ ة وأربعـة وخمســ ــبعمـاـئ ًا وســ ة وثمـانون مليوـن وثمـانـي

سـتة وثمانون  م، و  2021ديسـمبر    31من اجمالي المبيعات في   %66( ريال سـعودي وتمثل 188,754,537)  وخمسـمائة وسـبعة وثالثون 

من اجمالي المبيعات   %26( ريال ســــعودي وتمثل  86,259,542)  وأربعون   واثنان مليونًا ومائتان وتســــعة وخمســــون ألفًا وخمســــمائة 

ــبتمبر    30للفترة المنتهية في   ــري مقابل الدوالر  م. حيث 2022ســ ــرف الجنيه المصــ ــعر صــ ــركة بالتطير الجوهري لســ تأثرت نتائج الشــ

لألرقام المعبرة عن النشــاط خاصــًة وأن التحكم في هذا التطير خارج    انخفاض قيمةاألمريكي )تحرير ســعر الصــرف( والذي تســبب في 

ــر العربية  لشــركاتامبيعات  ورغم أن    الشــركة،  عن ســيطرة مليون جنيه    (112واثنا عشــر )مائة  زادت من   التابعة للشــركة بجمهورية مص

مليون جنيه مصــري خالل نفس الفترة من عام   (352)وخمســون    واثنان ثالثمائة  م إلى2021ســبتمبر   30مصــري للفترة المنتهية في  

 الجدول التالي:الربحية قد تأثرت بالتطير الجوهري في سعر الصرف والتي يمكن توضيحها في  إال أن هذه الايادة  م، وبالرغم من 2022

 

 م 2022سبتمبر    30مقارنة تأثير سعر صرف الجنيه المصري على نتائج النتائج المالية للشركة للفترة المنتهية في    (: 20جدول رقم ) 

 بيان 

 ( ريال السعودي ) 
 المصري المبلث بالجنيه  

متوسط سعر الصرف  تأثير  

م  2022السائد خالل عام  

جنيه لكل ريال    4.82172

 سعودي 

متوسط سعر الصرف  تأثير  

  2021السائد خالل عام  

والمستخدم في سنة  

جنيه    4.19550  المقارنة 

 لكل ريال سعودي 

الفرق الناتج عن فروقات  

 العملة 

 10,901,411- 83,937,317 73,035,906 352,159,015 المبيعات 

 9,412,675 (72,474,538) ( 63,061,863) (304,066,925) تكلفة المبيعات

 ( 1,488,736)  11,462,779 9,974,044 48,092,091 مجمل الريح

 861,650 ( 6,634,421) ( 5,772,772) ( 27,834,715) المصاريف 

 (585,149) 4,505,456 3,920,307 18,902,641 االيرادات األخرى

 ( 1,212,235)  9,333,814 8,121,579 39,160,017 صافي الدخل الفترة

 معلومات الشركة  المصدر:   

 

صـرف  مليون ريال بسـبب تطير سـعر    (1.2)  مليون ومئتا ألفبمبلث  انخف   صـافي الربح عن الفترةكما هو موضـح بالجدول السـابق فإن  

 .الجنيه المصري

الـشركة مـصاريف ترجمة عمالت أجنبية ناتج عن التطير في أـسعار الـصرف والتي انعكـست على قائمة الدخل الـشامل اآلخر  تكبدت  كما 

أن الشـركة عرضـة للتأثر بمخاطر  كما  م.2022سـبتمبر    30  الفترة المنتهية في  مليون ريال سـعودي كما في (21) واحد وعشـرون  بمبلث

ــرف العمالت   ــعودي(.  التطيرات في صــ ــروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة )الريال الســ األجنبية فيما يتعلق بالتااماتها ومصــ

ــ  ريال    3.75وكجاء من سـياسـة المملكة، فإن الريال السـعودي، حتى تاريخ هذا المسـتند، مربوط بالدوالر األمريكي بسـعر صـرف يقدر بــــ

ــعودي مقابل  ــعوديدوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد ت 1سـ ــرف الريال السـ ــعر صـ ــري  أكيدات على ثبات سـ مقابل الدوالر    أو الجنيه المصـ

الجنيه المصـــري نتيجة تعويمه مقابل العمالت األجنبية  اســـتقرار  عدم األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال الســـعودي أو 

ما سـيكون له أثر سـلبي وجوهري على أعمال الشـركة  )بما في ذلك الدوالر األمريكي( التي تسـتخدمها الشـركة إلى زيادة النفقات م

 ونتائج عملياتها ومركاها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين  53- 1- 2

 8تعتمد الـشركة في التوريد على مجموعة من الموردين، والتي تقوم العالقة معهم على أـساس تعاقدي، حيث ـشكلت نسبة أكبر  

ــيين  موردين ر ــمبر    31من إجمالي تكلفة اإليرادات كما في  %46.09و %33.03و%37.90ئيســ ــمبر    31م وكما في  2020ديســ م 2021ديســ

ــبتمبر    30وكـما في الفترة المنتهـية في   ــم الفرعي2022ســ ــال راجع القســ   4-6-3  رقم  م على التوالي )لماـيد من المعلوـمات فضــ

وث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين، أو إيقاف العالقة  مموردي الشـركةم في هذا المسـتند(. وبالتالي فإن حد
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مع أحد الموردين، أو تطير أحد الشـــروط، أو االلتاامات أو عدم تجديد التعاقد بشـــروط مقبولة تجاريا ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهري  

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 اآلالت والمعدات التابعة للشركة و   بالممتلكات   اطر المتعلقة المخ  54- 1- 2

معدل اإلهالك السـنوي    يتراوحتعتمد الشـركة في اسـتمرار عملياتها على سـير وفعالية خطوط اإلنتاج التي تشـمل اآلالت والمعدات، و

ة اإلهالك المجمع من إجمـالي القيمـة اـلدف   %25   إلى %16 لآلالت والمعـدات من   ـــب ة للممتلكـات وآلالت والمعـدات  كمـا بلطـت نســ ترـي

ــبتمبر   30للفترة المنتهية في     %36.50م، و 2021لعام   38.48%م و2020لعام  36.10% ــة  2022ســ ــناعية عرضــ ــآت الصــ م، وتعد المنشــ

ــتخدامها أو الحوادث غي ــوء اسـ ــطيلية كبيرة ناتجة عن عدة عوامل منها أعطال اآلالت والمعدات الناتجة عن قدمها أو سـ ر  لمخاطر تشـ

كانقطاع إمداد الكهرباء أو اندالع حريق مما سـينتج عنه تعطل عمليات الشـركة وتكبدها تكاليف إضـافية،     المتوقعة التي قد تحدث

إن أي عطل غير متوقع يطرأ على اآلالت والمعدات التابعة للـشركة أو أي ـصيانة مطولة لها من ـشأنه أن يعطل إنتاج الـشركة ويـضعف  

ات كافية من المنتجات بصورة مستمرة أو على جودة المنتجات بالشكل الذي يلبي مطالب عمالئها أو االلتاام  قدرتها على إنتاج كمي 

بمتطلباتها التعاقدية ، أو في حال أرادت الشــركة اســتبدال اآلالت والمعدات نظير تقادمها أو عدم القدرة على اســتطاللها نظرًا لعدم  

ل اآلالت والمعدات القديمة باالت ومكائن ومعدات بنفس الكفاءة وبتكلفة تناســب الشــركة،  االنتفاع منها فإن الشــركة ال تضــمن إحال

 األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بايادة تكاليف اإلنتاج  55- 1- 2

ــركة بأنواعها وتكاليفها المرتبطة بالمواد الخام التي تعتمد الشـــركة في الحصـــول عليها من أطراف خارجية  يعتبر إنتاج  منتجات الشـ

ـــياـنة عرضــــة   ــالح والصــ ــوم الـخدـمات وتـكاليف العـماـلة وتـكاليف اإلصــ والتـكاليف األخرى المرتبـطة ـباإلنـتاج مـثل الكهرـباء والمـياه ورســ

ــركة ونتائج للتقلبات، فإذا كانت هناك زيادات كب ــلبي وجوهري على أعمال الشــ ــكل ســ ــيؤثر بشــ يرة في تكاليف اإلنتاج فإن ذلك ســ

 عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  2- 2

 

 المتعلقة بالبيئة التنافسية    المخاطر  1- 2- 2

شركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في  تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة ال 

السوق، كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة  

 أرباح الشركة ونتائجها المالية.مما يؤدي إلى خف  حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبًا وبشكل جوهري على   تلك الشركات،

 

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   2- 2- 2

يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل المرتبطة بالظروف االقتصادية في المملكة عموما، بما في ذلك  

لي اإلجمالي ونصيب الفرد من الدخل وما إلى ذلك. كما  على سبيل المثال ال الحصر سوق االسهم وعوامل التضخم ونمو الناتج المح

تعتمد االقتصادات الكلية والجائية للمملكة بصفة أساسية على أسعار النفط والصناعات البترولية التي ال تاال تسيطر على حصة كبيرة  

را وجوهريا على الخطط ونمو االقتصاد  من الناتج المحلي اإلجمالي، ولهذا يكون أي تذبذبات سلبية تحدث في أسعار النفط أثرا مباش

السعودي واإلنفاق الحكومي بشكل عام، والتي ستؤثر سلبا بدورها على األداء المالي للشركة بسبب عملها داخل النظام االقتصادي  

تضمن النمو السعودي المتأثر بمعدالت اإلنفاق الحكومي. أيضا، يعتمد النمو المستمر لالقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى ت

على   كبيرا  أثرا  العوامل  هذه  من  أي  في  تطيير  وأي  التحتية،  البنية  في  والخاص  العام  القطاعين  واستثمارات  المستمر  السكاني 

 االقتصاد، مما سيؤثر سلبا بدرجة كبيرة على أعمال الشركة ونتائج العمليات والمركا المالي للشركة وتطلعاتها المستقبلية.

 

 باألوضاع السياسية األمنية    المخاطر المتعلقة  3- 2- 2

تتركا أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن األداء المالي للشركة يعتمد على الظروف االقتصادية والسياسية  

الشرق   السائدة في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة. تعاني العديد من دول 

األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر، وال يوجد ضمانات بأن الظروف االقتصادية والسياسية في تلك البلدان  

أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على األسواق في المملكة وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

 ها.ونتائج عمليات
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 المخاطر المتعلقة بالتطير في األنظمة والقوانين ذات العالقة  4- 2- 2

كطيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين التي قد تتطير أو يتم تحديثها 

سمية ذات العالقة من حين إلى آخر. وعليه فإن  من قبل الجهات المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الر

أعمال الشركة ستتأثر بشكل سلبي في حال حدوث أي تطير جوهري ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير  

 .مباشر على أداء وربحية الشركة

 

 االزل واألحداث األخرى المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية كتفشي األمراض كالسيول وال  5- 2- 2

قد تتعرض الشركة إلى حدوث كوارث طبيعية خارجة عن نطاق سيطرتها كتفشي األمراض والسيول والاالزل والعواصف والحرائق وغيرها 

ات الشركة من األحداث الكارثية التي قد تلحق ضرر بمرافق الشركة أو بمنتجاتها االستثمارية أو خدماتها، وبالتالي التأثير سلبا على عملي 

مما يؤثر سلبا على نتائجها التشطيلية. كما أن حدوث أيا من تلك الكوارث سيؤدي إلى تكبد الشركة تكاليف إضافية وذلك لتصحيح 

تلك األضرار، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المصاريف وانخفاض ربحية الشركة بشكل حتمي. وكذلك قد تفرض الحكومة إغالق مؤقت  

كافحة اثر هذه الكوارث والجوائح وبالتالي ستكون الشركة كطيرها من القطاعات االقتصادية عرضة للتأثر بهذا زمني أو مشروط لم

 اإلغالق.

 

 المخاطر المتعلقة بتذبذا أسعار الفائدة  6- 2- 2

أو عالميًا، سواء الثابتة أو المتطيرة التي تستحق    أو التنظيمية محلياً   ،السياسيةأو    ،االقتصاديةقد تتطير أسعار الفائدة تبعا للمتطيرات  

التمويل الذي   للجهات الممولة للشركة والمنتجات االستثمارية التي تديرها الشركة، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف 

 ها.تحتاجه الشركة، مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيت

 

 المخاطر المتعلقة بالسوق  7- 2- 2

مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة بتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية اآلجلة إلحدى األدوات المالية بسبب تطييرات تطرأ على  

المخاطر    أسعار السوق، وتتضمن أسعار السوق مخاطر مثل: مخاطر أسعار األسهم، مخاطر معدل سعر الفائدة، ومخاطر العمالت وهذه

 قد توثر على نتائج عملياتها وأدائها المالي وربحية استثماراتها.

 

 المخاطر المتعلقة باألسعار  8- 2- 2

تتمثل مخاطر األسعار بتقلب قيمة إحدى األدوات المالية نتيجة لتطييرات تطرأ على أسعار السوق، سواء نجمت تلك التطييرات عن عوامل 

ة لها أو عن عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق، مما يوثر على نتائج عملياتها  محددة لألداة الفردية أو للجهة المصدر 

   وأدائها المالي وربحية استثماراتها.

 

 المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  9- 2- 2

جديدة   الشركات  الئحة حوكمة  الهيئة  رقم  بموجب  صدر مجلس  )الموافق  16/05/1438بتاريخ    2017-16-8القرار  م(،  13/02/2017هـ 

 م(.22/08/2022هــ )الموافق 24/01/1444بتاريخ  2022-94-1والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة إال أنه  

ال تطبيقها بشكل إلاامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاا وفهم مجلس اإلدارة  في ح

ولجانه واإلدارة التنفيذية والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات، وفي حال عدم التاام الشركة بذلك فإنها ستكون عرضة  

السوق المالية، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركاها المالي    بل هيئةللمخالفات الجاائية من ِق 

 ونتائج عملياتها.

 

 المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها مباشرًا في السوق المالية الموازية )نمو(    3- 2

 

 المخاطر المتعلقة بالسيطرة من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج  1- 3- 2

د االنتهاء من عملية اإلدراج، قد يتمكن المساهمون الحاليون معا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي  بع

عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاا أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة   -بما في ذلك دون حصر  - تتطلب موافقة المساهمين  

يضها، وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تطيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض  رأس المال أو تخف

فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد 
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ركة بطريقة تؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج يمارس المساهمون الحاليون سيطرتهم على الش 

 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 

 المخاطر المتعلقة بإلطاء اإلدراج/ تعليق األسهم   2- 3- 2

ا، كما يحق للسوق هناك مخاطر بأن تقوم هيئة السوق المالية بإلطاء إدراج الشركة أو تعليق تداولها في أي وقت وحسبما تراه مناسب

ا المالية السعودية تعليق تداول األسهم بالسوق حسب قواعد اإلدراج. لذلك تم ايراد الحاالت الممكن إلطاء إدراج الشركة أو تعليق تداوله

ل  ( م األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركةم(. وفي حال حصو3-10في مستند التسجيل هذا )فضال راجع قسم رقم )

 ذلك، فإنه سيؤثر سلبا على سعر تداول السهم وسيولته في السوق بشكل جوهري.

 

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة  3- 3- 2

ال يوجد حاليًا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول  

إدراج أسهم الشركة وقد يترتب على اإلدراج المباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، أسهم الشركة بعد  

 وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

 

 )نمو(  على المستثمرين المؤهلين  المخاطر المتعلقة باقتصار التداول في السوق المالية الموازية   4- 3- 2

من   المؤهلين  المستثمرين  فئة  على  فيها  التداول  يقتصر  والتي  )نمو(  الموازية  المالية  السوق  في  أسهمها  إدراج  الشركة  تنوي 

  الجمهور فقط دون غيرهم، وذلك يقلل من أعداد المتداولين وبالتالي حجم التداول على السهم، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

 على سيولة وسعر تداول سهم الشركة.

 

 المخاطر المتعلقة بعدم توزيع األرباح لحاملي األسهم  5- 3- 2

يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات 

االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية وغيرها من العوامل  رأس المال واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع واألوضاع 

ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واآلخر، والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع  

ا واصدار اسهم جديدة لتططية حاجات الشركة من االموال وبعبارة أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بين استبقاء االرباح و توزيعه

اخرى المقصود بها هو تقسيم االرباح التي تحققها الشركة الى ارباح تستبقى ألغراض االستثمار والتشطيل، وبالتالي تعتبر االرباح  

باح المستقبلية، وال تقدم الشركة أي ضمان على  المبقاة مصدر رئيسيا للتمويل الداخلي وهذا يؤثر سلبًا على اصدار قرار توزيع األر

العامة على   الجمعية  اجتماعات  المساهمين في  الموافقة من قبل  أنه ستتم  أو  أرباح  بتوزيع  اإلدارة سيوصي  بأن مجلس  اإلطالق 

أرباح في أي عام   توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أي أرباح، كما ال تقدم أي ضمان بشأن مقدار المبالث التي سيتم دفعها كتوزيعات

 محدد.

 

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  6- 3- 2

قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرًا بعد اإلدراج، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر ظروف 

لمستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التطير في رؤية  سوق األسهم، ضعف أداء الشركة عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة ا

أو   واستحواذ  اندماج  بعمليات  يتعلق  أو أي من منافسيها  للشركة  إعالن  المالية، وأي  األوراق  والمحللين لسوق  الخبراء  أو تقديرات 

 تحالفات استراتيجية.

 

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  7- 3- 2

ت األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا وقد تختلف عن الموجودة في هذا المستند. إذ أن انجازات وقدرة  إن النتائج المستقبلية وبيانا

الشركة على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى 

 تى ال تؤثر على قراره االستثماري.المخاطر التي يجب على المساهم التعرف عليها ح

 

 المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج  8- 3- 2

قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية بعد اكتمال عملية اإلدراج، أو احتمالية حدوث عملية البيع هذه، بصورة سلبية  

أو أكثر   %5بيع المساهمين الحاليين أو أي منهم )السيما كبار المساهمين الذين يملكون  وقد يؤدي   .على سعر األسهم في السوق

ويحق لهم التصرف بأسهمهم بعد انتهاء )فترة الحظر( لعدد كبير من األسهم إلى التأثير سلبًا على أسهم الشركة،    (من أسهم الشركة

 .وبالتالي انخفاض سعرها في السوق
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مكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية  المخاطر المتعلقة بعدم ت  9- 3- 2

 أخرى 

قد ترغب الشركة في المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئيسية، وعليه، يجب عليها استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن 

عد طرح األوراق المالية وااللتاامات المستمرة وقواعد اإلدراج، والمتعلقة بانتقال  هيئة السوق المالية وعن السوق )تداول( بناًء على قوا

الشركات المدرجة في السوق المالية الموازية )نمو(  إلى السوق الرئيسية، وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء  

فإن الشركة لن تتمكن .الجهات الرقابية على الشركة أو السوقتلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها  

من االنتقال إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق المالية الموازية )نمو( حتى تاريخ مستند التسجيل هي سوق يقتصر فيها التداول 

ق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبًا على على المستثمرين المؤهلين فقط فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السو

 سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.

 

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع   10- 3- 2

يختلف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو(  عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حيث عدم وجود  

يد مسبق لألسهم المخصصة للبيع، حيث أن جميع المساهمين الحاليين في الشركة يحق لهم بعد اإلدراج المباشر عرض األسهم تحد

%أو أكثر من أسهم الشركة والذين يحق لهم التصرف بأسهمهم بعد  5التي يملكونها للبيع )باستثناء كبار المساهمين الذين يملكون 

على عدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك   انتهاء فترة الحظر( وقد يترتب 

على سعر السهم، وإذا لم يكن هناك سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي  

 وكبير.

 

اإلدراج المباشر مقارنة مع أسعار أسهم الشركات  المخاطر المتعلقة بحدوث تقلبات في سعر سهم الشركة في حالة   11- 3- 2

 المطروحة طرحًا أوليًا  

يختلف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو(  بشكل كبير مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي  

راج وتكون آلية تحديد السعر االسترشادي موضحة في  من حيث عدم وجود سعر محدد للطرح، حيث أنه ال يوجد سعر محدد عند اإلد

،  )م )سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم2-10للمايد من المعلومات فضال راجع قسم رقم م(هذا المستند  

األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث  على العرض والطلب على السهم وال يكون السعر محدد مسبقا   ويتم تحديد السعر االفتتاحي بناء

 % 30تقلبات كبيرة في سعر سهم الشركة ال سيما أن نسبة التذبذا اليومية المسموح بها في السوق المالية الموازية )نمو(  هي )

  صعودًا وهبوطًا(، وعليه فإنه ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الشراء أو يايد عنه 

 .في المستقبل

 

 المخاطر المتعلقة باختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي  12- 3- 2

يختلف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو(  بشكل كبير مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي،  

م الشركة للبيع قبل اإلدراج وعدم وجود متعهد للتططية، وعدم وجود عملية بناء سجل من حيث عدم وجود طرح لعدد معين من أسه

المساهمين الحاليين في الشركة )باستثناء كبار المساهمين  األوامر لتحديد سعر السهم، وعدم وجود آلية استقرار سعري، حيث أن 

بأ  5الذين يملكون   التصرف  لهم  والذين يحق  الشركة  أكثر من أسهم  المؤهلين  %أو  والمستثمرين  الحظر(  انتهاء فترة  بعد  سهمهم 

من بيع وشراء أسهم الشركة بعد إدراجها في السوق المالية الموازية )نمو(، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود طلب على  سيتمكنوا

سعر محدد عند اإلدراج، وال يوجد   أسهم الشركة بعد إدراجها في السوق المالية الموازية )نمو(، كما ال يوجد ضمان ببيع األسهم عند

ضمان باستقرار السعر عند اإلدراج في السوق، وعليه، فقد ال يتمكن أي مساهم من بيع كل او جاء من أسهمه في حال رغبته بالبيع،  

 .وقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير بعد اإلدراج

 

 تمرار في السوق المالية الموازية )نمو(  المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االس  13- 3- 2

بعد اإلدراج في السوق المالية الموازية )نمو(، وبعد مضي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية  

 نمو( وعدملموازية )للشروط الخاصة باالنتقال إلى السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق المالية ا

على   التداول  فيها  يقتصر  التسجيل هي سوق  تاريخ مستند  )نمو( حتى  الموازية  المالية  السوق  أن  وبما  الرئيسية.  للسوق  االنتقال 

التأثير سلبا على  الرئيسية وبالتالي  المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق 

 سهم الشركة وقيمته السوقية.سيولة 
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المخاطر المتعلقة باختالف األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعر االفتتاح في أول يوم تداول   14- 3- 2

 ألسهم الشركة في السوق  

فقات البيع والشراء  لم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، كما أنه ال توجد عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لص

التي تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو(،  

يترتب على اإلدراج  الشركة، وقد  إدراج أسهم  الشركة بعد  لتداول أسهم  وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة 

جود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يكن هناك سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر المباشر و

 .سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير

 

 المخاطر المتعلقة ببيع أو طرح أسهم إضافية مستقبالً  15- 3- 2

محتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلبًا على سعر السهم في السوق  في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل، فمن ال

 أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.
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 خلفية عن الُمصدر وطبيعة أعماله  3

 

 نبذة عن شركة ميار القابضة   1- 3

وشـركاتها التابعة، حيث تأسـسـت شـركة ميار القابـضة كشـركة مسـاهمة مقفلة بموجب سـجل تتكون  شـركة ميار القابـضة من الشـركة  

اريخ  1010398836تجـاري رقم ) ــ)الموافق  23/02/1435( بـت اض برأس مـال قـدره مليوني  23/12/2013هـــــــ ة الرـي ــادر من مـديـن م(  والصـــ

( رياالت  10كامل وبقيمة اســميه قدرها عشــرة ) مدفوعة القيمة بال ( ســهم عادي200,000( ريال مقســم إلى مئتا ألف )2,000,000)

( ـسهم عادي 6,000,000( ريال ـسعودي، مقـسم بواقع عدد ـستة ماليين )60,000,000للـشركة ـستون مليون ) ويبلث رأس المال الحالي

مائة واثنان   ( رياالت وهذه األسـهم مملوكة لعدد10سـهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل, وتبلث القيمة األسـمية لكل سـهم عشـرة )

ــون ) العنوان المـحدث  )  12611الرـياض الرما البرـيدي    2506حي العلـيا  -العلـيا  8991، والعنوان الوطني لمقرـها هو:  ( مســــاهم152وخمســ

ـــجل التـجاري وهو: المملـكة   ــرـكة مع التنوـيه أـنه نفس المبنى للعنوان المثـبت في الســ ــرـكة وفق العنوان الوطني لموقع الشــ للشــ

ويتمثل النشـــاط الرئيســـي للشـــركة كما في الســـجل  (، 63383مركا الريس لالســـتثمار   -، الرياض، شـــارع العليا العام  العربية الســـعودية

ــرـكات الـقابضــــة، تـقديم القروض   ــرـكات الـقابضــــة، امتالك العـقارات والمنقوالت االزـمة للشــ ــرـكات الـتابـعة للشــ التـجاري في إدارة الشــ

ت القابضـة، امتالك حقوق الملكية الصـناعية للشـركات التابعة للشـركات القابضـة، تأجير  والكفاالت والتمويل للشـركات التابعة للشـركا

حقوق الملكية الـصناعية للـشركات التابعة للـشركات القابـضة وفقًا لنظام الـشركات الـسعودية الـصادرة بموجب المرـسوم الملكي رقم  

دية الرائدة في مجالها في المملكة العربية الســعودية  هـــــــ وتعتبر شــركة ميار القابضــة من الشــركات الســعو22/03/1385في   6م/

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

 

 إدارة الشركات التابعة لها، او المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها .1

 سهم وغيرها من األوراق المالية.استثمار أموالها في األ .2

 امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها. .3

امتالك حقوق الملكية الصـــناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصـــناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية   .4

 .واستطاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لطيرها

تركيب وإـصالح وـصيانة المـصعد والـساللم المتحركة والـسيور الناقلة واألرـضية، وتوريد األدوات  -التـشييد: أنـشطة التـشييد المتخـصـصة  .5

 الكهربائية

 

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

ة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند. )ولمايد من الشرك

 م )المعلومات القانونية م في هذا المستند(.9المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم )

وال توجد لدى الشـركة خطة حالية بإضـافة أي   لي مطابق لنشـاطها وفق النظام األسـاسـي المذكور أعالهونشـاط الشـركة الفعلي الحا

 نشاطات أو منتجات جديدة ومهمة حتى تاريخ هذا المستند، إنما ستعمل على تطوير منتجاتها الحالية.

 

( نشاطين  القابضة  ميار  لدى شركة  عن  2ويوجد  المملكة وهو  خارج  تجاريين  التالية:  (  التابعة  الخليج    -1طريق شركاتها  شركة مصر 

الحديثة   نشاطها في جمهورية مصر    -2للصناعات  تمارس  الشركات  وجميع هذه  الكهربائية.  والساللم  للمصاعد  الخليج  شركة مصر 

تمتلك شركة ميار   وال  مأصول الشركة داخل وخارج المملكةم،  5-3العربية ويوجد أصول للشركة خارج المملكة موضحة قيمتها بالقسم  

القابضة أي نشاط أخر خارج المملكة العربية السعودية كما بتاريخ هذا المستند. تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم داخل  

لدى  خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد المملكة أو

   الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

 

 منتجات الشركة:  2- 3

تنقسم مصادر دخل الشركة إلى ثالثة أقسام رئيسة من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمها في المنطقة من خالل الشركات  

 التابعة لها، وهي:

 الكهربائية قطاع المصاعد والساللم   ❖

 تصنيع المصاعد والساللم الكهربائية. .1

 بيع وتركيب المصاعد والساللم الكهربائية. .2

 صيانة المصاعد والساللم الكهربائية. .3

 بيع قطع الطيار للمصاعد والساللم الكهربائية. .4

 قطاع األعالف الحيوانية  ❖
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 أعالف الدواجن. .1

 أعالف الماشية. .2

 توزيع وبيع الدواجن. .3

 البالستيك قطاع  ❖

 (والذي يدخل في العديد من الصناعات )البناء والنقل والتعبئة والصناعات الكهربائية(.PVCالبولي فينيل كلوريد ) .1

 ( والذي يصنع منه نعال األحذية والصنادل.EVAإيثيلين فنيل أسيتات ) .2

 نهائية.عدة منتجات بالستيكية خاصة بأنظمة الري بالتنقيط وعدة مركبات بالستيكية شبه  .3

 .النعال واألحذية البالستيكية .4

 

 مراحل تأسيس الشركة وتطيرات رأس المال  3- 3

( الـصادر من مدينة  1010398836م( تم تأـسيس الـشركة بموجب الـسجل التجاري رقم )23/12/2013هـــــ )الموافق  20/02/1435بتاريخ   •

( سـهمًا عاديًا، قيمة السـهم الواحد  200,000عدد مائتا ألف )( ريااًل سـعوديًا مقسـم إلى 2,000,000الرياض برأس مال وقدره مليونا )

(  151,400( رياالت ســعودية، وتم توزيع األســهم على المســاهمين كالتالي: عدد مئة وواحد وخمســون ألًفا وأربعمائة )10عشــرة )

( لألـستاذ/ حاتم %16.6مثل نـسبة )( ـسهم ت33,200( لـشركة طايا القابـضة. وعدد ثالثة وثالثون ألًفا ومئتان )%75.7ـسهم تمثل نـسبة )

( لألسـتاذ/ فهد عبد اهلل العجالن. وعدد ألفان %5.7( سـهم تمثل نسـبة )11,400مطير مطر الحارثي، وعدد أحد عشـر ألًفا وأربعمائة )

لشـركة  ( %1( سـهم تمثل نسـبة )2,000( للمهندس/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس، وعدد ألفان )%1( سـهم تمثل نسـبة )2,000)

 طايا لالستثمار.

م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على  زيادة رأس مال الشـركة من مليونا  21/10/2021هــــــ الموافق  15/03/1443بتاريخ   •

( ريااًل سـعوديًا مقسـم إلى  5,000,000( سـهم إلى خمسـة ماليين )200,000( ريااًل سـعوديًا مقسـم إلى عدد مائتا ألف )2,000,000)

( رياالت ســعودية، وتم تططية زيادة رأس المال عن طريق 10( ســهمًا عاديًا، قيمة الســهم الواحد عشــرة )500,000مائة ألف )خمســ

ــملة بتحويل مبلث ثالثة ماليين ) ــاا مالايادة  3,000,000الرسـ ــاهمين م إلى محسـ ــتحقة إلى مسـ ــعوديًا من بند ممبالث مسـ ( ريااًل سـ

م، وتم توزيع األســهم على المســاهمين كالتالي: 08/11/2021مراقب الحســابات المؤرخة   المقترحة في رأس المالم وفق شــهادة

( لشــركة طايا القابضــة وعدد أحد عشــر %94.22( ســهم تمثل نســبة )471,096عدد أربعمائة وواحد وســبعون ألفًا وســتة وتســعون )

تم مطير الحارثي وعدد ســتة آالف وثالثمائة  ( لألســتاذ/ حا%2.32( ســهم تمثل نســبة )11,595ألًفا وخمســمائة وخمســة وتســعون )

( ســـهم تمثل 3,003( لألســـتاذ/ فهد عبد اهلل العجالن وعدد ثالثة آالف وثالثة )%1.27( ســـهم تمثل نســـبة )6,336وســـتة وثالثون )

لمجيد بن  ( للمهندس/ عبد ا%0.22( ســهم تمثل نســبة )1,112( لشــركة طايا لالســتثمار وعدد ألف ومائة واثنى عشــر )%0.60نســبة )

( للمهندس/ عبد اهلل بن محمد بن ريس،  %0.22( ســـهم تمثل نســـبة )1,112عبد المحســـن آل الشـــيخ وعدد ألف ومائة واثنى عشـــر )

 ( لشركة ميار القابضة م أسهم الخاينةم.%1.15( سهم تمثل نسبة )5.746وعدد خمسة آالف وسبعمائة وستة وأربعون )

ــ الموافق  02/05/1443بتاريخ   • م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 06/12/2021هــ

( ريااًل  60,000,000( سـهمًا عاديًا، إلى سـتين مليون )500,000( ريااًل سـعوديًا مقسـم إلى خمسـمائة ألف )5,000,000خمسـة ماليين )

( رياالت ـسعودية مدفوعة  10يًا بالقيمة، قيمة كل ـسهم عـشرة )( ـسهمًا عاديًا متـساو6,000,000ـسعوديًا مقـسم إلى ـستة ماليين )

ــتون ألف ) ــبعة وســ ــهمًا  67,000بالكامل، وتمت هذه الايادة عن طريق الطرح الخاص )بعد أخذ الموافقات النظامية(، لعدد ســ ( ســ

بلطت خمـسة وخمـسون مليونًا   ( ريااًل ـسعوديًا، وبقيمة إجمالية للطرح الخاص670.000جديدًا بقيمة اـسمية ـستمائة وـسبعون ألف )

( ريااًل ـسعوديًا تم ايداعها نقدًا في حـساا الـشركة، وتم االكتتاا باألـسهم المطروحة 55,677,000وـستمائة وـسبعة وـسبعون ألف )

ســمية  ( مســاهمًا حاليًا وبقيمة ا2( ســهمًا عاديًا لعدد اثنان )1,826طرحًا خاصــًا كما يلي: )أ( عدد ألف وثمانمائة وســتة وعشــرون )

( سهمًا عاديًا 65,174( ريااًل ـسعوديًا، )ا( عدد خمـسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون )18,260ثمانية عـشر ألفًا ومائتان وـستون )

( ريااًل  651,740( مـساهمًا جديدًا وبقيمة اـسمية ـستمائة وواحد وخمـسون ألفًا وـسبعمائة وأربعون )144لعدد مائة واربعة واربعون )

( ريااًل ســعوديًا، تمت رســملة ما قيمته أربعة  55,007,000وبلطت عالوة االصــدار خمســة وخمســون مليونًا وســبعة آالف )ســعوديًا.  

ــون مليونًا وثالثمائة وثالثون ألف ) ــة ماليين وأربعمائة وثالثة وثالثون ألف 54,330,000وخمسـ ــدار خمسـ ــعوديًا منها إلصـ ( ريااًل سـ

( سـهمًا 5,500,000مالي األسـهم المصـدرة من الطرح الخاص خمسـة ماليين وخمسـمائة ألف )( سـهمًا جديدًا ليصـبح إج5,433,000)

( رياالت سـعودية مدفوعة بالكامل ليصـبح إجمالي رأس المال بعد رسـملة عالوة 10عاديًا متسـاويًا بالقيمة، قيمة كل سـهم عشـرة )

( ســهمًا عاديًا متســاويًا بالقيمة، قيمة كل 6,000,000يين )( ريااًل ســعوديًا مقســم إلى ســتة مال60,000,000االصــدار ســتين مليون )

( مـساهمًا. أما المبلث المتبقي من 152( رياالت ـسعودية مدفوعة بالكامل. ومملوكة لعدد مائة واثنان وخمـسون )10ـسهم عـشرة )

ي تططية جاء من المصـروفات  ( ريااًل سـعوديًا فقد تم اسـتخدامه ف 677,000عالوة اإلصـدار والبالث سـتمائة وسـبعة وسـبعون الف )

ـــبة اـلدولـية كـما هو مبين في القوائم الـمالـية المفحوصـــــة بـتاريخ  الـخاصـــــة ـبالطرح الـخاص باـيادة رأس الـمال وفق مـعايير المـحاســ

م، وتم إثبات التطييرات المذكورة أعاله بايادة راس المال وعدد المسـاهمين بموجب النظام األسـاسـي للشـركة المعدل  30/09/2022
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ــ  الموافق  24/04/1443تمد بتاريخ المع ـــ  20/02/1435( وتاريخ 1010398836م وبموجب الســجل التجاري رقم )29/11/2021هـــــ هـــــ

 ( ريااًل سعوديًا.60,000,000الصادر برأس مال للشركة قدره ستون مليون )

 

 نموذج عمل الشركة  4- 3

تأسـيسـها حتى اليوم. أتت هذه الخبرات من خالل العالقات  تتميا شـركة ميار القابضـة بخبرات تراكمية في المجال الصـناعي بدأت منذ  

اإلـستراتيجية والـشراكات اإلـستراتيجية التي بنتها الـشركة مع ـشركات عالميه تعد من األفـضل في مجالها. إـضافًة لذلك حرـصت الـشركة  

ــوق وحـي ــواق لاـيادة مبيـعاتـها وتقلـيل المـخاطر الجطرافـية ـبالتمركا في ســ د. كـما أن من أهم عواـمل نـجاح على اـلدخول إلى ـعدة أســ

ــركة وتتوائم مع طموحاتها   ــيف للشـ ــتقطاا كفاءات وخبرات تضـ ــرية من خالل اسـ ــتثمار بالموارد البشـ ــة هو االسـ ــركة ميار القابضـ شـ

 .وتطلعاتها

ة والمعروفة  العالمات المميا، تعد العالمات التجارية التابعة لشركة ميار القابضة في هذا المجال من  في مجال المصاعد والساللم

وتحتل مركا متقدم كما تستحوذ على حصة سوقية جيده جدًا نتيجة لثقة عمالءها بمنتجاتها. إضافة لذلك يعد مصنع الشركة بمدينة 

من خلق اسم تجاري موثوق وحقق    1999جده هو أول مصنع لصناعة المصاعد والساللم بالشرق األوسط واستطاع منذ تأسيسه عام  

مصاعد والساللم. كما تمتلك الشركة مصنعًا بجمهورية مصر العربية يعد األكبر ويهدف إلى أخذ حصة سوقية مبيعات كبيره من ال

 .كبيره داخل السوق المصري والدخول إلى عدة أسواق عربية وأفريقية

م وذلك تماشيًا مع  2016قامت الشركة بدراسة التحول من النشاط الاراعي التقليدي في عام ، في مجال األعالف وتوزيع بيع الدواجن 

قرار إيقاف زراعة األعالف الخضراء في المملكة وبعد دراسة لمستقبل صناعة األعالف المركبة واستجابة للطلب المتوقع على منتجات 

( األلمانية والتي تعتبر من  KHALتجهياه عن طريق شركة ) مركبة وتماألعالف في السعودية قامت الشركة بإنشاء مصنع لألعالف ال

أفضل الشركات الُمصّنعة لخطوط اإلنتاج في هذا المجال في العالم وذلك بتركيب خّطي إنتاج منفصلين، خط إلنتاج أعالف الدواجن  

 .وخط إلنتاج أعالف المواشي

ا ذات  المجاالت  في  التوسع  الشركة في  رؤية  الشركة في سنة  وتماشيًا مع  بتأسيس شركة شقيقة   2021لعالقة، فقد قامت  م 

واالستحواذ على شركة لتوزيع وبيع الدواجن كما بدأت في إصدار التصاريح الالزمة إلنشاء حظائر األمهات والفقاسات لتكمل سالسل  

ودراسة الجدوى االقتصادية لكل مشروع  اإلمداد القيمة في مجال هذه الصناعة وسيتم البت باالستثمار بها بعد دراسة أوضاع السوق

 .على حده. تهدف الشركة إلى إكمال سلسلة اإلمداد بهذا القطاع لتكون دعامه رئيسية لخطط التوسع لها

البالستيك األوسط، فيعد    في مجال  الخليج والشرق  العالمي خاصة في منطقة  بانتشار واسع في السوق  الشركة  تحظى منتجات 

وتجهيااتها في المملكة العربية السعودية ولديها  ) الرياض من أكبر موردي أنابيب الري بالتنقيط )البولي إيثيلينمصنع الشركة بمدينة  

سوق إقليمي ودولي واسع النطاق، حيث تقوم بتوزيع منتجاتها في دول الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وقد حرصت  

ة للمواصفات العالمية، فقد حصلت الشركة على شهادة األياو وهيئة المواصفات والمقاييس الشركة على أن تكون منتجاتها مطابق

وتمتلك حصة سوقية جيده داخل   ”شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة“السعودية. كما تمتلك الشركة مصنعًا بجمهورية مصر العربية  

عالي الجودة من حبيبات صلدة أو مرنة، بيضاء أو  PVC مركبات ا ل   السوق المصري وفي العديد من الدول العربية واألفريقية، وتنتج

 مختلفة.ومنتجات أحذية وصنادل بالستيكية بتصاميم  EVAسوداء، شفافة أو ملونة باإلضافة إلى منتجات إيثيلين فنيل أسيتات ال 

الجدول التالي بيانات الشركات التابعة ونسب ملكية  ( شركات تابعة بشكل مباشر وشكل غير مباشر. ويوضح  10يوجد لدى الشركة عشرة )

 شركة ميار القابضة في هذه الشركات: 

 

 داخل وخارج المملكة   التابعة للشركة   ( : الشركة 21جدول رقم ) 

 االستحواذ   تاريخ  تاريخ التأسيس  الطرض من الشركة  الدولة  رأس المال  نوعها  اسم الشركة  م 

نسبة  

ملكية ميار  

 القابضة 

 الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية 

1 

شركة الخليج  

للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

ذات  

مسئولية  

 محدودة 

15,000,000  

 ريال سعودي 

المملكة  

العربية  

 السعودية

تصنيع المصاعد  

 والساللم الكهربائية 
 % 100 - م 28/12/1999

2 

شركة فوِج  

السعودية 

 للمصاعد والساللم 

ذات  

مسئولية  

 محدودة 

ريال   100,000

 سعودي

المملكة  

العربية  

 السعودية

بيع وتركيب وصيانة  

المصاعد والساللم  

 الكهربائية

 % 100 - م 14/07/2014

3 

شركة حلول  

المصاعد للتشطيل  

 والصيانة 

ذات  

مسئولية  

 محدودة 

ريال   100,000

 سعودي

المملكة  

العربية  

 السعودية

بيع وتركيب وصيانة  

المصاعد والساللم  

 الكهربائية

 % 100 - م 30/07/2018
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 االستحواذ   تاريخ  تاريخ التأسيس  الطرض من الشركة  الدولة  رأس المال  نوعها  اسم الشركة  م 

نسبة  

ملكية ميار  

 القابضة 

4 

شركة إبداع  

التنفيذ للمصاعد  

 شركة شخص واحد 

ذات  

مسئولية  

 محدودة 

ريال   100,000

 سعودي

المملكة  

العربية  

 السعودية

بيع وتركيب وصيانة  

المصاعد والساللم  

 الكهربائية

 % 100 - م 09/03/2017

5 
شركة جدايا  

الاراعية
 (2)

 

ذات  

مسئولية  

 محدودة 

10,000,000  

 ريال سعودي 

المملكة  

العربية  

 السعودية

تصنيع وبيع أعالف  

 الدواجن والماشية
 % 100 م 30/09/2021 م 07/06/2010

6 
الشركة السعودية  

بالتنقيطللري 
  (2 )

 

ذات  

مسئولية  

 محدودة 

ريال   3,550,000

 سعودي

المملكة  

العربية  

 السعودية

تصنيع وبيع أنظمة  

 بالتنقيط الري 
 % 100 م 30/09/2021 م 04/03/1999

7 
شركة أجدى  

التجارية
 (1)

 

شركة 

مساهمة  

 مقفلة 

ريال    1,600,000

 سعودي

المملكة  

العربية  

 السعودية

تجارة وتصنيع  

 المنتجات الطذائية
 %74 - م 12/07/2021

8 
شركة األغذية 

التجاريةالنامية 
 (1)

 

شركة 

مساهمة  

 مقفلة 

ريال   2,000,000

 سعودي

المملكة  

العربية  

 السعودية

التجارة في منتجات  

 الدواجن 
 %55.76 - م 04/11/2021

 الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية 

9 

شركة مصر الخليج  

 للصناعات 

الحديثة 
 (2)

 

شركة 

مساهمة  

 مقفلة 

10,000,000  

 جنيه مصري 

جمهورية مصر 

 العربية 

تصنيع النعال  

 لألحذيةالمطاطية 
 % 100 م 30/09/2021 م 11/01/2011

10 

شركة مصر الخليج  

للمصاعد والساللم  

الكهربائية
 (1 )

 

شركة 

مساهمة  

 مقفلة 

65,000,000  

 جنيه مصري 

جمهورية مصر 

 العربية 

تصنيع وتركيب  

المصاعد والساللم  

 الكهربائية

 % 60 - م 17/05/2018

 

 معلومات الشركة  المصدر:  
 

(1)
 مملوكة بطريقة غير مباشرة لشركة ميار القابضة:شركات   

 من شركة جدايا الاراعية.  % 74شركة أجدى التجارية مملوكة بنسبة  (أ 

 .لشركة جدايا الاراعية  % 1من شركة أجدى التجارية ونسبة   % 74شركة األغذية النامية التجارية مملوكة بنسبة  ( ا

 .من شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة  % 60الكهربائية مملوكة بنسبة شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم   ( ت
(2)

  وهؤالء المالك هم     شركة طايا القابضة وشركة طايا لالستثمار  وهم:  من المالك القدامى لها  م.30/09/2021  بتاريخشركات استحوذت عليها شركة ميار القابضة   

وثالثون    متاريخ االستحواذم اثنان  م30/09/2021تاريخ  التي بلطت ب   بصافي القيمة الدفتريةم االستحواذ عليها  وقد ت  ،من المساهمين في شركة ميار القابضة

  مقابل  تنازل البائعين )شركة طايا القابضة وشركة طايا لالستثمار(  سعوديًا  وذلك  رياالً (  32,961,486)  مليونًا وتسعمائة وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون 

ريااًل    ( 29,961,486) ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون  عن قيمة البيع لصالح اطفاء جاء من الخسائر المتراكمة بمبلث تسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وواحد وستون 

وهذا التنازل مقابل اعادة توزيع األسهم بين المساهمين بالنسب المقررة في الجمعية      سعودياً رياالً (  3,000,000)  ثالثة ماليين   سعوديًا وزيادة رأس المال بمبلث 

 م.21/10/2021بتاريخ  المنعقدةالعمومية الطير عادية للشركة  
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 يوضح الجدول التالي أصول الشركة داخل وخارج المملكة:

 

 ارج المملكة ( : أصول الشركة داخل وخ 22جدول رقم ) 

 البيان 

  31السنة المالية المنتهية في  

 2020ديسمبر  

 )ريال سعودي( 

السنة المالية المنتهية في  

 م  2021ديسمبر    31

 )ريال سعودي( 

الفترة المالية المنتهية في  

 م 2022/ 09/ 30

 )ريال سعودي( 

 296,798,657 302,731,563 150,861,936 داخل المملكة العربية السعودية  

 % 60 % 65 % 65 النسبة من إجمالي األصول 

 201,689,134 161,596,529 81,245,407 خارج المملكة العربية السعودية

 % 40 % 35 % 35 النسبة من إجمالي األصول 

 498,487,790 464,328,092 232,107,343 اإلجمالي 

  معلومات الشركة  المصدر:  
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 إيرادات الشركة  6- 3

 

 اإليرادات بحسب األنشطة  1- 6- 3

( أنشطة تجارية رئيسية: نشاط المصاعد والساللم الكهربائية ونشاط بيع أعالف ومنتجات زراعية  3إيرادات الشركة تتحقق من ثالثة )

 ونشاط بيع منتجات بالستيكية. ويوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب األنشطة الرئيسية لديها:

 

 اإليرادات بحسب األنشطة (:  23جدول رقم ) 

 البيان 

السنة المالية  

في  المنتهية  

ديسمبر    31

 م 2020

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

السنة المالية  

في  المنتهية  

ديسمبر    31

 م 2021

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

الفترة المالية  

المنتهية في  

سبتمبر    30

 م 2021

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

المالية  الفترة  

المنتهية في  

سبتمبر    30

 م 2022

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

                 نشاط المصاعد والساللم الكهربائية

 %0.35 1,165,494 %63.54 109,510,175 %63.92 182,971,604 %44.31 53,965,161 مبيعات مصاعد وساللم كهربائية

 %24.20 80,981,579 %27.59 47,552,837 %8.60 24,605,870 %36.94 44,990,554 إيرادات العقود

 %3.85 12,878,312 %6.77 11,660,756 %5.52 15,804,738 %12.95 15,766,907 خدمات الصيانة

 %1.17 3,900,704 %2.10 3,619,060 %1.97 5,644,604 %5.71 6,948,550 بيع قطع غيار

 %0.00 3,461 %0.00 0 %0.00 0 %0.10 126,352 أخرى

 % 29.56 98,929,550 % 100.00 172,342,828 % 80.01 229,026,816 % 100.00 121,797,524 اجمالي نشاط المصاعد والساللم الكهربائية 

 %0.00       %0.00       نشاط بيع أعالف ومنتجات زراعية 

 %41.85 140,062,020 - - %14.17 40,562,017 - - مبيعات أعالف حيوانية ودواجن 

 %0.00   - - %0.30 848,831 - - مبيعات منتجات زراعية

 %0.93 3,109,483 - - %0.00   - - خدمات توصيل وتطليف بضاعة

 %5.41 18,110,666 - - %0.00   - - بيع دواجن 

 % 48.19 161,282,169 -  -  % 14.47 41,410,848 -  -  اجمالي نشاط بيع أعالف ومنتجات زراعية

 %0.00       %0.00       نشاط بيع منتجات بالستيكية

 %5.71 19,116,944 - - %2.62 7,496,721 - - مبيعات أنظمة الري بالتنقيط

 %11.82 39,552,760 - - %1.36 3,885,302 - - مبيعات مواد بالستيكية نصف مصنعة

 %4.72 15,784,967 - - %1.55 4,423,309 - - مبيعات أحذية

 % 22.25 74,454,671 -  -  % 5.52 15,805,332 -  -  إجمالي نشاط بيع منتجات بالستيكية

 % 100.00 334,666,389 % 100.00 172,342,828 % 100.00 286,242,996 % 100.00 121,797,524 اإلجمالي

 معلومات الشركة  المصدر:  

 

 اإليرادات بحسب العمالء الرئيسيين  2- 6- 3

المملكة وفي مختلف الدول، بحيث تتوزع أعمال الشركة ومبيعاتها على عدد كبير من    داخلمختلفة    جهاتمع    الشركةتعاقدت  

( يقارا خمسة آالف  التي  5000العمالء ما  الدول  العمالء      بها.تعمل  ( عميل متوزعين على  اإليرادات من  التالي  الجدول  ويوضح 

 الرئيسيين للشركة: 

 

 ( : اإليرادات بحسب العمالء الرئيسيين 24جدول رقم ) 

 الدولة  البيان 
صفة  

 التعاقد 
 االستقاللية 

السنة المالية  

المنتهية  

  31في  

ديسمبر  

 م 2020

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

السنة المالية  

المنتهية في  

ديسمبر   31

 م 2021

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

الفترة المالية  

المنتهية في  

سبتمبر    30

 م 2021

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

الفترة المالية  

المنتهية في  

سبتمبر    30

 م 2022

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

اإليرادات من أكبر  

 عميل 

جمهورية مصر  

 العربية 
 %16 52,860,363 %79 135,960,219 %61 175,512,767 % 53 64,858,846 مستقل تعاقدية 

اإليرادات من  

 ثاني أكبر عميل 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 % 8 27,449,706 % 0 0 % 0 481,257 % 0 - مستقل تعاقدية 

اإليرادات من  

 ثالث أكبر عميل 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 % 6 19,501,918 % 0 0 % 0 0 % 0 - مستقل تعاقدية 
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 الدولة  البيان 
صفة  

 التعاقد 
 االستقاللية 

السنة المالية  

المنتهية  

  31في  

ديسمبر  

 م 2020

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

السنة المالية  

المنتهية في  

ديسمبر   31

 م 2021

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

الفترة المالية  

المنتهية في  

سبتمبر    30

 م 2021

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

الفترة المالية  

المنتهية في  

سبتمبر    30

 م 2022

النسبة  

من  

إجمالي  

 اإليرادات 

اإليرادات من رابع  

 أكبر عميل 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 %4 13,121,470 % 0 0 % 2 4,610,459 % 0 - مستقل تعاقدية 

 % 66 221732932 %21 36,382,609 %37 105,638,513 %47 56,938,678   العمالء  باقي

 % 100 334,666,389 % 100 172,342,828 % 100 286,242,996 % 100 121,797,524   اإلجمالي 

 معلومات الشركة  المصدر:  

 

 اإليرادات داخل وخارج المملكة العربية السعودية  3- 6- 3

 تجدر اإلشارة إلى أن الشركة تحقق نسبة من إيراداتها من خارج المملكة، ويوضح الجدول التالي اإليرادات داخل وخارج المملكة:

 اإليرادات داخل وخارج المملكة العربية السعودية   ( : 25جدول رقم ) 

 البيان 

السنة المالية المنتهية في  

 م 2020ديسمبر    31

 )ريال سعودي( 

السنة المالية المنتهية في  

 م 2021ديسمبر    31

 )ريال سعودي( 

الفترة المالية المنتهية في  

 م 2021/ 09/ 30

 )ريال سعودي( 

الفترة المالية المنتهية في  

 م 2022/ 09/ 30

 )ريال سعودي( 

 248,406,847 36,051,028 97,488,459 54,275,764 داخل المملكة العربية السعودية

 %74 % 21 %  34 % 45 النسبة من إجمالي اإليرادات 

 86,259,542 136,291,800 188,754,537 67,521,760 خارج المملكة العربية السعودية

 % 26 %79 %  66 %  55 اإليرادات النسبة من إجمالي 

 334,666,389 172,342,828 286,242,996 121,797,524 اإلجمالي 

 معلومات الشركة  المصدر:  

 

 موردي الشركة  4- 6- 3

تعتمد الشركة في عملياتها على مجموعة من الموردين المستقلين والذين تقوم العالقة معهم على أسس تعاقدية. ويوضح  

 مشتريات الشركة من أكبر الموردين: الجدول التالي 

 ( : موردي الشركة 26جدول رقم ) 

 مقر الدول  موردي الشركة 
صفة  

 التعاقد 
 االستقاللية 

السنة المالية  

المنتهية في  

ديسمبر    31

 م 2020

 )ريال سعودي( 

النسبة  

من  

تكلفة  

 االيرادات 

السنة المالية  

  31المنتهية في  

 م 2021ديسمبر  

 )ريال سعودي( 

النسبة  

من  

كلفة  ت

 االيرادات 

الفترة المالية  

  30المنتهية في  

 م 2021سبتمبر  

 )ريال سعودي( 

النسبة  

من  

تكلفة  

 االيرادات 

الفترة المالية  

  30المنتهية في  

 م 2022سبتمبر  

 )ريال سعودي( 

النسبة  

من  

تكلفة  

 االيرادات 

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 11% 30,871,201 0% 0 % 2.08 5,038,917 % 0 - مستقل تعاقدية 

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 14% 40,112,173 0% 0 % 4.36 10,547,778 % 0 - مستقل تعاقدية 

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 5% 14,092,726 0% 0 % 0 - % 0 - مستقل تعاقدية 

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 

اإلمارات 

العربية  

 المتحدة

 8% 24,632,479 0% 0 % 0 - % 0 - مستقل تعاقدية 

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 
 4% 11,090,903 26% 35,104,016 %18.81 45,552,188 %24.72 23,123,639 مستقل تعاقدية  اليابان

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 4% 11,319,825 0% 0 % 1.55 3,750,325 % 0 - مستقل تعاقدية 

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 
 1% 2,327,201 5% 7,207,662 % 3.39 8,203,790 % 8.08 7,554,816 مستقل تعاقدية  الصين

شركة تعمل  

 بالقطاع الخاص 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 0% 415,638 5% 6,408,041 % 2.84 6,883,339 % 5.10 4,771,301 مستقل تعاقدية 

 اإلجمالي 
35,449,7

56 
37.90 % 79,976,338 33.03 % 48,719,719 %36 134,862,146 %46 

 معلومات الشركة  المصدر:  
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 إيرادات شركة ميار القابضة بحسب شركاتها التابعة ومصدر إيرادها  5- 6- 3

 

 التابعة ومصدر إيرادها (: إيرادات شركة ميار القابضة بحسب شركاتها  27جدول رقم ) 

 اإلجمالي  نسبة من إجمالي اإليرادات  خارج المملكة  نسبة من إجمالي اإليرادات  داخل المملكة  الدولة  مصدر اإليراد  م 

 م )باأللف ريال( 2020ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  

1 
شركة الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة
 87,304 %83.48 56,370 %57.00 30,935 السعودية 

2 
شركة فوِج السعودية للمصاعد 

 والساللم
 53,671 %0.00 0 %98.89 53,671 السعودية 

3 
شركة حلول المصاعد للتشطيل  

 والصيانة 
 604 %0.00 0 % 1.11 604 السعودية 

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة إبداع التنفيذ للمصاعد  4

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة جدايا الاراعية 5

6 
الشركة السعودية للري 

 بالتنقيط 
 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية 

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة أجدى التجارية  7

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة األغذية النامية التجارية  8

9 
شركة مصر الخليج للصناعات  

 الحديثة 
 0 %0.00 0 %0.00 0 مصر

10 
شركة مصر الخليج للمصاعد  

 والساللم الكهربائية 
 11,152 %16.52 11,152 %0.00 0 مصر

 152,732 % 100.00 67,522 % 156.99 85,210 اإلجمالي 

 30,935-  % 0.00 0 % 57.00-  30,935-  االستبعادات * 

 0 % 0.00 0 % 0.00 0 مبيعات الشركات المستحوذ عليها قبل االستحواذ** 

 121,798 % 100.00 67,522 % 100.00 54,276 المبيعات صافي  

 م )باأللف ريال( 2021ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  

1 
شركة الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة
 164,251 %75.19 141,933 %22.89 22,318 السعودية 

2 
شركة فوِج السعودية للمصاعد 

 والساللم
 46,037 %0.00 0 %47.22 46,037 السعودية 

3 
شركة حلول المصاعد للتشطيل  

 والصيانة 
 3,629 %0.00 0 %3.72 3,629 السعودية 

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة إبداع التنفيذ للمصاعد  4

 149,218 %0.00 0 % 153.06 149,218 السعودية  شركة جدايا الاراعية 5

6 
الشركة السعودية للري 

 بالتنقيط 
 34,737 %5.87 11,077 %24.27 23,660 السعودية 

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة أجدى التجارية  7

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة األغذية النامية التجارية  8

9 
شركة مصر الخليج للصناعات  

 الحديثة 
 28,682 %15.20 28,682 %0.00 0 مصر

10 
شركة مصر الخليج للمصاعد  

 والساللم الكهربائية 
 37,428 %19.83 37,428 %0.00 0 مصر

 463,982 % 116.09 219,119 % 251.17 244,863 اإلجمالي 

 22,318-  % 0.00 0 % 22.89-  22,318-  االستبعادات * 

 155,421-  % 16.09-  30,365-  % 128.28-  125,056-  مبيعات الشركات المستحوذ عليها قبل االستحواذ** 

 286,243 % 100.00 188,755 % 100.00 97,488 المبيعات صافي  

 م )باأللف ريال( 2021سبتمبر    30الفترة المالية المنتهية في  

1 
شركة الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة
 126,507 %80.35 109,510 % 47.15 16,997 السعودية 

2 
شركة فوِج السعودية للمصاعد 

 والساللم
 34,051 %0.00 0 % 94.45 34,051 السعودية 

3 
شركة حلول المصاعد للتشطيل  

 والصيانة 
 2,000 %0.00 0 %5.55 2,000 السعودية 

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة إبداع التنفيذ للمصاعد  4

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة جدايا الاراعية 5
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 اإلجمالي  نسبة من إجمالي اإليرادات  خارج المملكة  نسبة من إجمالي اإليرادات  داخل المملكة  الدولة  مصدر اإليراد  م 

6 
الشركة السعودية للري 

 بالتنقيط 
 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية 

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة أجدى التجارية  7

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة األغذية النامية التجارية  8

9 
شركة مصر الخليج للصناعات  

 الحديثة 
 0 %0.00 0 %0.00 0 مصر

10 
شركة مصر الخليج للمصاعد  

 والساللم الكهربائية 
 26,782 %19.65 26,782 %0.00 0 مصر

 189,339 % 100.00 136,292 % 147.15 53,048 اإلجمالي 

 16,997-  % 0.00 0 % 47.15-  16,997-  االستبعادات * 

 0 % 0.00 0 % 0.00 0 مبيعات الشركات المستحوذ عليها قبل االستحواذ** 

 172,343 % 100.00 136,292 % 100.00 36,051 صافي المبيعات 

 ( ريال م )باأللف 2022  سبتمبر   30  في   المنتهية   المالية   الفترة 

1 
شركة الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة
 50,728 %33.95 29,283 %8.63 21,445 السعودية 

2 
شركة فوِج السعودية للمصاعد 

 والساللم
 38,215 %0.00 0 %15.38 38,215 السعودية 

3 
شركة حلول المصاعد للتشطيل  

 والصيانة 
 4,595 %0.00 0 %1.85 4,595 السعودية 

 2,089 %0.00 0 %0.84 2,089 السعودية  شركة إبداع التنفيذ للمصاعد  4

 143,172 %0.00 0 %57.64 143,172 السعودية  شركة جدايا الاراعية 5

6 
الشركة السعودية للري 

 بالتنقيط 
 54,279 % 14.96 12,901 %16.66 41,378 السعودية 

 0 %0.00 0 %0.00 0 السعودية  شركة أجدى التجارية  7

 18,114 %0.00 0 %7.29 18,114 السعودية  شركة األغذية النامية التجارية  8

9 
  للصناعات الخليج مصر شركة

 الحديثة 
 20,176 %23.39 20,176 %0.00 0 مصر

10 
شركة مصر الخليج للمصاعد  

 والساللم الكهربائية 
 52,860 %61.28 52,860 %0.00 0 مصر

 384,229 % 133.57 115,219 % 108.29 269,009 اإلجمالي 

 49,562-  % 33.57-  28,960- % 8.29-  20,603-  االستبعادات * 

 0 % 0.00 0 % 0.00 0 مبيعات الشركات المستحوذ عليها قبل االستحواذ** 

 334,666 % 100.00 86,260 % 100.00 248,407 صافي المبيعات 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 عادات عن حجم التعامالت البينية بين الشركات التابعة لشركة ميار القابضة.باالستتعبر  *   

م وحتى تاريخ 2021م وقد تم استبعاد المبيعات الخاصة بهذه الشركات عن الفترة من بداية العام 30/09/2021( شركات بتاريخ 3تم االستحواذ على ثالثة ) ** 

 م. 30/09/2021االستحواذ 
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 مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت   3-7

 

 ات ذات العالقة خالل السنة         ه أواًل: المعامالت الهامة مع الج 

 ات ذات العالقة خالل السنة: هيوضح الجدول التالي المعامالت الهامة مع الج

 

 المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة          ( : 28جدول رقم ) 

 الطرف ذي العالقة 
طبيعة  

 العالقة 

البند ذو  

 العالقة 

طبيعة  

 المعاملة 

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من  

اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

 اجمالي األصول 

نسبة من اجمالي  

 االلتاامات 

البند ذو  نسبة من  

 العالقة 

نسبة من إجمالي  

المعامالت مع  

 ذات العالقة   الجهات

 2020ديسمبر    31المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة كما في  

المهندس/ عبد اهلل بن  

 ريس 
 مساهم

 مصاريف
مدفوعات نيابة  

 عن الشركة
- - - - - - 

 - - - - - - مصاريف إيجار مصاريف

 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

9,292,109 7.63% 4.00% 3.47% 8.14 % 13.69% 

 مساهم السيد / حاتم الحارثي 

أسهم  

 الخاينة
 - - - - - - أسهم خاينة 

 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

262,723 0.22% 0.11 % 0.10% 0.80% 0.39% 

 مساهم شركة طايا القابضة 

 - - - - - - مصاريف مصاريف

 مصاريف

تكاليف  

موظفين معاد  

 تحميلها 

- - - - - - 

قيمة  

 االستحواذ

استحواذ علي 

 شركات تابعة 
- - - - - - 

قيمة الخسائر 

 المطفأة 
 - - - - - - تحمل خسائر 

 مساهم شركة طايا لالستثمار 

قيمة  

 االستحواذ

استحواذ على 

 شركات تابعة 
- - - - - - 

قيمة الخسائر 

 المطفأة 
 - - - - - - تحمل خسائر 

شركة حلوان لألألت  

 والمعدات 

جهة  

 منتسبة 

 %78.62 % 43.81 % 19.94 %22.99 % 43.81 53,364,751 مبيعات مبيعات

 - - - - - - غرامة تأخير  ايرادات أخرى

شركة سادرك مصر  

 للصناعات

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 المجموعة عن 

54,189 0.04% 0.02% 0.02% 0.05% 0.08% 

الهيئة القومية لإلنتاج  

 الحربي 

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

4,882,313 4.01 % 2.10% 1.82% 4.28% 7.19% 

 شركة طايا العقارية 
جهة  

 منتسبة 

 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

23,214 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 

 - - - - - - مصاريف إيجار مصاريف

 شركة أكلنا للتجارة 
جهة  

 منتسبة 

أدوات دين  

قابلة للتحول  

إلى حقوق 

 ملكية 

دفعة مقدمة  

ألدوات دين  

قابلة للتحول  

إلى حقوق 

 ملكية 

- - - - - - 

شركة وضوح الرؤية  

 لتقنية المعلومات

جهة  

 منتسبة 

دفعات 

مقدمة إلى 

 موردين

دفعة مقدمة  

لقاء خدمة  

تقنية  

 معلومات 

- - - - - - 

 شركة مصر لتصنيع اللدائن
جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

- - - - - - 

 %100 -  % 25.36 % 29.24 % 55.73 67,879,299    اإلجمالي 

 2021ديسمبر    31المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة كما في  

المهندس/ عبد اهلل بن  

 ريس 

 مصاريف مساهم
مدفوعات نيابة  

 عن الشركة
13,515,577 4.72% 2.91% 3.04% 

4.91% 
5.88% 

 %0.07 %0.07 % 0.11 306,009 مصاريف إيجار مصاريف  
0.11% 

0.13% 

 مصاريف  

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

- - - - 

- 

- 

 مساهم السيد / حاتم الحارثي 
أسهم  

 الخاينة
 %1.07 %1.03 %1.67 4,776,400 أسهم خاينة 

100.00% 
2.08% 
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 الطرف ذي العالقة 
طبيعة  

 العالقة 

البند ذو  

 العالقة 

طبيعة  

 المعاملة 

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من  

اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

 اجمالي األصول 

نسبة من اجمالي  

 االلتاامات 

البند ذو  نسبة من  

 العالقة 

نسبة من إجمالي  

المعامالت مع  

 ذات العالقة   الجهات

 مصاريف  

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

869,986 0.30% 0.19% 0.20% 

0.32% 

0.38% 

 شركة طايا القابضة 

 %0.15 % 0.14 %0.24 672,796 مصاريف مصاريف مساهم
0.24% 

0.29% 

 مصاريف  

تكاليف  

موظفين معاد  

 تحميلها 

4,599,036 1.61 % 0.99% 1.03% 

1.67% 

2.00% 

  
قيمة  

 االستحواذ

استحواذ علي 

 شركات تابعة 
32,696,924 11.42 % 7.04% 7.36% 

99.20% 
14.22 % 

  
قيمة الخسائر 

 المطفأة 
 %6.69 %6.40 %10.38 29,721,003 تحمل خسائر 

99.20% 
12.93% 

 شركة طايا لالستثمار 

 مساهم
قيمة  

 االستحواذ

استحواذ على 

 شركات تابعة 
264,562 0.09% 0.06% 0.06% 

0.80% 
0.12% 

  
قيمة الخسائر 

 المطفأة 
 %0.05 %0.05 %0.08 240,483 تحمل خسائر 

0.80% 
0.11 % 

شركة حلوان لآلالت  

 والمعدات 

جهة  

 منتسبة 
 %31.06 %29.74 % 48.24 138,085,059 مبيعات مبيعات

48.24% 
60.06% 

 - - - - غرامة تأخير  ايرادات أخرى  
- 

- 

شركة سادرك مصر  

 للصناعات

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

3,968,565 1.39% 0.85% 0.89% 

1.44% 

1.73% 

الهيئة القومية لإلنتاج  

 الحربي 

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

- - - - 

- 

- 

 طايا العقارية شركة 

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

- - - - 

- 

- 

 %0.04 %0.04 %0.07 186,100 مصاريف إيجار مصاريف  
0.07% 

0.08% 

 شركة أكلنا للتجارة 
جهة  

 منتسبة 

أدوات دين  

قابلة للتحول  

إلى حقوق 

 ملكية 

دفعة مقدمة  

ألدوات دين  

قابلة للتحول  

إلى حقوق 

 ملكية 

- - - - 

- 

- 

شركة وضوح الرؤية  

 لتقنية المعلومات

جهة  

 منتسبة 

دفعات 

مقدمة إلى 

 موردين

دفعة مقدمة  

لقاء خدمة  

تقنية  

 معلومات 

- - - - 

- 

- 

 شركة مصر لتصنيع اللدائن
جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

- - - - 

- 

- 

 % 100 %357.01 % 51.72 % 49.51 % 80.32 229,902,500    اإلجمالي 

 م 2022سبتمبر   30المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة كما في  

المهندس/ عبد اهلل بن  

 ريس 

 مصاريف مساهم
مدفوعات نيابة  

 عن الشركة
- - - - - - 

 - - - - - - مصاريف إيجار مصاريف  

 مصاريف  

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

- - - - - - 

 السيد / حاتم الحارثي 

 مساهم
أسهم  

 الخاينة
 - - - - - - أسهم خاينة 

 مصاريف  

تكاليف  

موظفين معاد  

تحميلها  

بالنيابة عن  

 الشركة

- - - - - - 

 شركة طايا القابضة 

 - - - - - - مصاريف مصاريف مساهم

 مصاريف  

تكاليف  

موظفين معاد  

 تحميلها 

21,984 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.03 % 

  
قيمة  

 االستحواذ

استحواذ علي 

 شركات تابعة 
 - - - - -  - 

  
قيمة الخسائر 

 المطفأة 
 -  - - - - -  تحمل خسائر 

 شركة طايا لالستثمار 

 مساهم
قيمة  

 االستحواذ

استحواذ على 

 شركات تابعة 
 - - - - -  - 

  
قيمة الخسائر 

 المطفأة 
 -  - - - - -  تحمل خسائر 
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 الطرف ذي العالقة 
طبيعة  

 العالقة 

البند ذو  

 العالقة 

طبيعة  

 المعاملة 

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من  

اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

 اجمالي األصول 

نسبة من اجمالي  

 االلتاامات 

البند ذو  نسبة من  

 العالقة 

نسبة من إجمالي  

المعامالت مع  

 ذات العالقة   الجهات

لألألت  شركة حلوان 

 والمعدات 

جهة  

 منتسبة 
 % 81.11 %15.8 %13.5 %10.6 %15.8 52,860,363 مبيعات مبيعات

  

جاري  

المساهمين  

في الشركة 

 التابعة

مدفوعات تحت 

حساا جاري  

 مساهمين 

1,140,671 0.3% 0.2% 0.3% 2.7% 1.75 % 

 % 4.76 %39.6 %0.8 %0.6 %0.9 3,102,429 غرامة تأخير  ايرادات أخرى  

شركة سادرك مصر  

 للصناعات

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

805,645 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 1.24 % 

الهيئة القومية لإلنتاج  

 الحربي 

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

 - - - - -  - 

  

جاري  

المساهمين  

في الشركة 

 التابعة

مدفوعات تحت 

جاري  حساا 

 مساهمين 

1,082,345 0.3% 0.2% 0.3% 2.5% 1.66 % 

 شركة طايا العقارية 
جهة  

 منتسبة 
 % 2.00 %0.4 %0.3 %0.3 %0.4 1,302,500 مصاريف إيجار مصاريف

 شركة أكلنا للتجارة 
جهة  

 منتسبة 

أدوات دين  

قابلة للتحول  

إلى حقوق 

 ملكية 

دفعة مقدمة  

ألدوات دين  

قابلة للتحول  

إلى حقوق 

 ملكية 

3,500,000 1.0% 0.7% 0.9% 100% 5.37 % 

شركة وضوح الرؤية  

 لتقنية المعلومات

جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصايف 

الخدمات  

المدارة لتقنية  

 المعلومات 

1,282,500 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 1.97 % 

 شركة مصر لتصنيع اللدائن
جهة  

 منتسبة 
 مصاريف

مصاريف 

مدفوعة نيابة  

 عن المجموعة 

69,945 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.11 % 

 % 100 % 162 % 17 % 13 % 19 65,168,382    اإلجمالي 

سبتمبر  30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31معلومات الشركة والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر:   

 م 2022

  



 

 53 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

   مستحقة من جهات ذات عالقة مبالث ثانيًا:  

 مبالث مستحقة من جهات ذات عالقة: اليوضح الجدول التالي  

 

 ( : مبالث مستحقة من جهات ذات عالقة                           29جدول رقم ) 

الطرف ذي  

 العالقة 
 طبيعة المعاملة  البند ذو العالقة  طبيعة العالقة 

المعامالت من  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

 اجمالي األصول 

اجمالي    نسبة من

 االلتاامات 

نسبة من البند  

 ذو العالقة 

نسبة من إجمالي  

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

 2020ديسمبر    31مبالث مستحقة من جهات ذات عالقة كما في  

شركة سادرك  

 للصناعاتمصر 
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة حلوان  

لآلالت  

 والمعدات 

 جهة منتسبة 

مبيعات ومستحق  

من/إلى أطراف ذات 

 عالقة 

مبيعات وتحصيل  

وضخ راس المال  

 في شركة تابعة 

5,811,860 4.77% 2.50% 2.17% 4.77% 48.50% 

الشركة المصرية 

السعودية 

 للمقاوالت 

 مصاريف جهة منتسبة 
مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة أجدى  

 التجارية
 - - - - - - مدفوعات بالنيابة  مصاريف شركة تابعة 

السيد/أديب 

 الفاضل
 - - - - - - مدفوعات بالنيابة  مصاريف جهة منتسبة 

السيد / علي 

 الحميد
 - - - - - - بالنيابة مدفوعات  مصاريف جهة منتسبة 

شركة أكلنا  

 لتجارية
 جهة منتسبة 

أدوات دين قابلة  

للتحول إلى حقوق  

 ملكية 

أدوات دين قابلة  

للتحول إلى 

 حقوق ملكية 

- - - - - - 

مشروع تربية  

 األبقار 
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة األغذية  

 النامية التجارية 
 مصاريف تابعة شركة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة وضوح  

الرؤية لتقنية  

 المعلومات 

 جهة منتسبة 
دفعات مقدمة إلى 

 موردين

دفعة تحت حساا  

تقديم خدمات 

 دعم تقني

- - - - - - 

الشركة المصرية 

 للبلورة 
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة مصر  

الخليج 

للصناعات 

 الحديثة 

 %51.50 % 5.41 %2.31 %2.66 %5.07 6,170,365 مدفوعات بالنيابة  مصاريف شركة تابعة 

 % 100.00 - % 4.48 %5.16 %9.84 11,982,225 المجموع 

 2021ديسمبر    31مبالث مستحقة من جهات ذات عالقة كما في  

شركة سادرك  

 مصر للصناعات
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
8,448,315 2.95% 1.82% 1.90% 3.07% 49.64 % 

شركة حلوان  

لآلالت  

 والمعدات 

 جهة منتسبة 

مبيعات ومستحق  

من/إلى أطراف ذات 

 عالقة 

مبيعات وتحصيل  

وضخ راس المال  

 في شركة تابعة 

6,087,550 2.13% 1.31 % 1.37% 2.13% 35.77% 

الشركة المصرية 

السعودية 

 للمقاوالت 

 مصاريف جهة منتسبة 
مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
1,312,154 0.46% 0.28% 0.30% 0.48% 7.71% 

شركة أجدى  

 التجارية
 %2.54 %0.16 %0.10 %0.09 %0.15 432,487 مدفوعات بالنيابة  مصاريف شركة تابعة 

السيد/أديب 

 الفاضل
 %2.35 %0.15 %0.09 %0.09 % 0.14 400,000 مدفوعات بالنيابة  مصاريف جهة منتسبة 

السيد / علي 

 الحميد
 - - - - - - مدفوعات بالنيابة  مصاريف جهة منتسبة 

شركة أكلنا  

 لتجارية
 جهة منتسبة 

أدوات دين قابلة  

للتحول إلى حقوق  

 ملكية 

أدوات دين قابلة  

للتحول إلى 

 حقوق ملكية 

142,772 0.05% 0.03% 0.03% 0.05% 0.84% 

تربية  مشروع 

 األبقار 
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
123,014 0.04% 0.03% 0.03% 0.05% 0.72% 

شركة األغذية  

 النامية التجارية 
 مصاريف شركة تابعة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
73,106 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% 0.43% 

شركة وضوح  

الرؤية لتقنية  

 المعلومات 

 جهة منتسبة 
دفعات مقدمة إلى 

 موردين

دفعة تحت حساا  

تقديم خدمات 

 دعم تقني

- - - - - - 

الشركة المصرية 

 للبلورة 
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة مصر  

الخليج 
 - - - - - - مدفوعات بالنيابة  مصاريف شركة تابعة 
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الطرف ذي  

 العالقة 
 طبيعة المعاملة  البند ذو العالقة  طبيعة العالقة 

المعامالت من  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

 اجمالي األصول 

اجمالي    نسبة من

 االلتاامات 

نسبة من البند  

 ذو العالقة 

نسبة من إجمالي  

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

للصناعات 

 الحديثة 

 % 100.00 -  % 3.83 % 3.67 % 5.95 17,019,398 المجموع 

 2022سبتمبر    30مبالث مستحقة من جهات ذات عالقة كما في  

شركة سادرك  

 مصر للصناعات
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
9,253,960 2.8% 1.9% 2.4% 2.8 % %64 

شركة حلوان  

لآلالت  

 والمعدات 

 جهة منتسبة 

مبيعات ومستحق  

من/إلى أطراف ذات 

 عالقة 

مبيعات وتحصيل  

وضخ راس المال  

 في شركة تابعة 

- - - - - - 

الشركة المصرية 

السعودية 

 للمقاوالت 

 مصاريف جهة منتسبة 
مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
1,059,266 0.3% 0.2% 0.3% 0.3 % %7 

شركة أجدى  

 التجارية
 - - - - - - مدفوعات بالنيابة  مصاريف شركة تابعة 

السيد/أديب 

 الفاضل
 3% % 0.1 %0.1 %0.1 %0.1 400,000 مدفوعات بالنيابة  مصاريف جهة منتسبة 

السيد / علي 

 الحميد
 2% % 0.1 %0.1 %0.1 %0.1 279,953 مدفوعات بالنيابة  مصاريف جهة منتسبة 

شركة أكلنا  

 لتجارية
 جهة منتسبة 

أدوات دين قابلة  

للتحول إلى حقوق  

 ملكية 

قابلة  أدوات دين 

للتحول إلى 

 حقوق ملكية 

3,504,692 1.0% 0.7% 0.9% 100.0 % %24 

مشروع تربية  

 األبقار 
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة األغذية  

 النامية التجارية 
 مصاريف شركة تابعة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
- - - - - - 

شركة وضوح  

الرؤية لتقنية  

 المعلومات 

 جهة منتسبة 
دفعات مقدمة إلى 

 موردين

دفعة تحت حساا  

تقديم خدمات 

 دعم تقني

- - - - - - 

الشركة المصرية 

 للبلورة 
 مصاريف جهة منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
69,945 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 % %0 

شركة مصر  

الخليج 

للصناعات 

 الحديثة 

 - - - - - - بالنيابة مدفوعات  مصاريف شركة تابعة 

 100%   % 4 % 3 % 4 14,567,816 المجموع 

 سبتمبر 30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31معلومات الشركة والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في    المصدر:

 م 2022

 

  



 

 55 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

   جهات ذات عالقة المستحق إلى    :ثالثاً 

 يوضح الجدول التالي المستحق إلى جهات ذات عالقة:

 

 المستحق إلى جهات ذات عالقة       ( : 30جدول رقم ) 

الطرف ذي  

 العالقة 

طبيعة  

 العالقة 
 طبيعة المعاملة  البند ذو العالقة 

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من  

اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

 اجمالي األصول 

نسبة  من  

اجمالي  

 االلتاامات 

نسبة من  

البند ذو  

 العالقة 

نسبة من  

إجمالي  

معامالت مع  ال 

ذات    الجهات

 العالقة 

 2020ديسمبر  31المستحق إلى جهات ذات عالقة كما في  

الهيئة  

القومية  

لإلنتاج  

 الحربي

جهة  

 منتسبة 

ضخ راس المال  

في شركة  

 تابعة 

مستحق إلى  

أطراف ذات  

 عالقة 

9,454,993 7.76% 4.07% 3.53 % 8.28 % 98.04 % 

شركة حلوان  

لآلالت  

 والمعدات

جهة  

 منتسبة 

مبيعات وتحصيل  

وضخ راس المال  

في شركة  

 تابعة 

مبيعات  

ومستحق  

من/إلى أطراف  

 ذات عالقة 

  0.00 % 0.00 % 0.00 %     

شركة  

وضوح  

الرؤية  

لتقنية  

 المعلومات

جهة  

 منتسبة 

تاويد خدمة  

 تقنية معلومات 
     % 0.00 % 0.00 % 0.00   الموردين 

شركة عبد  

اهلل الريس  

وأبناؤه  

لالستثمار  

 التجاري 

جهة  

 منتسبة 

مدفوعات  

 بالنيابة 

مستحق إلى  

أطراف ذات  

 عالقة 

  0.00 % 0.00 % 0.00 %     

شركة أكلنا  

 لتجارية 

جهة  

 منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
     % 0.00 % 0.00 % 0.00   مصاريف 

شركة طايا  

 العقارية 

جهة  

 منتسبة 

ايجارات وخدمة  

 صيانة مصاعد 
 % 0.98 % 0.08 % 0.04 % 0.04 % 0.08 94,738 مصاريف 

شركة  

سادرك مصر  

 للصناعات

جهة  

 منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
 % 0.98 % 0.08 % 0.04 % 0.04 % 0.08 94,311 مصاريف 

 % 100.00  -  % 3.60 %4.15 % 7.92 9,644,042   المجموع

 2021ديسمبر  31المستحق إلى جهات ذات عالقة كما في  

الهيئة  

القومية  

لإلنتاج  

 الحربي

جهة  

 منتسبة 

ضخ راس المال  

في شركة  

 تابعة 

مستحق إلى  

أطراف ذات  

 عالقة 

11,969,208 4.18% 2.58 % 2.69 % 4.35 % 48.75% 

 شركة  

لآلالت   

 والمعدات

جهة  

 منتسبة 

مبيعات وتحصيل  

وضخ راس المال  

في شركة  

 تابعة 

مبيعات  

ومستحق  

من/إلى أطراف  

 ذات عالقة 

11,894,858 4.16% 2.56 % 2.68 % 4.16% 48.45% 

شركة  

وضوح  

الرؤية  

لتقنية  

 المعلومات

جهة  

 منتسبة 

تاويد خدمة  

 تقنية معلومات 
 %1.34 % 0.35 % 0.07 % 0.07 %0.11 327,855 الموردين 

شركة عبد  

اهلل الريس  

وأبناؤه  

لالستثمار  

 التجاري 

جهة  

 منتسبة 

مدفوعات  

 بالنيابة 

مستحق إلى  

ذات  أطراف  

 عالقة 

310,324 0.11% 0.07 % 0.07 % 0.11% 1.26 % 

شركة أكلنا  

 لتجارية 

جهة  

 منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
     % 0.00 % 0.00 % 0.00   مصاريف 

شركة طايا  

 العقارية 

جهة  

 منتسبة 

ايجارات وخدمة  

 صيانة مصاعد 
 % 0.20 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.02 48,293 مصاريف 

شركة  

سادرك مصر  

 للصناعات

جهة  

 منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
     % 0.00 % 0.00 % 0.00   مصاريف 
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الطرف ذي  

 العالقة 

طبيعة  

 العالقة 
 طبيعة المعاملة  البند ذو العالقة 

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من  

اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

 اجمالي األصول 

نسبة  من  

اجمالي  

 االلتاامات 

نسبة من  

البند ذو  

 العالقة 

نسبة من  

إجمالي  

معامالت مع  ال 

ذات    الجهات

 العالقة 

 % 100.00  -  % 5.52 % 5.29 % 8.58 24,550,538  المجموع

 2022سبتمبر    30المستحق إلى جهات ذات عالقة كما في  

الهيئة  

القومية  

لإلنتاج  

 الحربي

جهة  

 منتسبة 

ضخ راس المال  

في شركة  

 تابعة 

مستحق إلى  

أطراف ذات  

 عالقة 

10,659,254 3.2 % 2.1% 2.7% 25.0 % 46% 

شركة حلوان  

لآلالت  

 والمعدات

جهة  

 منتسبة 

مبيعات وتحصيل  

وضخ راس المال  

في شركة  

 تابعة 

مبيعات  

ومستحق  

من/إلى أطراف  

 ذات عالقة 

11,435,408 3.4% 2.3 % 2.9 % 26.8 % 49% 

شركة  

وضوح  

الرؤية  

لتقنية  

 المعلومات

جهة  

 منتسبة 

تاويد خدمة  

 تقنية معلومات 
 % 3 %1.4 % 0.2 %0.1 % 0.2 705,862 الموردين 

شركة عبد  

اهلل الريس  

وأبناؤه  

لالستثمار  

 التجاري 

جهة  

 منتسبة 

مدفوعات  

 بالنيابة 

مستحق إلى  

أطراف ذات  

 عالقة 

310,324 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1% 

شركة أكلنا  

 لتجارية 

جهة  

 منتسبة 

مصروفات  

 بالنيابة مدفوعة 
 - - - - - -  مصاريف 

شركة طايا  

 العقارية 

جهة  

 منتسبة 

ايجارات وخدمة  

 صيانة مصاعد 
 % 0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 42,838 مصاريف 

شركة  

سادرك مصر  

 للصناعات

جهة  

 منتسبة 

مصروفات  

 مدفوعة بالنيابة 
 - - - - - -  مصاريف 

 % 100 -  % 6 % 5 % 7 23,153,686 المجموع 

 رسبتمب 30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31معلومات الشركة والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في    المصدر:

 .م2022

 

 مبالث مستحقة من مساهمين       :رابعاً 

 مساهمين: المستحقة من ال مبالث اليوضح الجدول التالي  

 

 مساهمين       من مستحقة    مبالث ( :  31جدول رقم ) 

الطرف ذي  

 العالقة 

طبيعة  

 العالقة 

البند ذو  

 العالقة 

طبيعة  

 المعاملة 

ذات   الجهات المعامالت من  

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من  

اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

اجمالي  

 األصول 

نسبة  من  

اجمالي  

 االلتاامات 

نسبة من  

البند ذو  

 العالقة 

نسبة من  

إجمالي  

المعامالت  

  الجهات مع  

 ذات العالقة 

 2020ديسمبر    31مبالث مستحقة من مساهمين كما في  

السيد /  

حاتم  

 الحارثي 

 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة  

نيابة عن  

 المساهم 

 %92.4 %3.2 %1.4 %1.6 %3.0 3,705,986 مصاريف

المهندس /  

عبداهلل بن  

 ريس 

 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة  

نيابة عن  

 المساهم 

 %7.6 %0.3 %0.1 %0.1 %0.3 306,009 مصاريف

 100.0% 3.5% 1.5% 1.7% 3.3% 4,011,995 اإلجمالي 

 . م2021ديسمبر  31معلومات الشركة والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في   المصدر:
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 مساهمين       إلى مبالث مستحقة    :خامساً 

 مساهمين: ال إلىمستحقة ال مبالث اليوضح الجدول التالي  

 

 مساهمين   إلى مستحقة    مبالث ( :  32جدول رقم ) 

الطرف ذي  

 العالقة 

طبيعة  

 العالقة 
 البند ذو العالقة 

طبيعة  

 المعاملة 

المعامالت من  

ذات    الجهات

 العالقة 

 )ريال سعودي( 

نسبة من  

اجمالي  

 اإليرادات 

نسبة من  

اجمالي  

 األصول 

من  نسبة   

اجمالي  

 االلتاامات 

نسبة من  

البند ذو  

 العالقة 

نسبة من  

إجمالي  

المعامالت مع  

ذات    الجهات

 العالقة 

 2020ديسمبر    31مبالث مستحقة إلى مساهمين كما في  

شركة طايا 

 القابضة
 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

خدمات  

مقدمة  

 للشركة 

4,152,971 3.4% 1.8% 1.6% 3.6% 99% 

السيد /  

فهد  

 العجالن 

 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

 %1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 34,464 مصاريف

 %100 %3.7 %1.6 %1.8 %3.4 4,187,435 المجموع 

 2021ديسمبر    31مبالث مستحقة إلى مساهمين كما في  

المهندس /  

عبداهلل بن  

 ريس 

 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

 %85 %5.0 %3.1 %2.9 %4.8 13,692,346 مصاريف

السيد /  

حاتم  

 الحارثي 

 %14 %46.1 %0.5 %0.5 %0.8 2,200,000 أسهم خاينة أسهم الخاينة  مساهم 

شركة طايا 

 القابضة
 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

 %1 %0.1 %0.1 %0.0 %0.1 226,732 مصاريف

السيد /  

فهد  

 العجالن 

 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

 %0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 34,465 مصاريف

 100% 51.1% 3.6% 3.5% 5.6% 16,153,543 المجموع 

 2022سبتمبر    30مبالث مستحقة إلى مساهمين كما في  

السيد /  

حاتم  

 الحارثي 

 %61 %31.4 %0.4 %0.3 %0.4 1,500,000 أسهم خاينة أسهم الخاينة  مساهم 

المهندس /  

عبداهلل بن  

 ريس 

 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

 %29 %0.2 %0.2 %0.1 %0.2 720,129 مصاريف

شركة طايا 

 القابضة
 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 عن الشركة

 %8 %0.1 %0.1 %0.0 %0.1 204,748 مصاريف

السيد /  

فهد  

 العجالن 

 مساهم 

مصروفات  

مدفوعة نيابة  

 الشركةعن 

 %1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 34,464 مصاريف

 100.0% 31.7% 0.6% 0.5% 0.7% 2,459,341 المجموع 

 سبتمبر 30م والقوائم المالية المفحوصة للفترة حتى 2021ديسمبر  31معلومات الشركة والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في    المصدر:

 م.2022
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 الهيكل التنظيمي   8- 3

 يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة ميار القابضة داخل المجموعة: 

 

 الهيكل التنظيمي لشركة ميار القابضة داخل المجموعة (  1شكل رقم ) 

 
 

 الشركات المملوكة بشكل مباشر من شركة ميار القابضة. المستوى األول: 

 شركات تابعة لشركة مملوكة لشركة ميار القابضة. المستوى الثاني: 

 مسيطرة شركات تمتلك فيها شركات تابعة لميار القابضة نسبة  المستوى الثالث:  

 حقوق األقلية *
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 الشركات المملوكة بشكل مباشر من شركة ميار القابضة  1- 8- 3

 

 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة     1- 3-8-1

 20( بتاريخ  4030129171هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم )

م، وتااول الشركة أعمالها في تصنيع المصاعد والساللم الكهربائية ألغراض سكنية وتجارية 1999ديسمبر    28الموافق    –هـ  1420رمضان  

ونقل البضائع وكافة أنواع المصاعد والساللم األخرى، وقطع غيار المصاعد والروافع والساللم المتحركة والكهربائية، ويقع المركا 

المملكة العربية السعودية. تمتلك شركة الخليج مصنعًا بطاقة إلنتاج أكثر من   –اعية بمدينة جدة  الرئيسي للشركة في المدينة الصن 

( وكالء  8( مصعد سنويًا، باإلضافة إلى أرض سكنية للعمال بالمدينة الصناعية وقريبه من المصنع، كما أن للشركة )3000ثالثة آالف )

( مسجلة لديها وتمتلك حقوقها بعدة  Veion-( و )فيون Fuji-متين تجاريتين )فوجيلبيع منتجاتها بعدة دول مجاورة. لدى الشركة عال

)فوجي  لمنتجات  الحصري  الوكيل  تعتبر  حيث  السعودية  Fuji-دول  العربية  بالمملكة  اليابانية  السودان  و(  وجمهورية  الكويت  دولة 

رية الديمقراطية الشعبية والمملكة المطربية و المملكة وجمهورية مصر العربية ودولة ليبيا والجمهورية التونسية والجمهورية الجاائ

 األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين وجمهورية العراق والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

لية وجنوا أفريقيا ودول اإلتحاد األوروبي، وتستمر  ودولة إرتريا و  جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديموقراطية وجمهورية الصومال الفدرا

تاريخ   الوكالة حتى  التجارية )فيون2032/ 1/9هذه  للعالمة  والمؤسس  المالك  الخليج هي  للتجديد. كما أن شركة  (  Veion-م وقابلة 

اآل  الشركة بتصنيع عشرات  بالشرق األوسط. وقد قامت  العالمة بعدة دول  الف من المصاعد منذ  وكافة منتجاتها وتم تسجيل هذه 

المشاريع  الخليج اعتماد منتجاتها بعد جهات حكومية وشبه حكومية ولدى عدد كبير من  تأسيسها حتى اآلن. كما تمكنت شركة 

تنمية   بهيئة  الخاص  برنامج مصناعة سعوديةم  تمكنت من تسجيل كافة منتجاتها في  العامة وكذلك  االستثمارات  بصندوق  الخاصة 

 الصادرات.

 

 : معلومات الشركة ملخص  

 ( : ملخص معلومات شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة 33جدول رقم ) 

 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة االسم التجاري للشركة 

 هـ 03/09/1420 تاريخ التأسيس  

  شركة ذات مسؤولية محدودة  نوعها 

 4030129171 رقم السجل التجاري 

 ريال سعودي  (15,000,000)خمسة عشر مليون  رأس المال 

 النشاط 
صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل، يشمل )المصاعد وروافع   281650:

 السوائل والناقالت والتلفريك( 

 المالك 
 ( %99) شركة ميار القابضة ▪

 ( %1شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم ) ▪

 مباشرة ملكية   ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 :أشخاص وهم3يدير الشركة مجلس مديرين مكون من 

 رئيس مجلس المديرين   –محمد بن ريس  عبد اهلل المهندس/ ثامر  .1

عضو   –بن إبراهيم آل الشيخ  عبد المحسنبن  عبد المجيدالمهندس/  .2

 مجلس مديرين والرئيس التنفيذي.

 عضو مجلس المديرين  –محمد بن ريس  عبد اهلل المهندس/ تركي  .3

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 شركة فوِج السعودية للمصاعد والساللم   2- 1- 8- 3

التجاري رقم ) السعودية بموجب السجل  العربية  المملكة  بتاريخ  1010237188هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في   )17  

الموافق    1435رمضان   في  2014يوليو    14هـ  الشركة  نشاط  يتمثل  وتشييد(،  م.  وصيانة  وتجديد  )هدم  للمباني  العامة  المقاوالت 

المتحركة  والساللم  الكهربائية  للمصاعد  والتشطيل  والصيانة  والتركيب  والميكانيكية  والهيدروليكية  الكهربائية  األعمال  ومقاوالت 

 م.2018نوفمبر  18افق هـ المو  1437صفر  3( بتاريخ 3004وملحقاتها وقطع الطيار بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم )

(، ويوجد FUJI- تعد شركة فوِج السعودية هي الوكيل الحصري داخل المملكة وذلك لتسويق وبيع وتركيب وصيانة لمنتجات )فوجي

لدى الشركة خمسة فروع رئيسية بالرياض وجده ومكة المكرمة والمدينة المنورة والخبر وكذلك لديها فروع تشطيلية في كل من 

( عام الماضية بيع وتركيب عشرات اآلالف من المصاعد والساللم 20ألحساء. استطاعت الشركة خالل عملها في الـ)خميس مشيط وا

 بالمملكة العربية السعودية، وأصبحت من أفضل خمس عالمات تجارية عالمية بالمملكة.

 

 : ملخص معلومات الشركة 

 للمصاعد والساللم (: ملخص معلومات شركة فوج السعودية  34جدول رقم ) 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للشركة 

  ذات مسؤولية محدودة نوعها 

 هـ 29/7/1435 تاريخ التأسيس  

 1010237188 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي 100,000مائة ألف )  رأس المال 

 : تركيب وصيانة المصاعد432911 النشاط 

 المالك 
 ( %99ميار القابضة )شركة  ▪

 ( %1شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة ) ▪

 ملكية مباشرة  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:  3يدير الشركة مجلس مديرين مكون من 

 رئيس مجلس المديرين  -محمد بن ريس عبد اهلل المهندس/ ثامر  .1

إبراهيم ال الشيخ    عبد المحسنبن    عبد المجيدالمهندس/   .2   – بن 

 مجلس المديرين   وعضوالرئيس التنفيذي 

عضو مجلس  –المهندس/ تركي بن عبد اهلل بن محمد بن ريس  .3

 المديرين 

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة  3- 1- 8- 3

( المحدودة  بالتنقيط  للري  السعودية  الشركة  في  Saudi Dripتأسست  )الموافق  15/11/1419(  بموجب03/03/1999هـ  السجل   م( 

( رقم  بتاريخ    (،1010152976التجاري  عليها  االستحواذ  منتجات  2021سبتمبر    30تم  تصنيع  في  متخصصة  وطنية  شركة  وهي  م، 

تقود السوق    بالستيكية خاصة بأنظمة الري بالتنقيط بمختلف أنواعها )أنابيب الري وملحقاتها( وبأعلى جودة وبمنتجات متطورة

بالستيكية   منتجات  المحدودة عدة  بالتنقيط  للري  السعودية  الشركة  لدى  بالتنقيط.  الري  أنظمة  إلى منهجيات جديدة الستخدام 

ألنظمة الري بالتنقيط وكذلك عدة منتجات بالستيكية إضافة إلى مركبات بالستيكية شبه نهائية. باإلضافة إلى منتجات إيثيلين فنيل  

. تحظى منتجات الشركة بانتشار واسع في السوق العالمي خاصة في منطقــة الخليــج والشرق األوســط، فيعد المصنع  EVAأسيتات الـ  

أكبر مـــورد ألنابيب الري بالتنقيط )البولي إيثيلين( وتجهيااتها في المملكة العربية السعودية ولديها سوق إقليمي ودولي واســـع  

ـــع منتجـــاتها في دول الخليــج وأوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وقد حرصت الشركة على أن تكــون  النطــاق، حيث تقــوم بتوزي

منتجاتهــا مطابقــة للمواصفــات العالمــية، فقــد حصلت الشــركة على شهادة األياو وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية، كذلك 

 لجودة من بع  المختبرات العالمية والخاصة بمنتجاتها مثل: حصلت الشركة على عدد من شهادات ا

 الواليات المتحدة األمريكية. -كاليفورنيا  –فرسنو ستيت -المركا الدولي لتكنولوجيا المياه  ▪

 الهند. –مختبرات المعهد الدولي لتكنولوجيا وهندسة البالستيك  ▪

 األردن. –الجمعية العلمية الملكية  ▪

 رنسا.ف  –مختبرات سيما جريف  ▪

 

 : ملخص معلومات الشركة 

 (: ملخص معلومات الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة 35جدول رقم ) 

 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة  االسم التجاري للشركة 

 ذات مسؤولية محدودة  نوعها 

 هـ 17/06/1419 تاريخ التأسيس 

 هـ 14/03/1443 تاريخ االستحواذ 

 1010152976 التجاري رقم السجل 

 رأس المال 
( ريال  3,550,000ثالثة مليون وخمسمائة وخمسون ألف )

 سعودي 

 النشاط 
: مشروعات الري )تشطيل نظم الري للمشروعات  016103

 الاراعية( 

 المالك 
 (  %99شركة ميار القابضة ) ▪

 ( %1شركة جدايا الاراعية ) ▪

 ملكية مباشرة  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:  3يدير الشركة مجلس مديرين مكون من 

بن محمد بن ريس / رئيس مجلس    عبد اهلل المهندس/ ثامر بن   .1

 المديرين 

المجيدالمهندس/   .2 المحسنبن    عبد  نائب   عبد   / الشيخ  آل 

 رئيس مجلس المديرين 

بن محمد بن ريس / عضو   عبد اهلل المهندس/ تركي بن  .3

 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 شركة جدايا الاراعية  4- 1- 8- 3

(، تأســســت 1010289633شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم ) هي

م، تعتمد على إنتاج المحاصــــيل الاراعية مثل القمح، الذرة الصــــفراء،  2021ســــبتمبر   30م تم االســــتحواذ عليها بتاريخ 2010في العام  

ــ  البرسـيم وذلك في ماارعها الواقعة في م مملوكة لشـركة   –مليون متر مربع   43نطقة شـري شـمال بريدة والمقدرة مسـاحاتها بــــ

ــاط الاراعي التقليدي في عام  ــة التحول من النشــ ــركة بدراســ ــيًا مع قرار إيقاف زراعة  2016جدايا الاراعية. وقامت الشــ م وذلك تماشــ

ة واسـتجابة للطلب المتوقع على منتجات األعالف في  األعالف الخضـراء في المملكة وبعد دراسـة لمسـتقبل صـناعة األعالف المركب

األلمانية والتي تعتبر من أفضــل  (  KHAL-)كال الســعودية قامت الشــركة بإنشــاء مصــنع لألعالف المركبة وتم تجهياه عن طريق شــركة  

تاج أعالف الدواجن وخط الشــركات الُمصــّنعة لخطوط اإلنتاج في هذا المجال في العالم وذلك بتركيب خّطي إنتاج منفصــلين ، خط إلن

ألف طن من األعالف    400م وتم بيع أكثر من  2017إلنتاج أعالف المواـشي ، حيث بدأ اإلنتاج التجاري للمـصنع في الربع الرابع من عام 

 خالل الفترة القليلة الماضية.

 

 –م بتأســيس شــركة شــقيقة  2021وتماشــيًا مع رؤية الشــركة في التوســع في المجاالت ذات العالقة، فقد قامت الشــركة في ســنة  

ــركة أجدى التجارية   ــيله -شـ ــركة لتوزيع وبيع الدواجن تحت العالمة التجارية مأصـ ــتحواذ على شـ ــدار  ASILH-واالسـ م كما بدأت في إصـ

بها   التصـاريح الالزمة إلنشـاء حظائر األمهات والفقاسـات لتكمل سـالسـل اإلمداد القيمة في مجال هذه الصـناعة وسـيتم البت باالسـتثمار

 بعد دراسة أوضاع السوق ودراسة الجدوى االقتصادية لكل مشروع على حده.

 

 : ملخص معلومات الشركة 

 (: ملخص معلومات شركة جدايا الاراعية 36جدول رقم ) 

 شركة جدايا الاراعية  االسم التجاري للشركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة  نوعها 

 هـ 28/05/1431 تاريخ التأسيس 

 هـ 14/03/1443 االستحواذ تاريخ 

 1010289633 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي 10,000,000عشرة مليون ) رأس المال 

 النشاط 

 : البيع بالجملة للفواكه463011 •

 : البيع بالجملة للخضراوات 463012 •

 : البيع بالتجائة للفواكه وللخضروات الطازجة والمحفوظة.472111 •

 المالك 
 ( %99القابضة )شركة ميار  ▪

 ( %1الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة ) ▪

 ملكية مباشرة  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:  4يدير الشركة مجلس مديرين مكون من 

ريس   -1 بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  ثامر  مجلس   –المهندس/  رئيس 

 المديرين  

المجيدالمهندس/   -2 الشيخ    عبد  آل  إبراهيم  بن  المحسن    –بن عبد 

 نائب رئيس مجلس المديرين 

عضو مجلس   –ال الشيخ    عبد الرحمنالمهندس / عبد الرحمن صالح   -3

 مديرين والرئيس التنفيذي 

تركي   -4 اهلل المهندس/  ريس    عبد  بن  محمد  مجلس   –بن  عضو 

 المديرين.

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  



 

 63 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 للمصاعد شركة إبداع التنفيذ   5- 1- 8- 3

هي شركة ذات مسؤولية محدودة )شركة شخص واحد( مملوكة بالكامل لشركة ميار القابضة تأسست بموجب السجل التجاري رقم  

م( ويقع مركاها الرئيسي بمدينة جدة، ويتمثل نشاطها في استيراد 08/03/2017هـ )الموافق  1438/ 10/06( بتاريخ  4030293620)

ركة وقطع الطيار بموجب ترخيص وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، كذلك تنفيذ األعمال وتجارة المصاعد والساللم المتح

الميكانيكية بما في ذلك التركيب والصيانة واإلصالح والتحديث المتعلقة بالمصاعد والساللم المتحركة وقطع الطيار. حصلت شركة  

صاعد الخاصة بـ هيتاشي اليابانية داخل المملكة العربية السعودية ابتداًء من  ميار القابضة على وكالة حصرية لبيع كافة منتجات الم 

 م.1/1/2022

 

 : ملخص معلومات الشركة 

 (: ملخص معلومات شركة إبداع التنفيذ للمصاعد  37جدول رقم ) 

 شركة إبداع التنفيذ للمصاعد شركة شخص واحد االسم التجاري للشركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة  نوعها 

 هـ 17/05/1431 تاريخ التأسيس 

 4030293620 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي100.000) ألفمائة  رأس المال 

 النشاط 

 : تركيب وصيانة المصاعد432911 •

والسيور  432912 • المتحركة  الساللم  وصيانة  وإصالح  تركيب   :

 الناقلة واالرضية.

 ( %100القابضة )شركة ميار  المالك 

 ملكية مباشرة  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 
 يدير الشركة مدير واحد وهو:

 بن إبراهيم ال الشيخ. عبد المحسنمهندس/عبد المجيد بن 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  



 

 64 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة  6- 1- 8- 3

م، بموجب السجل التجاري  2018هي شركة سعودية وطنية أنشئت في عام  (  Veion-شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة )فيون 

م. متخصصة في تسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والساللم  2016أبريل    26هـ الموافق  1437رجب    19( بتاريخ  1010443826رقم )

(، وخالل  Veion- صيانة لمنتجات )فيون الكهربائية. تعد شركة فيون هي الوكيل الحصري داخل المملكة وذلك لتسويق وبيع وتركيب و

السعودي، وتتطلع من خالل خططها  بالسوق  الحمد من خلق حصة سوقية جيده  الشركة تمكنت وهلل  تأسيس  القصيرة من  الفترة 

الطموحة إلمداد العمالء بمنتجات فريدة من نوعها واستثنائية وبأسعار تنافسيه لكسب ثقتهم والتعاون معهم على المدى الطويل  

في مجال المصاعد. تعمل الشركة على تطوير قدراتها بمعايير عالية وخدمة متمياة، وتساهم في عملية التنمية الوطنية باعتبارها  

تايد عن   للتوسع من خالل فريق عمل يتمتعون بخبرة  وقاباًل  ناجحًا محليًا وواعدًا  السعودي. وتمكنت   15استثمارا  السوق  عامًا في 

 جاتها بعد جهات حكومية وخاصة.الشركة من اعتماد منت

 

   : ملخص معلومات الشركة   

 (: ملخص معلومات شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة 38جدول رقم ) 

 شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة  االسم التجاري للشركة 

 ذات مسؤولية محدودة  نوعها 

 هـ 10/11/1439 تاريخ التأسيس 

 1010443826 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي 100,000مائة ألف ) رأس المال 

 : البيع بالتجائة للمصاعد والساللم والسيور المتحركة477388 النشاط 

 المالك 
 ( %99شركة ميار القابضة ) ▪

 ( %1شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة ) ▪

 اإلدارة 
 :-يدير الشركة مدير واحد هو: 

 بن إبراهيم ال الشيخ  عبد المحسنبن  عبد المجيدمهندس/ 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  



 

 65 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة  7- 1- 8- 3

م، تم االســتحواذ عليها  2011يناير   17بتاريخ  - 50184ســجل تجاري رقم:   -هي شــركة مســاهمة مســجلة داخل جمهورية مصــر العربية  

 & EVAم، وتااول الشــركة نشــاطها في أعمال تصــنيع األحذية البالســتيكية من خامات اإليفا والبي في ســي )2021ســبتمبر    30بتاريخ  

PVCفا المركبة ومركبات خامات البي في ســي. يقع مصــنع الشــركة بمدينة العاشــر من رمضــان المنطقة  ( وكذلك تصــنيع حبيبات اإلي

. تمتلك الشــركة العالمة التجارية  2م16,000الصــناعية بجمهورية مصــر العربية على أرضــين مملوكة للشــركة بمســاحة إجمالية قدرها  

(Ondaمســـجلة لديها وتمتلك كافة حقوقها وتوزع منتجاتها بمال )  يين األزواج من األحذية ســـنويًا داخل الســـوق المصـــري ســـواء في

المتاجر أو ســـالســـل الهايبر ماركت أو المناقصـــات أو متاجر التســـوق االلكتروني وكذلك توزع الشـــركة منتجاتها في العديد من الدول  

 العربية واألفريقية كـالمملكة العربية السعودية والسودان واألردن وليبيا وتونس وغيرهم.

 

طن ســنويًا لخدمة االســتهالك بالســوق المصــري واألســواق العالمية الكبرى، باإلضــافة إلى ذلك، تقوم    9,000تنتج الشــركة أكثر من  

عالي الجودة من حبيبات صــلدة أو مرنة، بيضــاء أو ســوداء، شــفافة أو ملونة باإلضــافة إلى   PVCالشــركة بتصــنيع وإنتاج مركبات الـــــــ 

ــ منتجات إيثيلين فنيل أسـيتا ومنتجات أحذية وصـنادل بالسـتيكية بتصـاميم مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات السـوق المحلي   EVAت الــــ

 واألسواق العالمية، باإلضافة إلى ذلك تقوم بتلبية متطلبات ومواصفات من خالل البحث والتطوير ونظام ضمان الجودة.

مصــلحة الكيمياء وكذلك شــهادات   –من وزراه الصــناعة المصــرية    وشــهادات مطابقة اختبارات  9001الشــركة حاصــلة على شــهادة األياو  

مطابقة من مركا تكنولوجيا صــناعة الجلود والدباغة المصــري وكذلك التســجيل على منصــة ســابر اإللكترونية بالســعودية للتصــدير  

 للسوق السعودي.

 

   : ملخص معلومات الشركة 

 للصناعات الحديثة (: ملخص معلومات شركة مصر الخليج  39جدول رقم ) 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة ش.م.م  االسم التجاري للشركة 

 مساهمه  نوعها 

 هـ 05/02/1432 تاريخ التأسيس 

 هـ 14/03/1443 تاريخ االستحواذ 

 50184 رقم السجل التجاري 

 ( جنيه مصري 10,000,000عشرة مليون ) رأس المال 

 النشاط 

شباشب ايفا   -2حبيبيات ايفا مركبة،    -1إقامة وتشطيل مصنع لتصنيع:  

EVA  –    ،بالستيك شعبية  رياضية  بالستيك،    -4أحذية  من   -5أحذية 

 احذية رياضية قماش مطعم بجلود.

 المالك 

 ( %98شركة ميار القابضة ) ▪

 ( %1شركة جدايا الاراعية ) ▪

 ( %1الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة ) ▪

 اإلدارة 

 أشخاص وهم: 4يدير الشركة مجلس إدارة مكون من  

 بن محمد بن علي بن ريس رئيس مجلس اإلدارة   عبد اهلل مهندس/   .1

بن محمد بن ريس نائب الرئيس والعضو   عبد اهلل مهندس/ ثامر بن   .2

 المنتدا 

مهندس / تركي بن عبد اهلل بن ريس عضو مجلس ونائب رئيس    .3

 المجلس 

 االستاذ/ إبراهيم سعيد إبراهيم البحراوي عضو مجلس إدارة  .4

 مالحظة 
تأسست شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة، وفقًا ألحكام قوانين  

 جمهورية مصر العربية.  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  



 

 66 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 الشركات التابعة المملوكة بشكل غير مباشر  2- 8- 3

 

 شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية                 1- 2- 8- 3

م مـسجلة في جمهورية مـصر العربية، وتمتلك ـشركة ميار القابـضة ملكية   2018مايو    17هي ـشركة مـساهمة مـصرية، تأـسـست بتاريخ  

، من خالل ملكية شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة. وتااول الشركة أعمالها في إقامة وتشطيل  %60غير مباشرة فيها بنسبة 

ــالل ــاعد والسـ ــنع إلنتاج المصـ ــاعد، وتبلث الطاقة اإلنتاجية  مصـ ــيانة المصـ ــاط تركيب وصـ ــافة إلى نشـ م الكهربائية بكافة أنواعها باإلضـ

، 2م60,000مصـعد سـنويًا. تمتلك شـركة مصـر الخليج األرض المقام عليها المصـنع والبالث مسـاحتها    3,000المتوقعة للمصـنع أكثر من  

تمكنت شركة مصر الخليج    -أي منذ تأسيسها    –األوسط. خالل السنتين الماضيتين  كما يعد مصنع الشركة األكبر إلنتاج للمصاعد بالشرق  

مصـعد وسـتكون هذه المصـاعد فرصـة كبيره لتكون تحت محفظة الصـيانة    4,700للمصـاعد من الحصـول على عقود لتركيب أكثر من 

منتج    –أو عالي التكلفة   -ج محلي  منت  –للشـــركة بعد تشـــطيلها. يســـتهدف المصـــنع إنتاج أكثر من منتج ســـواء منخف  التكلفة  

 والدخول بالسوق األفريقية وذلك من خالل االستفادة من اإلعفاءات الجمركية بين الدول األفريقية. –عالمي 

 

  :ملخص معلومات الشركة

 (: ملخص معلومات شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية 40جدول رقم ) 

 مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية.شركة  االسم التجاري للشركة 

 مساهمه مصرية عامة  نوعها 

 هـ 02/09/1439 تاريخ التأسيس 

 121261 رقم السجل التجاري 

 رأس المال 
 ( جنيه مصري200.000.000رأس المال المرخص به مائتا مليون )

 ( جنيه مصري 65.000.000راس المال المصدر خمسة وستون مليون )

 النشاط 

 أنشطة إقامة وتشطيل مصنع إلنتاج المصاعد والساللم الكهربائية بكافة أنواعها  •

 بيع وتوزيع المصاعد والساللم الكهربائية  •

أنواعها  • بكافة  الصنع  تامة  وغير  الصنع  تامة  الكهربائية  الساللم  المصاعد  تصدير 

 وقطع الطيار الالزمة للصيانة 

وا  • الخام  والمواد  اإلنتاج  مستلامات  وخطوط  واستيراد  والمعدات  واألدوات  ألجهاة 

 اإلنتاج الالزمة للعملية اإلنتاجية وقطع الطيار الخاصة بالمصنع )دون االنجار( 

 توريد وتركيب المصاعد الساللم الكهربائية والصيانة المتنقلة لها. •

 المالك 

 *  (%20الهيئة القومية لإلنتاج الحربي ) ▪

 *   (%20شركة حلوان لآلالت والمعدات ش.م.م ) ▪

 .(%60شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة ) ▪

 ملكية شركة ميار القابضة 
والساللم   للمصاعد  الخليج  شركة  التابعة  شركتها  خالل  من  مباشرة  غير  ملكية 

 المحدودة.

 اإلدارة 

 أشخاص. هم كالتالي: 7يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 

 .إدارةمختار عطا خيري فرج رئيس مجلس  /اللواء مهندس   1

 .المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة  2

 حسام الدين حسن حسانين علم الدين عضو مجلس والرئيس التنفيذي  /المحاسب  3

 المحاسب / عباس محمد صفوت عضو مجلس.   4

 جهاد عبد الحليم أحمد الصمادي عضو مجلس  /المهندس  5

 رتي عضو مجلس ماجد سليمان محمد الس  /اللواء مهندس  6

 هشام نصر محمود حنفي عضو مجلس  /اللواء مهندس  7

 مالحظة 
تأسست شركة مصر للمصاعد والساللم الكهربائية، وفقًا ألحكام قوانين جمهورية مصر 

 العربية.  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 مالك حقوق األقلية بالشركة *

 



 

 67 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة أجدى التجارية    3-8-2-2

 1010679725شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم    -شركة أجدى التجارية  

بدأت شركة   م. وتااول الشركة أعمالها في قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الطذائية.  3/1/2021هـ الموافق  20/5/1442بتاريخ  

جدايا الاراعية )طايا الاراعية سابقًا( ثم صدر قرار من الشركاء بتحول الفرع لشركة مستقلة ثم صدر قرار  أجدى التجارية كفرع تابع لشركة  

هـ بعد 20/05/1442وتاريخ    1010679725بتحول الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة وذلك السجل التجاري رقم  

بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسئولية    هـ21/03/1443اريخ وت  12710التجارة رقم ق/  وزيرالحصول على قرار معالي  

مائة وستون الف سهم تم دفع راس المال بالكامل   160.000( مليون وستمائة الف ريال مقسم إلى  1.600.000محدودة برأس مال قدرة )

 مباشرة.  من الشركة بطريقة غير  %74من قبل المساهمين في الشركة وتملك شركة ميار القابضة 

 

 باسمقامت الشركة باالستحواذ على شركة األغذية النامية التي تعمل على تسويق وتوزيع الدواجن بعالمة تجارية مملوكة للشركة  

كما تسـعى الشـركة لدراسـة جدوى إنشـاء مشـروع لتربية الدواجن وكذلك دراسـة مشـروع مصـنع غذائي إلنتاج الدجاج    (.ASILH-)أصـيله

ــركة من الحصــــول  المقطع  واللحوم الطازجة بهدف تططية قطاع المطاعم والفنادق في المملكة العربية الســــعودية، تمكنت الشــ

 على التراخيص المبدئية وسيتم البت باالستثمار بها بعد دراسة أوضاع السوق ودراسة الجدوى االقتصادية لكل مشروع على حده.

 

  :ملخص معلومات الشركة

 ملخص معلومات شركة أجدى التجارية (:  41جدول رقم ) 

 شركة أجدى التجارية  االسم التجاري للشركة 

 مساهمه مقفلة  نوعها 

 هـ 21/03/1443 تاريخ التأسيس 

 1010679725 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي 1,600,000مليون وستمائة ألف ) رأس المال 

 النشاط 

 اللحوم والدواجن.: تقطيع وتجهيا وتعبئة وتطليف 101044 •

 : صناعة المايونيا107945 •

 : صناعة الكاتشب والصلصة الحارة.107946 •

 المالك 

 .(%74شركة جدايا الاراعية المحدودة ) ▪

 *  (%1شركة طايا لالستثمار ) ▪

 * ( %25األستاذ/ أديب بن صالح الفاضل ) ▪

 التابعة شركة جدايا الاراعية ملكية غير مباشرة من خالل شركتها   ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:  5يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 

 محمد بن ريس / رئيس مجلس اإلدارة  عبد اهلل المهندس/ ثامر  .1

2.   / المجيدالمهندس  المحسنبن    عبد  /   عبد  الشيخ  ال  إبراهيم  بن 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

الفاضل / عضو مجلس إدارة    العايا عبد  األستاذ/ أديب بن صالح بن   .3

 التنفيذي  والرئيس

بن   .4 تركي   / ريس / عضو مجلس   عبد اهلل المهندس  بن  بن محمد 

 اإلدارة 

 بن صالح آل الشيخ / عضو مجلس اإلدارة  عبد الرحمنالمهندس /  .5

 معلومات الشركة   المصدر:  

 مالك حقوق األقلية بالشركة *
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 شركة األغذية النامية   3- 2- 8- 3

رقم   التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  التجارية  النامية  األغذية  شركة  وتاريخ   1010757785تأسست 

الحصول على قرار معالي وزير التجارة رقم ق/11/04/1443 الوزاري رقم ق/  20/03/1443وتاريخ  12709هـ بعد  هـ المبني على القرار 

مليون  20/03/1443وتاريخ  12708 اثنان  قدره  مال  برأس  التجارية  النامية  األغذية  شركة  بتأسيس  الترخيص  على  الموافقة  بشأن  هـ 

( سهم تم دفع راس المال بالكامل من قبل المساهمين في الشركة وتملك شركة  200,000( ريال مقسم إلى مئتا الف )2,000,000)

التجارية   ا  %74أجدى  جدايا  تملك  منها وشركة  تبلث   %1لاراعية  مباشر  غير  بشكل  بالشركة  القابضة  ميار  أن ملكية شركة  )أي  منها 

الدواجن   (.55.76% وبيع  وتربية  إنتاج  تخصصات  لديها في  المتوافرة  البشرية  الكوادر  خبرات  من  االستفادة  على  الشركة  تعمل  كما 

والفنادق لتوفير منتجات الدواجن الكاملة    ممن األفراد ومن المطاعالطازجة وبيع مصنعات الدواجن لتلبية احتياجات قطاع المستهلكين  

 والمصنعة وفق أحدث الطرق في تصنيع منتجات الدواجن.

 

في اآلونة األخيرة أبرمت الشركة عقودًا مع الشركات الشقيقة لتجهيا ماارع خاصة بها وأيضًا العمل على التعاقد على خطوط ذبح 

 الدواجن بصفة يومية.

 

الشركة العديد من وسائل النقل الخاصة بها والتي تتناسب مع حجم اإلنتاج في المرحلة الحالية، كما تعمل الشركة على الدخول تمتلك  

( لالستفادة من توافر المواد األولية الالزمة للتصنيع التي تتوافر لدى الشركات الشقيقة والشركات  Business To Businessفي عقود )

 .األعالف بأنواعها واألراضي الالزمة لتجهيا عنابر التربيةالتابعة بما في ذلك 

 

   : ملخص معلومات الشركة 

 (: ملخص معلومات شركة األغذية النامية التجاري 42جدول رقم ) 

 شركة األغذية النامية التجارية  االسم التجاري للشركة 

 شركة مساهمة مقفلة  نوعها 

 هـ 28/03/1443 تاريخ التأسيس 

 1010757785 التجاري رقم السجل 

 ( اثنان مليون ريال سعودي 2,000,000)  رأس المال 

 النشاط 

 : تقطيع وتجهيا وتعبئة وتطليف اللحوم 101044 •

 : تقطيع وتعبئة وتطليف الفواكه والخضار 103014 •

 : البيع بالجملة للحوم والدواجن المجمدة 463044 •

 : البيع بالتجائة للدواجن والبي .472141 •

 : نقل السلع المبردة والمجمدة 492301 •

 : مخازن المواد الطذائية المبردة 521021 •

 : مخازن المواد الطذائية المجمدة 521091 •

 المالك 

 .(%74شركة أجدى التجارية ) ▪

 .(%1شركة جدايا الاراعية ) ▪

 *  (%25شركة الطذاء الفاخر التجارية )  ▪

 خالل شركتها التابعة شركة جدايا الاراعية ملكية غير مباشرة من  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 ( خمسة أشخاص وهم:5يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من )

 محمد بن ريس / رئيس مجلس اإلدارة  عبد اهلل المهندس/ ثامر  .1

بن محمد بن ريس / نائب رئيس مجلس   عبد اهلل المهندس/ تركي   .2

 اإلدارة 

 الحميد / عضو مجلس اإلدارة  عبد العايا األستاذ/ علي بن  .3

مجلس  .4 عضو   / الفاضل  العايا  عبد  بن  صالح  بن  أديب  األستاذ/ 

 اإلدارة والعضو منتدا 

األستاذ/ هاني بن مصطفى بن محمد بن محمد / عضو مجلس  .5

 اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 مالك حقوق األقلية بالشركة *
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 انقطاع أعمال الشركة  9- 3

في الوضع المالي    ملحوظاً لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر أو أَي من شركاته التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا  

 ( شهر األخيرة.12عشر )  االثناخالل  

 

 العاملين والسعودة   10- 3

 تبين الجداول ادناه تفاصيل العاملين والسعودة لشركة ميار القابضة:

 

 : النشاط حسب فئات أواًل: أعداد العاملين  

 

 (: عدد العاملين حسب فئات النشاط 43جدول رقم ) 

 اإلدارة 
 م  2022سبتمبر    30 م 2021ديسمبر    31 م 2020ديسمبر    31

 غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي 

 2 1 2 1 2 1 التنفيذية اإلدارة

 4 2 2 1 2 1 المالية اإلدارة

 3 5 1 5 1 4 البشرية  الموارد إدارة

 1 - 1 - 1 - المعلومات   تقنية إدارة

 10 8 6 7 6 6 اإلجمالي 

 18 13 12 بالشركة   الموظفين   إجمالي 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 :ثانيًا: أعداد العاملين حسب الجنسية 

 

 الجنسية.يبين الجدول التالي اعداد العاملين لدى شركة ميار القابضة، حسب 

 

 ( : أعداد العاملين حسب الجنسية لشركة ميار القابضة 44جدول رقم ) 

 العاملين 
 م حتى تاريخ هذا المستند 2022 م 2021 م 2020

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 44 8 % 54 7 % 50 6 السعوديين

 % 56 10 % 46 6 % 50 6 غير السعوديين 

 % 100 18 % 100 13 % 100 12 االجمالي 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تطيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.  

ال توجد لدى الشــركة خطة حالية بإضــافة أي نشــاطات أو منتجات جديدة ومهمة حتى تاريخ هذا المســتند، إنما ســتعمل على تطوير  

 منتجاتها الحالية.
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 الملكية والهيكل اإلداري لشركة ميار القابضة هيكل  4

 

 هيكل الملكية في الُمصدر   1- 4

 يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة ميار القابضة:

 ( : هيكل ملكية شركة ميار القابضة 45جدول رقم ) 

 اسم المساهم  م 
قيمة السهم  

 )ريال( 

 الملكية غير المباشرة  الملكية المباشرة 

عدد األسهم  

المملوكة  

 )سهم( 

نسبة الملكية  

من رأس المال  

 )%( 

عدد األسهم  

 المملوكة )سهم( 

نسبة الملكية  

من رأس المال  

 )%( 

: الجمهور   غير   المساهمون   

 0.529% 31,775 83.09% 4,985,139 10 شركة طايا القابضة 1

 50.277% 3,016,642 0.20% 11,767 10 محمد علي بن ريس  عبد اهلل 2

 --- --- 0.07% 4,159 10 الرحمن محمد بن سليمان هدى عبد  3

 8.378% 502,673 0.80% 48,021 10 محمد بن ريس  عبد اهللثامر  4

 --- --- 0.07% 4,159 10 العنود محمد عبد العايا النمر  5

 8.351% 501,054 0.17% 9,958 10 محمد بن ريس  عبد اهلل محمد  6

 --- --- 0.04% 2,540 10 سليمان الحقباني  عبد اهلل الجوهرة  7

 8.309% 498,514 0.14% 8,339 10 محمد بن ريس   عبد اهللتركي  8

 8.309% 498,514 0.14% 8,339 10 محمد بن ريس  عبد اهلل فهد  9

 --- --- 0.13% 7,989 10 محمد بن ريس  عبد اهلل لما  10

 --- --- 0.09% 5,090 10 آل الشيخ  ن عبد الرحمعبد اللطيف محمد  11

 --- --- 0.07% 4,159 10 محمد بن ريس   عبد اهللسارة  12

 --- --- 0.07% 4,159 10 محمد بن ريس  عبد اهلل عبير  13

14 
بن ابراهيم آل   ن عبد المحسبن   دعبد المجي

 الشيخ 
10 42,328 %0.71 10,582 %0.176 

 --- --- 0.53% 31,778 10 شركة طايا لالستثمار  15

 0.000% 0 0.20% 12,095 10 آل الشيخ ن عبد الرحمصالح   ن عبد الرحم 16

 --- --- 0.18% 10,582 10 ريما هشام محمد ال الشيخ  17

 0.000% 0 0.11% 6,349 10 بن حسين الرميم  عبد اهللطارق بن  18

 0.000% 0 0.04% 2,540 10 الفاضل اعبد العاي اديب بن صالح بن  19

 0.000% 0 0.04% 2,540 10 احمد آل الشيخ  ك عبد المل علياء  20

 0.529% 31,775 0.03% 1,545 10 شركة ميار القابضة )أسهم الخاينة(  21

 84.33% 5,059,754 86.89% 5,213,575   مجموع ملكية غير الجمهور 

: مساهمين من الجمهور   10أكبر    

 0.000% 0 2.05% 122,698 10 حاتم مطير مطر الحارثي  1

 0.000% 0 1.12% 67,048 10 العجالن  عبد اهلل فهد  2

 0.000% 0 0.74% 44,561 10 بن ريس  عبد اهللحسان محمد   3

 0.000% 0 0.45% 26,878 10 الفريح   ن عبد الرحم عبد اهلل خالد  4

 0.000% 0 0.43% 25,841 10 الطريري اعبد العاي فهد محمد  5

 0.000% 0 0.43% 25,471 10 محمد بن سليمان   ن الرحمعبد محمد  6

 0.000% 0 0.42% 25,397 10 القابضةشركه الرقيب   7

 0.000% 0 0.28% 16,550 10 آل الشيخ  اعبد العاي سلطان احمد  8

 0.000% 0 0.23% 13,757 10 شركة شلفا العالمية للتجارة والمقاوالت  9

 0.000% 0 0.21% 12,741 10 علي الريس  عبد اهلل   ن عبد الرحم 10

 0.00% 0 6.35% 380,942   مساهمين من الجمهور   10مجموع ملكية أكبر  

( 112مجموع ملكية المتبقي من الجمهور )      405,483 %6.76 0 %0.00 

 84.33% 5,059,754 100.00% 6,000,000   إجمالي المساهمين الحاليين 

 معلومات الشركة   المصدر:  



 

 71 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

غير المباشرة والموضحة    الملكية  تفاصيل  حسبمن المساهم لتالفي التكرار    وحذفهاتم إضافة الملكية لمساهمين آخرين    ةاحتساا الملكيات غير المباشر  عند  *

 : كما يلي

ناتجة عن نسبة ملكيتها في شركة طايا  % 0.529وبنسبة ملكية  ( سهمًا في شركة ميار القابضة 31,775شركة طايا القابضة: لديها ملكية غير مباشرة لعدد ) .1

 .% 99.99995لالستثمار التي تبلث 

 ، ناتجة عن:% 8.378( سهمًا وبنسبة ملكية 502,673السيد/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس: لديه ملكية غير مباشرة لعدد ) .2

 . % 10.000ملكيته في شركة طايا القابضة بنسبة  في شركة ميار القابضة ناتجة عن  % 8.309ملكيته غير المباشرة بنسبة  . أ 

 .% 0.069ملكية مباشرة لاوجته العنود محمد عبد العايا النمر في شركة ميار القابضة بنسبة  .ا

 ناتجه عن: % 50.277( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية 3,016,642السيد/ عبداهلل محمد علي بن ريس: لديه ملكية غير مباشرة لعدد ) .3

 .% 40.000في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة  % 33.234ملكية غير مباشرة بنسبة  . أ 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته غير المباشرة في شركة طايا لالستثمار من خالل ملكيته في شركة عبد    % 0.00005ملكية غير مباشرة بنسبة   .ا

 . % 1.000مد الريس وأبناؤه لالستثمار التجاري بنسبة اهلل بن مح 

في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية لاوجته هدى عبد الرحمن محمد بن سليمان في شركة ميار القابضة    % 4.223ملكية غير مباشرة بنسبة   .ج

 % 4.154لكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  وم  % 0.069ناتجة عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.223بنسبة  

 .% 5.000نتيجة لملكيتها المباشرة في شركة طايا القابضة بنسبة 

ناتجة عن   % 4.372في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته لما بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.372ملكية غير مباشرة بنسبة   .د

نتيجة لملكيتها المباشرة في    % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.133مباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  ملكيتها ال

( ألنهم  % 0.085)مضاف لها ملكية زوجها عبد اللطيف محمد عبد الرحمن آل الشيخ في شركة ميار القابضة بنسبة    % 5.000شركة طايا القابضة بنسبة  

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.% 5صرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )يت

ناتجة   % 4.224في شركة ميار القابضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته سارة بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة    % 4.224ملكية غير مباشرة بنسبة   .ه

نتيجة لملكيتها المباشرة   % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.069  عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. % 5ألنهم يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين ) % 5.000في شركة طايا القابضة بنسبة 

ناتجة   % 4.224بضة ناتجة عن اجمالي ملكية ابنته عبير بن ريس في شركة ميار القابضة بنسبة  في شركة ميار القا  % 4.224ملكية غير مباشرة بنسبة   .و

نتيجة لملكيتها المباشرة   % 4.154وملكيتها غير المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة    % 0.069عن ملكيتها المباشرة في شركة ميار القابضة بنسبة  

 ( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. % 5م يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )ألنه % 5.000في شركة طايا القابضة بنسبة 

 ناتجة عن: % 8.351( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية 501,054السيد/ محمد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكيه غير مباشرة لعدد ) .4

 . % 10.000القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا القابضة بنسبة في شركة ميار  % 8.309ملكيته غير المباشرة بنسبة  . أ 

 .% 0.042عبداهلل سليمان الحقباني في شركة ميار القابضة بنسبة  الجوهرةملكية مباشرة لاوجته  .ا

ناتجة عن ملكيته في   % 8.309  ( سهمًا في شركة ميار القابضة وبنسبة ملكية498,514الـسيد/ تركي عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكية غير مباشرة لعدد ) .5

 .% 10.000شركة طايا القابضة بنسبة 

ناتجة عن ملكيته في   % 8.309( سـهمًا في شـركة ميار القابضـة وبنسـبة ملكية  498,514السـيد/ فهد عبداهلل محمد بن ريس: لديه ملكية غير مباشـرة لعدد ) .6

 .% 10.000شركة طايا القابضة بنسبة 
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 اإلداري  الهيكل   1- 2- 4

اإلدارة  أعضاء  بها  التي يقوم  والوظائف  الرقابية.  واللجان  اإلدارة  ذلك مجلس  بما في  للشركة  اإلداري  الهيكل  التالي  الشكل  يوضح 

 .التنفيذية

 

 ( الهيكل اإلداري لشركة ميار القابضة 2شكل رقم ) 

  

 لجنة المراجعة

 مجلس اإلدارة

 

مدير إدارة 

تطوير 

 األعمال

 الجمعية العامة

 التنفيذي  الرئيس

مدير إدارة 

تقنية 

 المعلومات

مدير اإلدارة 

 المالية

مدير إدارة 

 التسويق

مدير اإلدارة 

 القانونية

مدير إدارة 

الموارد 

 البشرية

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 السكرتير التنفيذي المراجعة الداخلية

 أمين سر المجلس

إدارة ممثل 

العالقات 

 العامة

 االستثمارلجنة 
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 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر  2- 2- 4

ــ )الموافق24/09/1443بتاريخ   تايد عن  م(، تم انتخاا أعضــاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ال25/04/2022هـــــ

 ( سنوات، وقد تم انتخاا األعضاء التالية أسمائهم:3ثالث )

 

 (: أعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة 46جدول رقم ) 

 م 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة

 المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
صفة  

 العضوية 
 العمر  الجنسية  ****االستقاللية 

األسهم المملوكة  

 مباشرة 

األسهم المملوكة غير  

 مباشرة 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

1 

محمد   عبد اهلل المهندس/ ثامر  

 بن ريس * 

رئيس  

مجلس 

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي 
 8.378% 502,672.900 0.800% 48,021 44 سعودي  غير مستقل 

2 

  عبد اهلل المهندس/ محمد  

 محمد بن ريس ** 

نائب  

رئيس  

مجلس 

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي 
 8.351% 501,053.900 0.166% 9,958 38 سعودي  غير مستقل 

3 

  عبد بن  المجيد  عبد المهندس/ 

بن إبراهيم آل الشيخ   المحسن

 *** 

عضو  

مجلس 

إدارة  

والرئيس  

 التنفيذي 

 0.176% 10,582.000 0.706% 42,328 41 سعودي  غير مستقل  تنفيذي 

4 

بن   عبد اهلل المهندس/ طارق بن 

 حسين الرميم 

عضو  

مجلس 

 إدارة 

غير  

 تنفيذي 
 0 0 0.105% 6,349 44 سعودي  مستقل

5 

  عبد المهندس/ محمد  

عضو   بن إبراهيم آل الشيخ  المحسن

مجلس 

 إدارة 

غير  

 تنفيذي 
 0 0 0 0 41 سعودي  مستقل

6 

  العايا  عبد عبد اهلل األستاذ/ 

 السويلم  عبد اهلل

عضو  

مجلس 

 إدارة 

غير  

 تنفيذي 
 0 0 0 0 74 سعودي  مستقل

 أمين سر مجلس اإلدارة 

  

حلمي   أحمد  محمد  األستاذ/ 

 حسن 
أمين سر  

 المجلس 
 0 0 0 0  63 مصري  -  - 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 على تعيين األستاذ/ محمد أحمد حلمي حسن كأمين سر لمجلس اإلدارة.  (، م25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 

 

 تفاصيل الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة: 

( سهمًا وبنسبة  502,672.90المهندس/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس يشطل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة ميار القابضة ولديه ملكية غير مباشرة لعدد ) *

. )ا( ملكية  % 10.000بنسبة  في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا القابضة % 8.309، ناتجة عن: )أ( ملكيته غير المباشرة بنسبة % 8.378ملكية  

 . % 0.069ا النمر في شركة ميار القابضة بنسبة عبد العاي مباشرة لاوجته العنود محمد 

( سهمًا في  501,053.90المهندس/ محمد عبد اهلل محمد بن ريس يشطل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة ميار القابضة ولديه ملكيه غير مباشرة لعدد ) **

في شركة ميار القابضة ناتجة عن ملكيته في شركة طايا القابضة   % 8.309ناتجة عن: )أ( ملكيته غير المباشرة بنسبة    % 8.351القابضة وبنسبة ملكية  شركة ميار 

 . % 0.042 سليمان الحقباني في شركة ميار القابضة بنسبة عبد اهلل  الجوهرة. )ا( ملكية مباشرة لاوجته  % 10.000بنسبة 

دد  د المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ وهو عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة ميار القابضة ولديه ملكية غير مباشرة لعالمهندس/ عب *** 

 .% 0.0176ناتجة عن ملكية لاوجته ريما هشام محمد ال الشيخ في شركة ميار القابضة بنسبة  % 0.176( سهمًا وبنسبة ملكية 10,582.00)

 االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في كل من:  عوارضعن هيئة السوق المالية في تحديد  الصادرة  الشركات  حوكمة الئحة  على االستناد  تم **** 

 أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم الشركة أخرى من مجموعتها. ✓

 .لكًا لما نسبته خمسة المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبةأن يكون ما ✓

ــابات و  ✓ ــركة أخرى من مجوعتها، كمراجعي الحســ ــركة أو أي طرف متعامل معها أو شــ ــيين لدى الشــ كبار أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضــ

  خالل العامين الماضين.  الموردين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك 
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 مسؤوليات مجلس اإلدارة  1- 2- 2- 4

 :مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التاليتتضمن مسؤوليات رئيس 

 

 أوال: أعضاء مجلس اإلدارة 

وفقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة والئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة  

  :ر الحوكمة المطبقة في الشركة والنظام األساسي، لمجلس اإلدارة المسؤوليات اآلتيةاألعمال اليومية للشركة. وبموجب معايي 

الشركة ورسم سياساتها وتحديد  إدارة  السلطات في  اإلدارة أوسع  لمجلس  العامة، يكون  للجمعية  المقررة  االختصاصات  مع مراعاة 

لمملكة وخارجها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في استثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل ا

نظام الشركات أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه  

البيع مقاربًا لثمن المثل، وأن يكون البيع  يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف و األسباا والمبررات له، وأن يكون  

حاضرًا إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية، وأن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بع  أنشطة الشركة أو تحميلها  

 بالتاامات أخرى.

 

التمويل الحكومي مهما بلطت مدتها، كما يجوز لمجلس اإلدارة كفالة الطير شركات أو أفراد وعقد القروض مع صناديق ومؤسسات  

وله عقد القروض التجارية التي ال يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز 

 مدتها ثالث سنوات: 

 

 رأسمال الشركة.  من %75أال تايد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن  .أ

 أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. .ا

ويكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التااماتهم طبقًا لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن 

 التالية:محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط  

 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين. .أ

 أن يكون اإلبراء لمبلث محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. .ا

 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفوي  فيه. .ج

 

ببع  الصالحيات  كما ويكون للمجلس في حدود اختصاصاته الحق في تفوي  واحد أو أكثر من بين أعضائه أو من الطير في القيام  

 الممنوحة له.

 

 ثانيًا: رئيس مجلس اإلدارة 

ارة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس، ويجوز له أن يعين عضوًا منتدبًا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلد 

 ورئاسة اجتماعات المجلس.وأي منصب تنفيذي ويكون للرئيس صالحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع 

 

ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الطير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية 

اللجا وكافة  التجارية  األوراق  ولجان  واالبتدائية  العليا  واللجان  والعمال  العمل  ومكاتب  التنفيذ  و محكمة  المظالم  القضائية وديوان  ن 

األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والطرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على 

اختالف أنواعها والمشاركة في شركات أخرى وشراء األسهم والحصص في هذه الشركات والدخول في المناقصات والقب  والتسديد 

ة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ واإلقرار والمطالب

األحكام ومعارضتها وقب  ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في  

تشترك   التي  الشركات  تأسيس  عقود  حصر  دون  على ذلك  والتوقيع  التعديل  وقرارات  ومالحقها  تعديالتها  كافة  مع  الشركة  فيها 

والكفاالت  المجلس(  موافقة  بعد  والضمانات  القروض  اتفاقيات  الرسمية،)وكذلك  والجهات  العدل  كتاا  أمام  والصكوك  االتفاقيات 

ستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقب  والدفع وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واال

والمستندات   األوراق  كافة  على  والتوقيع  المصرفية  الضمانات  وإصدار  البنوك  لدى  واإليداع  والسحب  واالعتمادات  الحسابات  وفتح 

قدام األيدي العاملة من خارج والشيكات وكافة المعامالت المصرفية. كما له تعيين الموظفين والعمال وعالهم وطلب التأشيرات واست

المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها. وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل 

ال  الوكاالت  الطير بكل أو بع  الصالحيات، ومنحهم  الطير في مباشرة بع  أعماله لتفوي   شرعية واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من 

    الالزمة لتمثيل الشركة وفقًا للصالحيات الممنوحة لكل منهما.
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 ثالثًا: أمين سر المجلس 

يعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافآته، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، 

إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة، ويحدد  وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها،

 المجلس مكافآته.

 

 وتمثل أهم المهام الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:

 إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة لدعوة الجمعيات العامة العادية والطير عادية. •

 الجمعيات العامة العادية والطير عادية.ى لتجهيا المستندات التي سيتم عرضها ع •

 إعداد بطاقات التصويت في الجمعيات العامة العادية والطير عادية. •

 إعداد مسودة اجتماعات الجمعيات العامة العادية والطير عادية. •

 استالم االعتذارات عن حضور االجتماعات من أعضاء المجلس. •

 لها. توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر •

  حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. •

أو معلومات   • وثائق  وأي  به،  المتعلقة  والمعلومات  والوثائق  العمل  وأوراق  المجلس  أعمال  بجدول  اإلدارة  أعضاء مجلس  تاويد 

 .المشمولة في جدول االجتماعإضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات 

 .التي أقرها المجلس باإلجراءاتالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة  •

 تبليث أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.  •

  توقيعها.عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل   •

والوثائق  • والمعلومات  المجلس  اجتماعات  اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر  التحقق من حصول أعضاء مجلس 

 .المتعلقة بالشركة

 .تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة  •

 

ــوية   ــو مجلس اإلدارة عن عضــ ــر عضــ ــو المنـتدا وأمين الســ كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة وال تايد مدة رئيس المجلس والعضــ

انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعالهم أو أيًا منهم دون إخالل بحق من ُعال في التعوي  إذا وقع العال لســـبب غير مشـــروع أو 

 في وقت غير مناسب.

 

 السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة  2- 2- 2- 4

 مجلس اإلدارة لشركة ميار القابضة: يوضح الجدول التالي السير الذاتية ألعضاء وأمين سر

 

 ( : السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 47جدول رقم ) 

 المهندس/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس 

 سنة 44 العمر

 سعودي  الجنسية

 رئيس مجلس اإلدارة المنصب

 م( 25/04/2022)الموافقهـ 24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 

 2019برنامج تطوير القيادة / جامعة هارفارد / ❖

 م2005ماجستير إدارة أعمال / جامعة لندن، المملكة المتحدة /  ❖

 م2003المملكة العربية السعودية / –بكالوريوس هندسة مكهرباءم: جامعة الملك سعود  ❖

 الخبرات العملية

 م2010-2009التنفيذي لمجموعة الريس لألستثمارالرئيس  ❖

 لتاريخه. – 2010الرئيس التنفيذي لشركة طايا القابضة ❖

 لتاريخه.  -م2010الرئيس التنفيذي لشركة طايا لالستثمار   ❖

 لتاريخه-2021الرئيس التنفيذي للشركة العامة لألعمال االستثمارية العقارية  ❖

 لتاريخه -2020صيانة والمقاوالت الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي لل ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى

 لس إدارات أخرى 

 لتاريخه -2010نائب رئيس مجلس إدارة شركة طايا القابضة   ❖

 2021 -2013نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميار القابضة  ❖

 م2017-2013نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.  ❖

 م2022-2017المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  عضو مجلس  ❖

 م2020-2017رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني  ❖



 

 76 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 لتاريخه -2021رئيس مجلس إدارة شركة األغذية النامية  ❖

 لتاريخه. -2021رئيس مجلس إدارة شركة أكلنا التجارية  ❖

 لتاريخه.-2020الخليج للمصاعد والساللم  رئيس مجلس المديرين شركة  ❖

 -م2020-2017نائب رئيس مجلس المديرين شركة الخليج للمصاعد والساللم   ❖

 تاريخه-2014والصيانة   للتشطيلرئيس مجلس المديرين شركة حلول المصاعد  ❖

 لتاريخه. -2021رئيس مجلس المديرين شركة روديوم العقارية   ❖

 لتاريخه  -2011رية رئيس مجلس مديرين شركة طايا العقا ❖

 لتاريخه  -2018رئيس مجلس مديرين شركة نما العقارية  ❖

 لتاريخه. -2020رئيس مجلس مديرين شركة وضوح الرؤية  ❖

 لتاريخه -2010رئيس مجلس مديرين شركة جدايا الاراعية. ❖

 لتاريخه.-2011رئيس مجلس مديرين الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة   ❖

 لتاريخه.-2018مديرين شركة ادامة للمرافق والتشطيل والصيانة رئيس مجلس  ❖

 لتاريخه.-2022رئيس مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  ❖

 المهندس/ محمد عبد اهلل محمد بن ريس 

 سنة 38 العمر

 سعودي  الجنسية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب

 م( 25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 

 الواليات المتحدة األمريكية. –ماجستير هندسة من جامعة كاليفورنيا  ❖

 ماجستير إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية ❖

 بكالوريوس هندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.  ❖

 الخبرات العملية

 

 نائب رئيس مجلس مديري شركة طايا العقارية  ❖

 الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصيانة والمقاوالت المحدودة ❖

  شركة نمانائب رئيس مجلس المديرين في   ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ 

 سنة  42 العمر

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وعضو لجنة االستثمار  المنصب

 م( 25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443 تاريخ التعيين

 العلمية المؤهالت 

 م2010 كندا،ماجستير إدارة األعمال جامعة كوينا /  ❖

 م2006برونيل/ المملكة المتحدة  الهندسية، جامعةماجستير اإلدارة  ❖

 2004بكالوريوس هندسة صناعية / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ❖

 الخبرات العملية

 لتاريخه. -2017الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والساللم نوفمبر   ❖

 لتاريخه. -2017الرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم نوفمبر    ❖

 لتاريخه. -2017الرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة نوفمبر  ❖

 لتاريخه. -2022الرئيس التنفيذي لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد يناير  ❖

 رىالعضويات في مجلس إدارات أخ

 لتاريخه.-2018نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية يونيو   ❖

 تاريخه.ل -2021عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجدي التجارية ديسمبر   ❖

 لتاريخه. -2020عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك أكتوبر  ❖

 لتاريخه -2020السعودية لألسماك أكتوبر  عضو اللجنة التنفيذية بالشركة ❖

 لتاريخه. -2020رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لألسماك أكتوبر  ❖

 لتاريخه -2017نائب رئيس مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم. نوفمبر   ❖

 لتاريخه. -2017بالتنقيط المحدودة نوفمبر  نائب رئيس مجلس المديرين بالشركة السعودية للري   ❖

 لتاريخه. -2021نائب رئيس مجلس المديرين شركة جدايا الاراعية أكتوبر  ❖

 لتاريخه. -2022نائب رئيس مجلس مديرين شركة أكلنا التجارية يناير  ❖

 المهندس/ طارق بن عبد اهلل بن حسين الرميم 

 سنة 46 العمر

 سعودي  الجنسية

 مجلس اإلدارة عضو  المنصب

 م( 25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443 تاريخ التعيين

 م2011ماجستير إدارة أعمال / جامعة لندن، المملكة المتحدة /  ❖ المؤهالت العلمية 
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 م2003الواليات المتحدة يوليو  -بورتالند –بكالوريوس هندسة ميكانيكية  ❖

 الخبرات العملية

 مؤسس وشريك تنفيذي –شركة شركاء وتر األعمال   ❖

 مدير  –شركة أمالك الدرعية القابضة  ❖

 مدير -شركة األوائل لالستثمار العقاري  ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى

 لتاريخه.-2020عضو مجلس إدارة الصناديق االستثمارية في شركة الراجحي كابيتال    ❖

 لتاريخه. -2022أغسطس – رئيس مجلس إدارة شركة هال للسيارات ❖

 لتاريخه. -2022عضو مجلس إدارة صندوق البالد السياحي مايو  ❖

 م2022يونيو -2019رئيس مجلس إدارة شركة تأثير المالية فبراير  ❖

 م2020اكتوبر -2019عضو مجلس إدارة شركة األمثل للتمويل فبراير   ❖

 م2020أكتوبر  -2017رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك أكتوبر  ❖

 م2019يناير -2017عضو مجلس إدارة صندوق المعذر ريت يونيو  ❖

 م.2019يناير -2017عضو مجلس إدارة أشمور لألسهم السعودية فبراير  ❖

 لتاريخه.-2016رة صندوق مجمع تالل الملقا يوليو عضو مجلس إدا ❖

 لتاريخه.-2013عضو مجلس إدارة تضامن الهمة نوفمبر ❖

 م.2020أكتوبر  -2013عضو مجلس إدارة المجموعة لمتحدة للتأمين التعاوني مايو   ❖

 .2015عضو مجلس مديرين شركة األوائل لالستثمار العقاري أبريل  ❖

 م2015ألعمال للتجارة أغسطس عضو مجلس مديرين شركة شركاء وتر ا ❖

 م2021عضو مجلس مديرين شركة وتد األعمال للتجارة يناير   ❖

 م2018عضو مجلس مديرين شركة أمالك الدرعية فبراير  ❖

 م2021عضو مجلس مديرين شركة القمة األولى لالستثمار أغسطس   ❖

 م2018عضو مجلس مديرين شركة وثق لالستشارات اإلدارية ديسمبر   ❖

 م.2014مديرين شركة الرعاية السريعة التجارية أبريل عضو مجلس  ❖

 م2021مكان مارس  عضو مجلس مديرين شركة كان يا ❖

 المهندس/ محمد عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ 

 سنة 38 العمر

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  المنصب

 م( 25/04/2022)الموافقهـ 24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 
 م 2011ديسمبر  كاليفورنيا،ماجستير إدارة هندسية / جامعة والية  ❖

 2009بكالوريوس في هندسة الصناعية والنظم / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يونيو  ❖

 الخبرات العملية

 لتاريخه. -2020نائب الرئيس التنفيذي للمحافظ مركا تنمية اإليرادات غير النفطية   ❖

 م.2020-2018مدير عام إدارة التنفيذ والمتابعة مركا تنمية اإليرادات غير النفطية  ❖

 م.2017/2018وحدة تنمية اإليرادات غير النفطية وزارة المالية -مدير فريق المبادرات  ❖

 م2017-2016بنك ساا  –كبير مدراء العالقات  ❖

 م2014-2013مدير عالقة بنك ساا  ❖

 م2014-2013مساعد مدير عالقة بنك ساا  ❖

 م.2013-2012برنامج ساا للتطوير اإلدارة بنك ساا  ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى
 م.2021فبراير -2020عضو مجلس إدارة شركة السعودية للنقل الجماعي يوليو     ❖

 م.2021فبراير -2021عضو لجنة المكافآت والترشيحات يناير - ❖

 األستاذ/ عبد اهلل عبد العايا عبد اهلل السويلم

 سنة 77 العمر

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة المنصب

 م(25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 
 م.1981ماجستير المحاسبة المهنية هارتفورد الواليات المتحدة األمريكية  ❖

 م1976الرياض  -بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك سعود ❖

 الخبرات العملية

 معهد اإلدارة العامة أستاذ متعاون لدبلوم الدراسات البنكية المتقدمة   ❖

 م2018-1986شريك في شركة السويلم والعنياان  ❖

 .183محاسب قانوني مرخص برقم  ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى
 لتاريخه.-هـ1432عضو مجلس إدارة شركة طايا القابضة   ❖

 القانونيين. عضو اساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين ❖
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 عضو سابق في مجس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ❖

 لتاريخه -2019مركا اإلسناد والتصفية سبتمبر  ❖

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة   (: السيرة 48جدول رقم ) 

 األستاذ/ محمد أحمد حلمي حسن 

 سنة 63 العمر 

 مصري  الجنسية 

 أمين سر مجلس اإلدارة وأمين سر الجمعيات العادية والطير عادية لشركة ميار القابضة  المنصب 

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق24/09/1443 تاريخ التعيين 

 المؤهالت العلمية 
 1984ليسانس حقوق أسيوط   ❖

 م1996القانون جامعة القاهرة   فيماجستير   ❖

 الخبرات العملية 
 القانونية بشركة طايا القابضةمدير إدارة الشؤون   ❖

 القاهرة  -مستشار قانوني بمكتب المحامون العرا ❖

العضويات في مجلس إدارات  

 أخرى 

ـسر الجمعيات العادية والطير عادية بـشركة    أمين -أمين ـسر مجلس إدارة ـشركة طايا القابـضة  ❖

 طايا القابضة

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 لجان الشركة   3- 2- 4

اإلدارة تتمثل سياسة   ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس  بما في  الشركات  تبني معايير متقدمة في حوكمة  الشركة في 

واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين، وتعمل الشركة على االلتاام بكافة  

رة عن هيئة السوق المالية، كما أن لديها نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع الئحة األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصاد

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبما يضمن التاام الشركة بكافة بنودها وفيما يلي نعرض أعضاء لجان مجلس إدارة  

 الشركة ومهامهم ومسئولياتهم:

 

 لجنة المراجعة  1- 3- 2- 4

 

 مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة 

 تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 تقوم اللجنة بمراجعة المياانيات الفعلية )األرباع السنوية( والمياانية الختامية وإقرارها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة إلجازتها. •

 مراجعة الداخلية بالشركة ودراسة تقاريرها والتحقق من فعاليتها.اإلشراف على إدارة ال •

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع اإلجراءات الصحيحة لها. •

 دراسة السياسات المحاسبية المعتمدة وإبداء الرأي والتوجيه لمجلس اإلدارة. •

 لهم لمراجعة حسابات الشركة. ( على األقل من المحاسبين القانونيين المرخص3ترشح اللجنة أسماء ثالثة ) •

تحدد اللجنة نطاق المراجعة للمحاسبيين القانونيين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة على أن يشمل ذلك تقييم نظام الرقابة  •

يات  الداخلية والنظام المحاسبي وإجراء االختبارات على عينات من العمليات المالية للشركة، تأكيد أرصدة المدينين، مراقبة عمل

الجرد، االلتاام بمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة بطرض إظهار المركا ا لمالي للشركة بعد وفقا لنظام الشركات والنظام 

 األساسي للشركة والئحة حوكمة الشركات.

أكثر   • أو  قانوني  ترشيح محاسب  تتضمن  للمجلس  وتقديم مذكرة  القانونيين  المحاسبين  المقدمة من  العروض  لمراجعة  تحليل 

 حسابات الشركة من بين األسس التي تم بموجبه الترشيح.

بأعمال  • قيامهم  أثناء  بها  يكلفون  التي  المراجعة  أعمال  نطاق  خارج  عمل  أي  واعتماد  القانونيين  المحاسبين  أعمال  متابعة 

 المراجعة، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

 

 أعضاء لجنة المراجعة

هـ )الموافق 24/09/1443( أعضاء تم تعيينه من قبل الجمعية العامة )العادية( بتاريخ  3لدى الشركة لجنة مراجعة مكونة من ثالثة )

 :تتكون لجنة المراجعة من األعضاء اآلتية أسمائهم سنوات،( 3ثالث ) ولمدةم( 2022/ 04/ 25
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 ( : أعضاء لجنة المراجعة 49جدول رقم ) 

 الصفة  المنصب  الجنسية  االسم  م 

 غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة  سعودي  األستاذ/ عبد اهلل بن فهد بن حمد التويجري  1

 غير تنفيذي لجنة المراجعة نائب رئيس  سعودي  األستاذ/ فهد بن عبد اهلل بن محمد بن ريس  2

 غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة مصري األستاذ/ مصطفى عبدالحميد متولي  3

 أمين سر اللجنة 

 - - مصري األستاذ/ محمد أحمد حلمي حسن 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة وأمين سر اللجنة

 الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة لشركة ميار القابضة: يوضح الجدول التالي السير  

 

 ( : السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 50جدول رقم ) 

 األستاذ/ عبد اهلل بن فهد بن حمد التويجري 

 سنة 37 العمر

 سعودي  الجنسية

 رئيس لجنة المراجعة  المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 م2017بكالوريوس تقنية المعلومات الصحية، جامعة إيداهو، الواليات المتحدة األمريكية  ❖ المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 مستشار المخاطر والمراجعة الداخلية بشركة بروتفتي مالسبتيم   ❖

 اوراسكوم.إدارة المبيعات بشركة  ❖

  خدمات العمالء بشركة سيل ❖

 ال يوجد  العضويات في مجلس إدارات أخرى

 األستاذ/ فهد بن عبد اهلل بن محمد بن ريس 

 سنة 35 العمر

 سعودي  الجنسية

 عضو لجنة المراجعة المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 م2017كيندي، الواليات المتحدة األمريكية  إف بكالوريوس إدارة اعمال، جامعة جون. ❖ المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 مدير تطوير التسويق الخارجي بشركة طايا القابضة ❖

 مدير إدارة العالقات الدولية شركة طايا القابضة ❖

 مدير تطوير األعمال الخارجية شركة طايا القابضة ❖

 المفاوض الرئيس للعقود الدولية شركة طايا القابضة ❖

 ال يوجد ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 األستاذ/ مصطفى عبدالحميد متولي 

 سنة  33 العمر

 مصري الجنسية

 عضو لجنة المراجعة المنصب

 م( 25/04/2022هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 م2009بكالوريوس تجارة، جامعة طنطا جمهورية مصر العربية  ❖ المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية
 محاسب شركة األجنحة السعودية للسفر والسياحة. ❖

 محاسب في الشركة األهلية للمطاعم م أميركانا الشرق األوسطم  ❖

 ال يوجد  العضويات في مجلس إدارات أخرى

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 (: السيرة الذاتية ألمين سر لجنة المراجعة 51جدول رقم ) 

 أحمد حلمي حسن األستاذ/ محمد  

 سنة 63 العمر

 مصري الجنسية

 المنصب
أمين سر   القابضة،أمين سر مجلس اإلدارة وأمين سر الجمعيات العادية والطير عادية لشركة ميار 

 .لجنة المراجعة

 م( 25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 
 1984ليسانس حقوق أسيوط  ❖

 م1996القانون جامعة القاهرة  فيماجستير  ❖

 الخبرات العملية
 مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة طايا القابضة. ❖

 القاهرة -مستشار قانوني بمكتب المحامون العرا ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى
شــركة ســر الجمعيات العادية والطير عادية ب  أمين -أمين ســر مجلس إدارة شــركة طايا القابضــة  ❖

 طايا القابضة

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 لجنة االستثمار  2- 3- 2- 4

 

 مهام ومسؤوليات لجنة االستثمار

 تكون مهام ومسؤوليات لجنة االستثمار كالتالي: 

العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة لالستثمار في الشركة، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها واألنشطة التي   •

 تااولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها.

مراجعة استراتيجية وسياسة االستثمار بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتطيرات التي تطرأ على البيئة الخارجية والداخلية التي   •

مجلس اإلدارة بخصوص التطيرات  تعمل بها الشركة والتشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو غيرها، والتوصية ل

 المقترحة على هذه السياسة.

 إعداد دراسة لمخاطر االستثمار بشكل مستمر، وعلى أن تكون مواءمة لسياسة إدارة المخاطر المتبعة بالشركة. •

 اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييمه. •

 وتقييم الفرص االستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعامالت التالية والتوصية بشأنها:  دراسة •

 عمليات االندماج واالستحواذ على الشركات أو األعمال أو األصول. -

 أي إنهاء أو بيع أو شراء أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه. -

 ة بموجب اتفاقية شركاء أو شركات المحاصة.المشاريع المشترك -

 االستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة فيها. -

 أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها. -

 دراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله. -

 التأكد من التاام الفرص االستثمارية المقترحة باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. •

 تحديد وترتيب األولويات الخاصة بعرض االستثمارات المقترحة. •

 دراسة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص االستثمارية الموافق عليها. •

 قترحة حسب طبيعة االستثمار مثل )قصير األجل، متوسط األجل، طويل األجل(.تحديد المدة الامنية الم •
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 أعضاء لجنة االستثمار

هـ )الموافق  24/09/1443( أعضاء تم تعيينه من قبل الجمعية العامة )العادية( بتاريخ 4لدى الشركة لجنة استثمار مكونة من أربعة ) 

 لجنة االستثمار من األعضاء اآلتية أسمائهم:( سنوات، تتكون 3ثالث ) ولمدةم( 2022/ 04/ 25

 

 ( : أعضاء لجنة االستثمار وأمين سر اللجنة 52جدول رقم ) 

 الصفة  المنصب  الجنسية  االسم  م 

 غير تنفيذي رئيس لجنة االستثمار سعودي   محمد بن ريس عبد اهلل المهندس/ ثامر  1

 تنفيذي  نائب رئيس لجنة االستثمار سعودي  ن إبراهيم آل الشيخ عبد المحسالمهندس/ عبد المجيد  2

 غير تنفيذي عضو لجنة االستثمار  سعودي   بن ريسعبد اهللالمهندس/ تركي  3

 غير تنفيذي عضو لجنة االستثمار  سعودي  ن بن صالح آل الشيخعبد الرحمالمهندس/  4

 أمين سر اللجنة 

 - - مصري األستاذ/ محمد أحمد حلمي حسن 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 يوضح الجدول التالي السير الذاتية ألعضاء لجنة االستثمار لشركة ميار القابضة: 

 

 ( : السير الذاتية ألعضاء لجنة االستثمار 53جدول رقم ) 

 المهندس/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس 

 سنة 44 العمر

 سعودي  الجنسية

 االستثمار رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  المنصب

 م( 25/04/2022هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 

 2019برنامج تطوير القيادة / جامعة هارفارد / ❖

 م2005ماجستير إدارة أعمال / جامعة لندن، المملكة المتحدة /  ❖

 م2003المملكة العربية السعودية / –ة الملك سعود كهرباءم: جامعبكالوريوس هندسة م  ❖

 الخبرات العملية

 م2010-2009الرئيس التنفيذي لمجموعة الريس لألستثمار  ❖

 لتاريخه – 2010الرئيس التنفيذي لشركة طايا القابضة ❖

 لتاريخه  -م2010الرئيس التنفيذي لشركة طايا لالستثمار   ❖

 لتاريخه-2021الرئيس التنفيذي للشركة العامة لألعمال االستثمارية العقارية  ❖

 لتاريخه -2020والمقاوالت الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصيانة  ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى

 

 

 

 

 

 لتاريخه  -2010نائب رئيس مجلس إدارة شركة طايا القابضة  ❖

 2021 -2013شركة ميار القابضة نائب رئيس مجلس إدارة  ❖

 م 2017-2013نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.  ❖

 م2022-2017نائب رئيس مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم   ❖

 م 2020-2017رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني  ❖

 لتاريخه -2021غذية النامية رئيس مجلس إدارة شركة األ  ❖

 لتاريخه -2021رئيس مجلس إدارة شركة أكلنا التجارية  ❖

 لتاريخه- 2020رئيس مجلس المديرين شركة الخليج للمصاعد والساللم  ❖

 م2020- 2017نائب رئيس مجلس المديرين شركة الخليج للمصاعد والساللم  ❖

 تاريخه-2014 والصيانة للتشطيلرئيس مجلس المديرين شركة حلول المصاعد  ❖

 لتاريخه  -2021رئيس مجلس المديرين شركة روديوم العقارية  ❖

 لتاريخه -2011رئيس مجلس مديرين شركة طايا العقارية  ❖

 لتاريخه -2018رئيس مجلس مديرين شركة نما العقارية  ❖

 لتاريخه.  -2020رئيس مجلس مديرين شركة وضوح الرؤية   ❖

 لتاريخه -2010رئيس مجلس مديرين شركة جدايا الاراعية. ❖

 لتاريخه -2011رئيس مجلس مديرين الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة   ❖

 لتاريخه-2018رئيس مجلس مديرين شركة ادامة للمرافق والتشطيل والصيانة  ❖

 لتاريخه-2022رئيس مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  ❖

 إبراهيم آل الشيخ المهندس/ عبد المجيد عبد المحسن  

 سنة  42 العمر
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 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ونائب رئيس لجنة االستثمار  المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 

 م2010 كندا،ماجستير إدارة األعمال جامعة كوينا /  ❖

 م2006برونيل/ المملكة المتحدة  الهندسية، جامعةماجستير اإلدارة  ❖

 م2004بكالوريوس هندسة صناعية / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ❖

 الخبرات العملية

 لتاريخه -2017الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والساللم نوفمبر   ❖

 لتاريخه -2017الرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم نوفمبر    ❖

 لتاريخه -2017الرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة نوفمبر  ❖

 لتاريخه -2022الرئيس التنفيذي لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد يناير  ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى

 لتاريخه-2018نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية يونيو   ❖

 تاريخه -2021عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجدي التجارية ديسمبر   ❖

 لتاريخه -2020عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك أكتوبر  ❖

 لتاريخه -2020ية لألسماك أكتوبر عضو اللجنة التنفيذية بالشركة السعود ❖

 لتاريخه -2020رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لألسماك أكتوبر  ❖

 لتاريخه -2017عضو مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم. نوفمبر  ❖

 لتاريخه -2017نائب رئيس مجلس المديرين بالشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة نوفمبر   ❖

 لتاريخه -2021نائب رئيس مجلس المديرين شركة جدايا الاراعية أكتوبر  ❖

 لتاريخه -2022نائب رئيس مجلس مديرين شركة أكلنا التجارية يناير  ❖

 المهندس/ تركي عبد اهلل بن ريس 

 سنة  30 العمر

 سعودي  الجنسية

 عضو لجنة االستثمار   المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 الواليات المتحدة األمريكية -جامعة كاليفورنيا-بكالوريوس هندسة مدنية  ❖ المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 مدير إدارة التطوير بشركة طايا القابضة. ❖

 عضو مجلس مديرين شركة الخليج للمصاعد   ❖

 للمصاعدعضو مجلس مديرين شركة فوج السعودية   ❖

 عضو مجلس مديرين شركة جدايا الاراعية المدودة  ❖

 عضو مجلس إدارة شركة األغذية النامية ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى

 عضو مجلس إدارة شركة األغذية النامية ❖

 عضو مجلس إدارة شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة ❖

 عضو مجلس مديرين شركة الخليج للمصاعد ❖

 ركة فوج السعوديةعضو مجلس مديرين ش ❖

 عضو مجلس مديرين شركة السعودية للري بالتنقيط  ❖

 المهندس/ عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ

 سنة  34 العمر

 سعودي الجنسية

 عضو لجنة االستثمار المنصب

 م(04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 م2003الملك سعود بكالوريوس هندسة من جامعة  المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

 مدير إدارة التطوير والتخطيط بشركة طايا القابضة. ❖

 مدير إدارة بشركة علم لتقنية المعلومات. ❖

 مدير إدارة المشاريع بشركة الحلول المتقدمة ❖

 مدير الجودة بالهيئة السعودية للمقاييس ❖

 ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى

 األستاذ/ محمد أحمد حلمي حسن

 سنة  63 العمر

 مصري الجنسية

 المنصب
أمين سـر مجلس اإلدارة وأمين سـر الجمعيات العادية والطير عادية لشـركة ميار القابضـة أمين سـر لجنة 

 االستثمار، أمين سر لجنة المراجعة 
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 م(25/04/2022هـ )الموافق24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية
 1984ليسانس حقوق أسيوط  ❖

 م1996القانون جامعة القاهرة  فيماجستير 

 الخبرات العملية
 مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة طايا القابضة. ❖

 القاهرة -مستشار قانوني بمكتب المحامون العرا

 العضويات في مجلس إدارات أخرى
ــة  ــركة طايا القابضـ ــر مجلس إدارة شـ ــركة طايا  أمين -أمين سـ ــر الجمعيات العادية والطير عادية بشـ سـ

 القابضة

 ركة  معلومات الش المصدر:  

 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت   3- 3- 2- 4

 مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

 :يما يليجب أن تتضمن واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت على سبيل المثال ال الحصر  

 التأكد من خالل سياسة وإجراءات الترشيح والتعيين:   •

الجمعية العامة وبما يتوافق مع األنظمة واللوائح متضمنًا حق المساهم  االلتاام بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة من خالل اجتماع  -

في ترشــيح نفســه أو غيره على التعيين في مجلس اإلدارة والتي يجب أن ترتبط بنســبة ملكية الســهم للمســاهمين في رأس  

جتماع الجمعية  مال الشــركة، وعلى أســاس التصــويت التراكمي، مع اســتيفاء شــرط وجود أعضــاء مســتقلين مرشــحين عند ا

العامة، وذلك لمنح الجمعية حرية اختيار أعضــاء مجلس اإلدارة المســتقلين، ويقتصــر التصــويت على أعضــاء مجلس اإلدارة الذين  

 تم اإلعالن عن معلوماتهم كمرشحين.

ضـمان أّن جميع أعضـاء لجنة االلتاام بتعيين أعضـاء لجنة المراجعة من خالل اجتماع الجمعية العامة وفقًا لألنظمة واللوائح مع  -

 المراجعة المرشحين مستقلون.

 االلتاام بتعيين أعضاء لجان المجلس األخرى وفقًا لألنظمة واللوائح المطلوبة. -

وضع سياسات ومعايير وإجراءات رسمية وشفافة للترشيح والتعيين، والتي وافقت عليها الجمعية العامة وتم إبالغها إلى الجهات   •

 القتضاء والقابلية للتطبيق.الرقابية، حسب ا

تقييم هيكلة وتشكيل مجلس اإلدارة ولجان المجلس بشكل منتظم مع تحديد نقاط القوة والضعف، والتوصية بالتطييرات التي  •

 تتماشى مع مصلحة الشركة.

ه في أي جريمة  التوصيات بتعيين األعضاء وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، والتي تكفل عدم ترشيح أي شخص سبق إدانت •

 تمس الشرف أو األمانة لهذه العضوية.

ضمان استقاللية األعضاء بشكل سنوي وعدم وجود أي تضارا في المصالح في حال عمل عضو مجلس اإلدارة أو ممن يمثل عضو  •

 المجلس أو عضو لجنة مجلس اإلدارة لشركة أخرى.

 رشيح والتعيينات.تقديم توصيات إلى المجلس بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالت •

مراجعة متطلبات المهارات والخبرات المناسبة المطلوبة من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بشكل سنوي وإعداد وصف  •

 للقدرات والمؤهالت المطلوبة لهذه العضوية ويضمن إدراجها ضمن سياسة الترشيح والتعيين واإلجراءات.

 التنفيذيين.تطوير إجراءات تعيين كبار  •

 المراجعة واألخذ باالعتبار خطة االحالل لمن هم دون مستوى اإلدارة التنفيذية متى ما كان متطلبًا من قبل األنظمة السعودية.  •
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 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

ــريحـات ومكـافـآت مكونـة من ثالثـة ) ــركـة لجنـة تشــ دى الشــ ــاء تم تعيينهم من قبـل الجمعيـة العـامـة )ال3ـل عـاديـة( بتـاريخ  ( أعضـــ

 تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء اآلتية أسمائهم:  سنوات،( 3ثالث ) ولمدةم(  04/2022/ 25هـ )الموافق  24/09/1443

 

 ( : أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 54جدول رقم ) 

 الصفة  المنصب  الجنسية  االسم  م 

1 
المهندس/ محمد بن عبد المحسن إبراهيم آل  

 الشيخ
 سعودي 

رئيس لجنة الترشيحات  

 والمكافآت 
 غير تنفيذي

 سعودي  المهندس/ محمد بن عبد اهلل بن ريس  2
نائب رئيس لجنة الترشيحات  

 والمكافآت 
 غير تنفيذي

 سعودي  األستاذ/ فهد بن عبد اهلل بن محمد بن ريس  3
عضو لجنة الترشيحات  

 والمكافآت 
 غير تنفيذي  

 الترشيحات والمكافآت أمين سر لجنة  

  أمين سر اللجنة سعودي  األستاذ/ سلطان عاي  السلمي  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر اللجنة

 يوضح الجدول التالي السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة ميار القابضة: 

 

 ( : السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر اللجنة 55رقم ) جدول  

 المهندس/ محمد بن عبد المحسن إبراهيم آل الشيخ 

 سنة  38 العمر

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 
 م 2011ديسمبر  كاليفورنيا،ماجستير إدارة هندسية / جامعة والية  ❖

 2009بكالوريوس في هندسة الصناعية والنظم / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يونيو  ❖

 الخبرات العملية

 لتاريخه. -2020نائب الرئيس التنفيذي للمحافظ مركا تنمية اإليرادات غير النفطية   ❖

 م.2020-2018مدير عام إدارة التنفيذ والمتابعة مركا تنمية اإليرادات غير النفطية  ❖

 م.2017/2018وحدة تنمية اإليرادات غير النفطية وزارة المالية -مدير فريق المبادرات  ❖

 م2017-2016بنك ساا  –كبير مدراء العالقات  ❖

 م2014-2013مدير عالقة بنك ساا  ❖

 م2014-2013مساعد مدير عالقة بنك ساا  ❖

 م.2013-2012برنامج ساا للتطوير اإلدارة بنك ساا  ❖

 العضويات في مجلس إدارات أخرى
 م.2021فبراير -2020عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي يوليو    ❖

 م.2021فبراير -2021عضو لجنة المكافآت والترشيحات يناير - ❖

 المهندس/ محمد بن عبد اهلل بن ريس 

 سنة  38 العمر

 سعودي  الجنسية

 والمكافآتنائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس لجنة الترشيحات  المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 المؤهالت العلمية 

 الواليات المتحدة األمريكية. –ماجستير هندسة من جامعة كاليفورنيا  ❖

 ماجستير إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية ❖

 بكالوريوس هندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.  ❖

 الخبرات العملية
 نائب رئيس مجلس مديري شركة طايا العقارية  ❖

 الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصيانة والمقاوالت المحدودة ❖

  شركة نمانائب رئيس مجلس المديرين في   ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 األستاذ/ فهد بن عبد اهلل بن محمد بن ريس 

 سنة  35 العمر

 سعودي  الجنسية
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 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين

 م2017ف كيندي، الواليات المتحدة األمريكية جون. إبكالوريوس إدارة اعمال، جامعة  ❖ المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 مدير تطوير التسويق الخارجي بشركة طايا القابضة ❖

 مدير إدارة العالقات الدولية شركة طايا القابضة ❖

 مدير تطوير األعمال الخارجية شركة طايا القابضة ❖

 للعقود الدولية شركة طايا القابضةالمفاوض الرئيس  ❖

 ال يوجد  العضويات في مجلس إدارات أخرى

 األستاذ/ سلطان عاي  السلمي 

 سنة  41 العمر

 سعودي   الجنسية

 أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت   المنصب

 م( 04/2022/ 25هـ )الموافق 24/09/1443 تاريخ التعيين 

 م 2013بكالوريوس أدا إنجلياي، جامعة الملك عبد العايا  ❖ المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 إخصائي موارد بشرية شركة فوج السعودية  ❖

 مشرف موارد بشرية شركة فوج السعودية  ❖

 مدير الموارد البشرية شركة ميار القابضة ❖

 إداري بوزارة الدفاع  ❖

 ال يوجد  ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 اإلدارة التنفيذية  3- 4

 

 كادر اإلدارة التنفيذية   1- 3- 4

 يوضح الجدول التالي كادر اإلدارة التنفيذية لشركة ميار القابضة:

 

 ( : كادر اإلدارة التنفيذية  56جدول رقم ) 

 تاريخ التعيين  العمر  الجنسية  المنصب  االسم  م 

األسهم المملوكة  

 ممباشرةم 

 األسهم المملوكة 

 مغير مباشرةم 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

1 

بن   عبد المجيد المهندس/ 

عبد المحسن بن إبراهيم آل  

 الشيخ 

 - - 0.71% 42,328 م 01/11/2017 42 سعودي الرئيس التنفيذي 

2 
األستاذ/ أحمد السعيد السيد  

 محمود 
 - - - - م 01/06/2017 38 مصري المدير المالي 

3 
سلطان عاي   األستاذ/ 

 السلمي 

مدير الموارد  

 البشرية
 - - - - م 31/05/2015 41 سعودي

4 
األستاذ/ زيد دهمش زيد آل  

 تويم

مدير اإلدارة  

 القانونية
 م 01/10/2020 28 سعودي

- - - - 

 األستاذ/ خالد ذعار العتيبي  5
ممثل إدارة  

 العالقات العامة 
 37 سعودي

 - - - - م 01/10/2021

6 
األستاذ/ صالح محروس  

 العمشان 

مدير إدارة تقنية  

 المعلومات 

 

 م 03/11/2012 39 هندي 

- - - - 

7 
األستاذ/ محمد إبراهيم عبد  

 الرحمن زرد 

السكرتير  

 التنفيذي  
 م 01/10/2019 50 مصري

- - - - 

8 
األستاذ/ سامح علي  

 عبدالرازق 
 - - - - م 31/05/2015 41 مصري مدير الخاينة

 
)جاري العمل على  شاغر 

 توظيفه( 

مدير إدارة  

 التسويق 
 - - - - م* 01/07/2023  

 
شاغر )جاري العمل على  

 توظيفه( 

مدير إدارة تطوير 

 األعمال 
 - - - - م** 01/07/2023 - -

 
شاغر )جاري العمل على  

 توظيفه( 

مدير إدارة  

المراجعة  

 الداخلية  

 - - - - م***01/07/2023 - -

 معلومات الشركة  المصدر:  

 تاريخ التعيين المتوقع لمدير إدارة التسويق  * 

 تاريخ التعيين المتوقع لمدير إدارة تطوير األعمال  ** 

 تاريخ التعيين المتوقع لمدير إدارة المراجعة الداخلية   *** 
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 السير الذاتية لإلدارة التنفيذية   1- 1- 3- 4

 التنفيذية لشركة ميار القابضة:يوضح الجدول التالي السير الذاتية لإلدارة 

 

 ( : السير الذاتية لإلدارة التنفيذية لشركة ميار القابضة: 57جدول رقم ) 

 المهندس/  عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ   

 سنة  42 العمر

 سعودي.  الجنسية

 الرئيس التنفيذي   المنصب

 م 01/11/2017 تاريخ التعيين

 العلمية المؤهالت 

 

 .م2010 كندا،ماجستير إدارة األعمال جامعة كوينا /  ❖

 م2006برونيل/ المملكة المتحدة  الهندسية، جامعةماجستير اإلدارة  ❖

 2004بكالوريوس هندسة صناعية / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ❖

 الخبرات العملية

 لتاريخه. -2017نوفمبر  الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والساللم   ❖

 لتاريخه. -2017الرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم نوفمبر    ❖

 لتاريخه. -2017الرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة نوفمبر  ❖

 لتاريخه. -2022الرئيس التنفيذي لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد يناير  ❖

 ارات أخرىالعضويات في مجلس إد

 

 

 

 لتاريخه.-2018نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية يونيو   ❖

 تاريخه. -2021عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجدي التجارية ديسمبر   ❖

 لتاريخه. -2020عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك أكتوبر  ❖

 لتاريخه -2020التنفيذية بالشركة السعودية لألسماك أكتوبر عضو اللجنة  ❖

 لتاريخه. -2020رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لألسماك أكتوبر  ❖

 لتاريخه -2017عضو مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم. نوفمبر  ❖

 لتاريخه. -2017لتنقيط المحدودة نوفمبر  نائب رئيس مجلس المديرين بالشركة السعودية للري با ❖

 لتاريخه. -2021نائب رئيس مجلس المديرين شركة جدايا الاراعية أكتوبر  ❖

 لتاريخه. -2022نائب رئيس مجلس مديرين شركة أكلنا التجارية يناير  ❖

 األستاذ/ أحمد السعيد السيد محمود

 سنة 38 العمر

 مصري الجنسية

 المدير المالي  المنصب

 م 01/06/2017 تاريخ التعيين

 م 2006بكالوريوس محاسبة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية  المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 المدير المالي بشركة ميار القابضة. ❖

 رئيس الحسابات بشركة فوج السعودية. ❖

 مراقب الحسابات بشركة طايا القابضة. ❖

 محاسب أول بشركة يو مارك. ❖

 ال يوجد  العضويات في مجلس إدارات أخرى

 األستاذ/ سلطان عاي  السلمي 

 سنة 41 العمر

 سعودي  الجنسية

 مدير الموارد البشرية  المنصب

 م 31/05/2015 تاريخ التعيين

 م2013بكالوريوس أدا إنجلياي، جامعة الملك عبد العايا  ❖ المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 بشرية بشركة فوج السعوديةأخصائي موارد  ❖

 مشرف موارد بشرية شركة فوج السعودية ❖

 مدير الموارد البشرية شركة ميار القابضة ❖

 إداري بوزارة الدفاع ❖

 ال يوجد ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 عبد الرازق   األستاذ/ سامح علي

 41 العمر

 مصري الجنسية
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 مدير الخاينة المنصب

 م31/05/2015 تاريخ التعيين

 م2001بكالوريوس تجارة جامعة طنطا  المؤهالت العلمية 

 مدير الخاينة بشركة ميار القابضة ❖ الخبرات العملية

 رئيس الحسابات بشركة ميار القابضة  ❖

 محاسب شركة يومارك  ❖

 مشرف الخاينة بشركة يومارك  ❖

 ال يوجد ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 تويماألستاذ/ زيد دهمش زيد آل 

 سنة 28 العمر

 سعودي الجنسية

 مدير اإلدارة القانونية المنصب

 م01/10/2020 تاريخ التعيين

 دبلوم عالي المؤهالت العلمية 

 مستشار قانوني في شركة طايا القابضة ❖ الخبرات العملية

 مدير إدارة التقاضي والتحقيقات ❖

 مساعد إداري في شركة تحكم التقنية ❖

 ال يوجد ❖ مجلس إدارات أخرىالعضويات في 

 األستاذ/ خالد ذعار العتيبي

 سنة 37 العمر

 سعودي الجنسية

 ممثل إدارة العالقات العامة المنصب

 م01/10/2021 تاريخ التعيين

 ثانوي  المؤهالت العلمية 

 مسئول العالقات العامة شركة الخليج للمصاعد والساللم  ❖ الخبرات العملية

 مسئول العالقات العامة شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  ❖

 ال يوجد ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 األستاذ/ صالح محروس العمشان

 سنة 39 العمر

 هندي الجنسية

 مدير إدارة تقنية المعلومات المنصب

 م03/11/2012 التعيينتاريخ 

 مهندس حاسب/ جامعي المؤهالت العلمية 

 إدارة الحاسب اآللي بشركة الخليج لمصاعد والساللم  ❖ الخبرات العملية

 إدارة الحاسب اآللي بشركة فوج السعودية ❖

 إدارة الحاسب اآللي بشركة حلول المصاعد ❖

 ال يوجد ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 إبراهيم عبد الرحمن زرداألستاذ/ محمد 

 سنة  50 العمر

 مصري الجنسية

 السكرتير التنفيذي المنصب

 م01/10/2019 تاريخ التعيين

 ليسانس حقوق  المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية

 التصميم الجرافيكي والتسويق  ❖

 مدير المكتب التنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والساللم  ❖

 مدير المكتب التنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد   ❖

 مدير المكتب التنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد ❖

 ال يوجد ❖ العضويات في مجلس إدارات أخرى

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 أسهم الخاينة  5

م بإنـشاء برنامج أـسهم الموظفين، وذلك لتوحيد المـصالح الـشخـصية للموظفين مع مصالح المساهمين  2021قامت الـشركة خالل العام  

م، وتكون الفترة  01/01/2022بالـشركة، وقد قامت بإعداد خطة داخلية توـضح آلية عمل البرنامج، وتدخل الخطة حيا التنفيذ اعتبار ا من 

ــع التـقديرات  31/12/2022من تاريخ الموافـقة على هذه الخـطة وحتى تاريخ   م فترة إجراء التـقديرات وقـياس أداء اإلدارات واألفراد ووضــ

 المناسبة وعرضها وموافقة مجلس اإلدارة.

 ويتم التوزيع على نوعين:  

 

 توزيع أرباح األسهم على الموظفين المؤهلين. .1

 .غير العاديةء صندوق للعاملين وتدار األرباح من خالله، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة  إنشا •

 تعود ملكية األسهم للشركة وتحت الخاينة، ويكون الربح للموظف. •

 يكون التوزيع مبنيًا على مستوى ربحية للشركة. •

 تشمل جميع موظفي الشركة. •

 ال تحمل أي حقوق تصويت. •

 

 الموظفين المرشحين.منح أسهم على  .2

 يجوز لمجلس اإلدارة ترشيح الموظفين ذوي الكفاءة لمنحهم أسهم الخاينة. •

 يشترط مراعاة تنوع التخصصات واإلدارات في الترشيح لألسهم. •

 للمجلس كامل الصالحية في وقف، وتعديل، وإلطاء القواعد المتعلقة بالخطة. •

 ث.ال يجوز للموظف التنازل عن الترشيح ألي طرف ثال •
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 سياسة توزيع األرباح  6

 تـوزع أربـاح الـشركـة الـصافيـة الـسنويـة على الوجه اآلتي:  

ــرـكة ويجوز أن تقرر الجمعـية الـعاـمة الـعادـية وقف ـهذا التجنـيب  %10يجـنب ) (1 ( من صــــافي األرـباح لتكوين االحتـياطي النـظامي لشــ

 المدفوع.( من رأس المال  %30متى بلث االحتياطي المذكور )

ــص بما %10للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) (2 ــافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصــ ( من صــ

 يعود بالنفع على الشركة.  

ثابته قدر  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مـصلحة الـشركة أو يكفل توزيع أرباح   (3

اإلمكان على المســـاهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صـــافي األرباح مبالث إلنشـــاء مؤســـســـات اجتماعية لعاملي  

 الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.

 ( من رأسمال الشركة المدفوع  %5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تمثل ) (4

مراعاة األحكام المقررة في المادة )الثالثة والعشرون( من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص مع  (5

)  %5بعد ما تقدم نسبة   بحد أقصى  اإلدارة  لمكافأة مجلس  الباقي  بالمائة من  أن يكون 200.000خمسة  ريال على  ألف  ( مئتا 

 دد الجلسات التي يحضرها العضو.استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع ع

 

م فإن الشركة لم توزع أرباح خالل هذه الفترة ووفق القوائم المالية  2021-2020ووفق القوائم المالية المدققة للشركة خالل األعوام  

 أرباح.م لم يتم توزيع 2022  سبتمبر 30للفترة المفحوصة 

 

 تكاليف اإلدراج المباشر  7

كاليف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو( حوالي مبلث مليون ومائة من المتوقع أن تبلث إجمالي ت

( ريال سعودي، والتي تشمل أتعاا المستشار المالي والمستشارين اآلخرين، والمصاريف والتكاليف  1,175,000وخمسة وسبعون ألف )

لموازية )نمو(، وستتحمل الشركة جميع تكاليف اإلدراج، وسيتم تضمين تكاليف األخرى المتعلقة باإلدراج المباشر في السوق المالية ا

اإلدراج المباشر ضمن مصاريف الشركة، علمًا بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى ُتستحق بعد موافقة هيئة السوق المالية  

 .وبعد اإلدراج

 

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة  8

 لشركة بما يلي:  يقر أعضاء مجلس اإلدارة با 

في الوضــع    ملحوظاً لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصــدر أو أَي من شــركاته التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا    (1

 ( شهر األخيرة.12المالي خالل ال )

، أو أتعاا وسـاطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصـدر أو خصـوماتبخالف ما ورد في هذا المسـتند لم ُتمنح أي عموالت، أو  (2

 أي من شركاته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

لي والتجاري للُمصـــدر أو أي من شـــركاته التابعة خالل الســـنة الســـابقة  لم يكن هناك أّي تطير ســـلبي جوهري في الوضـــع الما  (3

 مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.

(م أعضـاء مجلس اإلدارة وأمين السـر في هذا المسـتند ليس ألعضـاء مجلس اإلدارة أو ألي  2-2-4بخالف ما هو مبين في القسـم )  (4

 ر أو أي من شركاته التابعة.من أقربائهم أّي سهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصد

(م التقاضـيم أن الشـركة ليسـت خاضـعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو 9-4بخالف ما هو مبين في القسـم ) (5

 بمجملها جوهريًا في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.

 ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة (6

 جد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذا المستند.أنه ال تو (7

 م.2022  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر األولى   التسعةوفترة  2021و 2020أن الشركة لم توزع أرباح عن سنة  (8

 ة أنشطتها.أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارس (9

 أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق المالية الموازية )نمو(. (10

باسـتثناء ما ورد في قسـم عوامل المخاطرة، فإن أعـضاء مجلس اإلدارة ليسـوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن   (11

 تثمار في أسهم الشركة.تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االس

ال يخضــع أعضــاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال الشــركة أو في   (12

 وضعها المالي.

 ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما. (13

 توجد أي صالحية تجيا ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من المصدر.ال  (14
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أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضــو من أعضــاء مجلس إدارة الشــركة أو أيا من أعضــاء اإلدارة التنفيذية بالشــركة أو أمين ســر   (15

 مجلس اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.

 بجميع أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذا المستند.  أن الشركة ملتامة (16

ــمالـمذكورة في    االمـعامالت مع الجـهات ذات العالـقة وأرصــــدتـهبخالف   (17 المـعامالت مع الجـهات ذات العالـقة  ( م 7-3رقم )  القســ

ذات عالقة أخرى، وتتعهد الشـــركة حصـــولها على موافقة الجمعية    جهاتم ال يوجد لدى الشـــركة أي تعامالت مع وأرصـــدتها

ذات العالقة المـستقبلية، وأنه ـسيتم التـصويت على جميع   الجهاتالعامة لمـساهمي الـشركة على جميع التعامالت التجارية مع  

ــركة دون إعطاء الحق لل الجهاتاألعمال والعقود مع   ــاهمي الشــ ــاهمين الذين لهم ذات العالقة في الجمعية العامة لمســ مســ

 مصلحة في تلك العقود بالتصويت عليها.

 أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات الممولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق الموازية. (18

ــة بتعيين مدير  3- 4م ويقر المصدر بتعيين الوظائف الشاغرة في اإلدارة التنفيذية والواردة في الفقرة )ا ( يلت (19 ــــ ــــ ــــ إدارة  ( والخاصــ

 م.01/07/2023بتاريخ    ومدير المراجعة الداخلية  التسويق ومدير إدارة تطوير األعمال 

 ال يوجد لدى الشركة أي نااعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل الهيئة العامة للاكاة والدخل. (20

 أن الشركة ملتامة بجميع التااماتها التعاقدية كما بتاريخ هذا المستند. (21

 

 ات القانونية  المعلوم  9

تم إعداد هذا الجاء من مسـتند التسـجيل بناًء على تقرير الفحص النافي للجهالة القانوني المعد من قبل شـركة التميمي ومشـاركوه  

 للمحاماة واالستشارات القانونية.

 

 مقدمة عن الشركة وأبرز التطييرات التي طرأت عليها  1- 9

 

 نبذة عن الشركة  1- 1- 9

ــجـل تجـاري رقم ) ــعوديـة مقفلـة بموجـب ســ ــاهمـة ســ ــركـة مســـ ــة كشــ ــركـة ميـار القـابضـــ ــت شــ ــســـ ( بتـاريخ  1010398836تـأســ

ــ)الموافق  20/02/1435 ( ريال مقســم إلى مئتا ألف  2,000,000م( والصــادر من مدينة الرياض برأس مال قدره مليوني )23/12/2013هــــ

( رياالت سـعودية ويبلث رأس المال الحالي للشـركة سـتون  10عشـرة )  ( سـهم عادي متسـاوية القيمة وبقيمة اسـميه قدرها200,000)

( سـهم عادي متسـاوية القيمة ومدفوعة بالكامل,  6,000,000( ريال سـعودي، مقسـم بواقع عدد سـتة ماليين )60,000,000مليون )

من ضـمنهم  “( مسـاهم  152ون )( رياالت وهذه األسـهم مملوكة لعدد مائة واثنان وخمسـ10وتبلث القيمة األسـمية لكل سـهم عشـرة )

أســهم الخاينةم. وتتمثل النشــاطات الرئيســية للشــركة حســب الســجل التجاري في إدارة الشــركات التابعة للشــركات القابضــة، امتالك  

امتالك  العقارات والمنقوالت االزمة للشـــركات القابضـــة، تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشـــركات التابعة للشـــركات القابضـــة،  

حقوق الملكية الـصناعية للـشركات التابعة للـشركات القابـضة، تأجير حقوق الملكية الـصناعية للـشركات التابعة للـشركات القابـضة  وفقًا  

ــ وتعتبر شركة ميار القابضة من الشركات  22/03/1385في    6لنظام الشركات السعودية الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/   هـــ

 دة في مجالها في المملكة العربية السعودية.السعودية الرائ

 

 ملخص هيكلة الشركة  2- 1- 9

رقم   - أ التجاري  بالسجل  قيدها  تم  مقفلة،  مساهمة  كشركة  تأسست  القابضة،  ميار  ه 20/02/1435وتاريخ    1010398863شركة 

 (. وتعود ملكية األسهم بالكامل ألشخاص سعوديين. % 100م( برأس مال سعودي )24/12/2013)الموافق 

األول رقم )25/11/1434تاريخ  في   -ا الوزاري  القرار  القابضة )شركة 262هـ صدر  بتأسيس شركة ميار  الترخيص  بالموافقة على  /ق(، 

 مساهمة مقفلة(.  

)18/1/1435وبتاريخ   -ج رقم  الثاني  الوزاري  القرار  صدر  القابضة  18هـ  ميار  شركة  تأسيس  إعالن  على  بالموافقة  قضى  والذي  /ق( 

 القرار وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي في الجريدة الرسمية. )مساهمة مقفلة( ونشر

 ( مؤسسون، وهم:  5( تم توقيع عقد تأسيس الشركة بين خمسة )02/09/2013ه )الموافق 26/10/1434وفي تاريخ  -د

لالستثمار (1 طايا  رقم  شركة  التجاري  بالسجل  مقيدة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  بتاري   1010307782،  خ  والصادر 

 هـ. 23/08/1432

 هـ. 06/05/1389والصادرة بتاريخ    1035675501، سعودي الجنسية يحمل هوية وطنية رقم  المهندس/ عبد اهلل بن محمد بن ريس (2

 هـ. 04/05/1398والصادرة بتاريخ  10510762461، سعودي الجنسية يحمل هوية وطنية رقم السيد/ حاتم مطير مطر الحارثي (3

 هـ. 06/07/1432والصادر بتاريخ  1010311544مقيدة بالسجل التجاري رقم  مقفلة شركة مساهمة وهيشركة طايا القابضة،  (4

 هـ. 19/04/1390والصادرة بتاريخ  1036696415، سعودي الجنسية يحمل هوية وطنية رقم السيد/ فهد عبد اهلل العجالن (5
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( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ  99واتفق المؤسسون على تأسيس شركة مساهمة مقفلة طبقًا للنظام الشركات السعودي، لمدة ) -ه

 صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسيسها. 

العنوان  )  12611الرياض الرما البريدي    2506حي العليا  -العليا  8991وعنوانها الوطني هو:    ي مدينة الرياض،يقع مقر الشركة الرئيس ف  -و

المحدث للشركة وفق العنوان الوطني لموقع الشركة مع التنويه أنه نفس المبنى للعنوان المثبت في السجل التجاري وهو:  

 . (63383مركا الريس لالستثمار  -عام المملكة العربية السعودية، الرياض، شارع العليا ال 

 م(. 24/12/2013هـ الموافق )20/02/1435بتاريخ ( والصادر1010398863تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ) -ز

وتتمثل أنشطة الشركة في مجال إدارة الشركات التابعة، وتمارس أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص  -ح

 لالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.ا

تمارس الشركة أنشطتها من خالل مكتبها الرئيس في الرياض وشبكة شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية وعن طريق  -ط

 استثماراتها في شركات أخرى داخل وخارج المملكة. وتتلخص أنشطة الشركة الرئيسية في التالي:  

 الشركات التابعة للشركات القابضة : إدارة 642001 •

 امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة للشركة القابضة. 642003 •

 : تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة.642004 •

 : امتالك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.642005 •

 .الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة: تأجير حقوق  642006 •

( مائتا ألف سهم، 200،000( اثنان مليون ريال سعودي مقسم الى )2،000،000حدد رأس مال الشركة في عقد التأسيس بمبلث ) -ي

يمتها اثنان  ( سهم، ودفعوا ق200،000ريال. وأكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة )  10متساوية القيمة األسمية لكل سهم  

 ( ريال سعودي، على النحو التالي:  2،000،000مليون )

 

 ( : مساهمو الشركة عند راس مال اثنان مليون ريال سعودي: 58جدول رقم ) 

 عدد االسهم  المساهم  الرقم 

القيمة االسمية  

للسهم )بالريال  

 السعودي( 

القيمة االسمية اإلجمالية  

)بالريال    لألسهم 

 السعودي( 

 نسبة الملكية 

 % 1 20،000 10 2000 عبد اهلل محمد علي بن ريس  1

 % 1 20،000 10 2000 شركة طايا لالستثمار المحدودة  2

 % 75.7 1،514.000 10 151.400 القابضة شركة طايا 3

 % 16.6 332،000 10 33،200 حاتم مطير الحارثي  4

 % 5.7 114،000 10 11،400 فهد عبد اهلل العجالن  5

 % 100 2،000،000 -  200،000 اإلجمالي 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

( ريال سعودي مقسم  5,000,000م( تم زيادة رأس مال الشركة الى خمسة مليون )21/10/2021هـ الموافق )15/03/1443وبتاريخ   -ك

( ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية  10القيمة االسمية لكل سهم )( سهم متساوية القيمة تبلث  500,000الى خمسمائة ألف )

 توضيحي للملكية بعد زيادة رأس المال:  جدول أدناه  نقدية.

 

 ( : مساهمو الشركة عند راس مال خمسة مليون ريال سعودي: 59جدول رقم ) 

 عدد االسهم  المساهم  الرقم 

القيمة االسمية  

للسهم )بالريال  

 السعودي( 

القيمة االسمية اإلجمالية  

)بالريال    لألسهم 

 السعودي( 

 نسبة الملكية 

 % 94.22 4,710,960 10 471,096 شركة طايا القابضة 1

 % 0.60 30,030 10 3,003 شركة طايا لالستثمار المحدودة  2

 % 1.15 57,460 10 5,746 شركة ميار القابضة  3

 %0.22 11,120 10 1,112 عبد اهلل محمد بن ريس  4

 %0.22 11,120 10 1,112 عبد المجيد عبد المحسن آل الشيخ 5
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 عدد االسهم  المساهم  الرقم 

القيمة االسمية  

للسهم )بالريال  

 السعودي( 

القيمة االسمية اإلجمالية  

)بالريال    لألسهم 

 السعودي( 

 نسبة الملكية 

 %1.27 63,360 10 6,336 فهد عبد اهلل العجالن  6

 %2.32 115,950 10 11,595 حاتم مطير الحارثي  7

 % 100.00 5،000،000 -  500،000 اإلجمالي 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

( ستون مليون ريال سعودي مقسم  60,000,000م( تم زيادة رأس مال الشركة الى )06/12/2021هـ الموافق )02/05/1443وبتاريخ  - ل 

( ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية 10( ستة مليون سهم متساوية القيمة تبلث القيمة االسمية لكل سهم )6,000,000الى )

 نقدية.  

 

 إدارة الشركة  3- 1- 9

( ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تايد عن ثالث سنوات واستثناء 6يتألف مجلس إدارة الشركة من ) .أ

 من ذلك؛ عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. 

أ .ا المستقلين عن عضوين  الشركات، يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة  و ثلث أعضاء مجلس اإلدارة، بناء على الئحة حوكمة 

 من الئحة حوكمة الشركات.  16أيهما أكبر. تلتام الشركة بالمادة 

) .ج بالعدد  التجارة  بوزارة  الشركة والموثق  بتعيين أول 26/10/1434( وتاريخ  341385698بموجب عقد تأسيس  هـ، قام المؤسسون 

( ثالث  يتألف من  للشركة  إدارة  تاريخ  3مجلس  المنعقدة في  التأسيسية  الجمعية  تعيينهم من قبل  تم  أعضاء  ه  23/12/1434( 

 وتم تحديد الصالحيات في عقد التأسيس، وهم: ( سنوات، 5م( لمدة )28/10/2013)الموافق 

  محمد بن ريس/ رئيس مجلس اإلدارة.  عبد اهلل المهندس/  (1

  الريس/ نائب رئيس مجلس اإلدارة.عبد اهلل المهندس/ ثامر  (2

 المهندس/ متعب فهد الطعيس/ رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة. (3

تاريخ   .د ال02/12/2018الموافق    ـه24/03/1440وفي  تعديل  تم  الشركة  م  بإدارة  الخاصة  المادة  وتعديل  للشركة  األساسي  نظام 

 ( خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين.  5ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

تاريخ   .ه الموافق  02/01/1441وفي  ا01/09/2019هـ  بإدارة  الخاصة  المادة  وتعديل  للشركة  األساسي  النظام  تعديل  تم  لشركة م 

 ( ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين.  6ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

م، فقد تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة حيث وافق السادة أعضاء 02/01/2022( بتاريخ  01/2022بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ) .و

 التالية أسماؤهم:  المجلس على تشكيل كل من أعضاء مجلس اإلدارة

 المهندس/ ثامر بن عبد اهلل بن ريس/ رئيس مجلس اإلدارة. (1

 المهندس/ محمد بن عبد اهلل بن محمد بن ريس / عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة. (2

 المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ / عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. (3

  بن محمد بن ريس/ عضو مجلس اإلدارة.األستاذ/ فهد بن عبد اهلل  (4

 المهندس/ محمد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ/ عضو مجلس اإلدارة. (5

 األستاذ/ عبد اهلل بن عبد العايا بن عبد اهلل السويلم / عضو مجلس اإلدارة. (6

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فهد بن    م، تم قبول استقالة25/04/2022وبموجب اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ   .ز

عبد اهلل بن ريس وتعيين المهندس /طارق بن عبد اهلل الرميم كعضو لمجلس اإلدارة، وتم التصويت على إعادة انتخاا أعضاء مجلس 

 اإلدارة، ليصبحوا كالتالي: 

 المهندس/ ثامر بن عبد اهلل بن ريس / رئيس مجلس اإلدارة. (1

 اهلل بن محمد بن ريس / عضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة.المهندس/ محمد بن عبد  (2

 المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ / عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي.  (3

 المهندس/ طارق عبد اهلل الرميم /عضو مجلس اإلدارة. (4

 المهندس/ محمد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ/عضو مجلس اإلدارة. (5

 األستاذ/ عبد اهلل بن عبد العايا بن عبد اهلل السويلم / عضو مجلس اإلدارة. (6



 

 94 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 الشركات التابعة والفروع  4- 1- 9

( من النظام األسـاسـي للشـركة على أنه يجوز للشـركة افتتاح فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل وخارج المملكة وذلك 5نصـت المادة )

 لمستند ال يوجد لدى الشركة أية فروع.بقرار من مجلس إدارة الشركة، وحتى تاريخ هذا ا

نصـت المادة الرابعة من النظام األسـاسـي المعدل للشـركة على أنه تلتام الشـركة بالمشـاركة في الشـركات األخرى بنسـبة تمكنها من  

فلة بـشرط أال  الـسيطرة عليها عن طريق التملك أو اإلدارة كما يجوز لها إنـشاء ـشركات بمفردها )ذات مـسؤولية محدود أو مـساهمة مق

 ( خمسة ماليين ريال(.5يقل رأس المال عن )

( مســـجلة في خارج  2( شـــركات مســـجلة داخل المملكة العربية الســـعودية واثنان )8( شـــركات تابعة، ثمان )10لدى الشـــركة عشـــرة )

 يلي:المملكة العربية السعودية. يوجد فروع لبع  من الشركات التابعة لشركة ميار القابضة وتفاصيلها كما 

 ( ستة فروع على النحو التالي: 6لدى شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم ) .أ

ـــجل التـجاري رقم   .1 ــاللم في مـكة المكرـمة، بموـجب الســ ــعودـية للمصـــــاـعد والســ ــرـكة فوج الســ وـتاريخ   4031041146فرع شــ

 هـ18/05/1422

ــاعد والســــاللم في المدينة المنورة، بموجب الســــجل .2 ــركة فوج الســــعودية للمصــ وتاريخ  4650035858التجاري رقم    فرع شــ

 هـ22/11/1435

 هـ.  07/10/1422وتاريخ   4030136409فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم في جدة، بموجب السجل التجاري رقم   .3

 هـ.  02/08/1432وتاريخ  2051037939فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم في الخبر، بموجب السجل التجاري رقم   .4

 هـ. 01/03/1431وتاريخ  2251039795ع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم في االحساء، بموجب السجل التجاري رقم  فر .5

 هـ.  04/07/1440وتاريخ  5855342801فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم، بموجب السجل التجاري رقم   .6

 فروع، على النحو التالي: ( أربعة  4لدى الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة ) .ا

 هـ.06/02/1429وتاريخ   1010244321المصنع السعودي ألنظمة الري بالتنقيط في الرياض، بموجب السجل التجاري رقم   .1

 هـ.  27/10/1439وتاريخ  1010453306رواد القمة للتطوير واالستثمار الصناعي في الرياض، بموجب السجل التجاري رقم   .2

 هـ. 17/01/1436وتاريخ  1011022755فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة، بموجب السجل التجاري رقم   .3

 هـ. 26/01/1442وتاريخ  1131307912السجل التجاري رقم   فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة، بموجب .4

 ( فرعين على النحو التالي:  2لدى شركة جدايا الاراعية ) .ج

 هـ. 22/06/1438وتاريخ  1131057590مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف في بريدة مشريم، بموجب السجل التجاري رقم   .1

 هـ30/09/1431وتاريخ  1131032916ب السجل التجاري رقم  فرع شركة طايا الاراعية المحدودة في بريدة، بموج .2

 ( فرعين على النحو التالي:  2لدى شركة إبداع التنفيذ ) .د

 هـ.11/06/1439وتاريخ  1010938557فرع شركة إبداع التنفيذ للمصاعد في الرياض، بموجب السجل التجاري رقم   .1

 هـ.  17/07/1439وتاريخ  4031213635سجل التجاري رقم  فرع شركة إبداع التنفيذ للمصاعد في مكة المكرمة، بموجب ال .2

 

 ونوضح أدناه تفاصيل الشركات التابعة وفروعها:

 

  



 

 95 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 الشركات التابعة   1- 4- 1- 9

 

 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة ( 1

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 ملخص معلومات شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة   ( : 60جدول رقم ) 

 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة  االسم التجاري للشركة 

  شركة ذات مسؤولية محدودة نوعها 

 4030129171 رقم السجل التجاري 

 ريال سعودي   (15,000,000)خمسة عشر مليون  رأس المال 

  سنة   99 مدة الشركة 

  هـ20/09/1420 إصدار السجل التجاري تاريخ  

 المملكة العربية السعودية  7293-22429جدة   1وحدة رقم  3994  العنوان 

 النشاط 
صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل، يشمل )المصاعد وروافع السوائل والناقالت   281650:

 والتلفريك( 

 المالك 
 ( %99)  شركة ميار القابضة ▪

 ( %1السعودية للمصاعد والساللم )شركة فوج  ▪

 ملكية مباشرة ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 :أشخاص وهم3يدير الشركة مجلس مديرين مكون من

 رئيس مجلس المديرين  –المهندس/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس  .1

عضو مجلس مديرين  –المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ  .2

 والرئيس التنفيذي.

 عضو مجلس المديرين  –المهندس/ تركي عبد اهلل محمد بن ريس  .3

 هـ19/09/1446 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 

 ( : تراخيص شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة 61جدول رقم ) 

 تراخيص شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة 

 تاريخ االنتهاء*  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 
الجهة  

 المصدرة 

شهادات  

التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

العامة  المؤسسة 

للتأمينات  

 االجتماعية

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

 ـ ه19/06/1444 ـ ه20/05/1444 100053586

المؤسسة  

العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية.

ترخيص منشأة  

 صناعية 

ممارسة األنشطة  

 الصناعية. 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

 هـ 02/05/1449 هـ 06/03/1444 441110121290

وزارة الصناعة  

والثروة  

 المعدنية.

 ترخيص توسعة  ترخيص صناعي 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

 ه17/11/1432 /ص 7843
هـ  17/11/1435

 )لمدة سنوات( 

وزارة التجارة  

 والصناعة 

 رخصة تشطيل 
رخصة تشطيل  

 المنشأة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

 ـ ه24/06/1444 ـ ه14/06/1443 5871443614022658

الهيئة  

السعودية 

للمدن  

الصناعية  

ومناطق  

 التقنية.



 

 96 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 تراخيص شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة 

 تاريخ االنتهاء*  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 
الجهة  

 المصدرة 

شهادة التاام  

بنظام حماية  

 األجور 

االلتاام بأجور  

العاملين لدى  

 المنشأة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

 ـ ه24/01/1444 20092208004976

هـ  24/03/1444

)تنتهي صالحية  

  60الشهادة خالل 

يوم من تاريخ  

 صدورها.

وزارة الموارد  

البشرية  

والتنمية  

 االجتماعية

شهادة تسجيل  

في ضريبة 

القيمة  

 المضافة 

تسجيل في ضريبة 

 القيمة المضافة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

 - هـ 03/12/1438 300247676700003

الاكاة  هيئة 

والضريبة 

 والجمارك 

شهادة 

 سعودة

نسبة الموظفين  

السعوديين لدى  

 المنشاة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

 م 08/11/2022 ـ ه10/08/2022 13460049-148412

وزارة الموارد  

البشرية  

والتنمية  

 االجتماعية.

 معلومات الشركة   المصدر:  

 المنتهية جاري تجديد التراخيص    * 

  



 

 97 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم ( 2

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 (: ملخص معلومات شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم 62جدول رقم ) 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للشركة 

  ذات مسؤولية محدودة نوعها 

 1010237188 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي100,000مائة ألف )  رأس المال 

 سنة  99 مدة الشركة 

 هـ 07/08/1428 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 المملكة العربية السعودية  2506-12611الرياض  121العليا حي العليا وحدة رقم   8991 العنوان 

 : تركيب وصيانة المصاعد 432911 النشاط 

 المالك 
 ( %99ميار القابضة ) شركة  ▪

 ( %1شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة ) ▪

 ملكية مباشرة ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:  3يدير الشركة مجلس مديرين مكون من 

 رئيس مجلس المديرين  -المهندس/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس .1

عضو مجلس المديرين والرئيس   –المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم ال الشيخ   .2

 التنفيذي

 عضو مجلس المديرين  –المهندس/ تركي بن عبد اهلل بن محمد بن ريس  .3

 هـ 16/09/1445 تاريخ انتهاء صالحية الشهادة 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 

 (: تراخيص شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم 63) جدول رقم  

 تراخيص شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم 

 الجهة المصدرة  تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

 رخصة نشاط تجاري 

رخصة مااولة  

نشاط تركيب  

 وصيانة المصاعد. 

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 وزارة الداخلية.  هـ 23/10/1444 هـ 23/10/1441 20026033715

شهادات التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

شركة فوج للمصاعد  

 والساللم وفروعها
 هـ 17/06/1444 هـ 18/05/1444 508909012

العامة  المؤسسة 

للتأمينات  

 االجتماعية.

ترخيص من الهيئة  

العليا لألمن  

 الصناعي. 

ترخيص مااولة  

 نشاط 

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 هـ 23/10/1444 هـ 23/10/1441 20026033715

الهيئة العليا لألمن  

الصناعي )وزارة  

 الداخلية( 

شهادة تسجيل في  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

ضريبة تسجيل في 

 القيمة المضافة 

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 - هـ 02/12/1438 301221366400003
هيئة الاكاة  

 والضريبة والجمارك 

شهادة التاام بنظام  

 حماية األجور 

االلتاام بأجور  

العاملين لدى  

 المنشأة  

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 ه 18/05/1444 20012212021495

تنتهي صالحية  

  60الشهادة خالل 

 يوم

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 االجتماعية

 شهادة سعودة

نسبة الموظفين  

السعوديين لدى  

 المنشاة 

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 م 19/02/2023 م 21/11/2022 1189024-103319

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 االجتماعية

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 المحتوياتقائمة 

 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة ( 3

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 ( : ملخص معلومات الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة 64جدول رقم ) 

 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة  االسم التجاري للشركة 

 ذات مسؤولية محدودة   نوعها 

 1010152976 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي 3,550,000ثالثة مليون وخمسمائة وخمسون ألف ) رأس المال 

 سنة  99 مدة الشركة 

 هـ15/11/1419 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 العنوان 
 

 14335-7113الرياض  1المدينة الصناعية الثانية رقم الوحدة  3076

 : مشروعات الري )تشطيل نظم الري للمشروعات الاراعية(016103 النشاط 

 المالك 
 (  %99شركة ميار القابضة )  ▪

 ( %1شركة جدايا الاراعية ) ▪

 ملكية مباشرة ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:   3يدير الشركة مجلس مديرين مكون من 

 المهندس/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن ريس / رئيس مجلس المديرين .1

 المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ / نائب رئيس مجلس المديرين  .2

 التنفيذيالمهندس/ تركي بن عبد اهلل بن محمد بن ريس / عضو مجلس اإلدارة والرئيس  .3

 هـ14/11/1444 تاريخ انتهاء صالحية الشهادة 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 

 (: تراخيص الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة 65جدول رقم ) 

 تراخيص الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة 

 الجهة المصدرة  تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  الترخيص رقم   صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

 رخصة نشاط تجاري 

رخصة مااولة  

نشاط البيع  

بالجملة لقطع  

غيار المعدات  

 واآلالت الاراعية. 

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة.

 هـ 02/09/1445 - 40092384925
أمانة منطقة  

 الرياض. 

شهادات التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 ـ ه03/06/1444 ـ ه04/05/1444 13272956

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

شهادة التاام بنظام  

 حماية األجور 

االلتاام بأجور  

العاملين لدى  

 المنشأة 

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 ه 18/05/1444 20012212021487

تنتهي صالحية  

  60الشهادة خالل 

 يوم

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 االجتماعية

شهادة ضريبة القيمة  

 المضافة 

شهادة تسجيل  

في ضريبة القيمة  

 المضافة 

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 - ه 01/12/1438 300047667900003
هيئة الاكاة  

 والضريبة والجمارك 

 شهادة سعودة

نسبة الموظفين  

السعوديين لدى  

 المنشاة 

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 م 03/01/2023 م 05/10/2022 16990979-988065

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 االجتماعية

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  



 

 99 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة جدايا الاراعية ( 4

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 ( : ملخص معلومات شركة جدايا الاراعية 66جدول رقم ) 

 شركة جدايا الاراعية  االسم التجاري للشركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة   نوعها 

 1010289633 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي 10,000,000)عشرة مليون  رأس المال 

 سنة  99 مدة الشركة 

 هـ25/06/1431 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 12611الرياض الرما البريدي  2506,العليا، العليا, 8991 العنوان 

 النشاط 

 : البيع بالجملة للفواكه463011 •

 : البيع بالجملة للخضراوات 463012 •

 وللخضروات الطازجة والمحفوظة. : البيع بالتجائة للفواكه 472111 •

 المالك 
 ( %99شركة ميار القابضة )  ▪

 ( %1الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة ) ▪

 ملكية مباشرة ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:  4يدير الشركة مجلس مديرين مكون من 

 رئيس مجلس المديرين  –المهندس/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن ريس  -1

 نائب رئيس مجلس المديرين   –المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ   -2

الشيخ   -3 ال  الرحمن  عبد  صالح  الرحمن  عبد   / والرئيس   –المهندس  مديرين  مجلس  عضو 

 التنفيذي

 عضو مجلس المديرين. –ن ريس المهندس/ تركي عبد اهلل بن محمد ب -4

 هـ  25/06/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 

 (: تراخيص شركة جدايا الاراعية 67جدول رقم ) 

 تراخيص شركة جدايا الاراعية 

 الجهة المصدرة  تاريخ االنتهاء  اإلصدار تاريخ   رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

 ال يوجد لدى الشركة ترخيص نشاط تجاري صادر من وزارة البلدية والشؤون القروية واإلسكان )بلدي(  رخصة نشاط تجاري 

شهادات التأمينات  

 االجتماعية
 للتأمينات االجتماعية. ال يوجد لدى الشركة شهادة التأمينات االجتماعية صادرة من المؤسسة العامة 

شهادة تسجيل  

 موقع زراعي 

تسجيل موقع  

 زراعي 

شركة طايا الاراعية  

 المحدودة 
 - هـ27/01/1441 3040561247

وزارة البيئة والمياه  

 والاراعة 

شهادة التاام بنظام  

 حماية األجور 
 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ال يوجد لدى الشركة شهادة التاام بنظام حماية األجور صادرة من وزارة  

شهادة تسجيل في  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

تسجيل في ضريبة 

 القيمة المضافة 

شركة طايا الاراعية  

 المحدودة 
 - م 12/01/2019 300212558700003

هيئة الاكاة والضريبة 

 والجمارك 

 شهادة سعودة

نسبة الموظفين  

السعوديين لدى  

 المنشاة 

الاراعية  شركة طايا 

 المحدودة 
85759954-106433 

 م 14/08/2022

 م 20/11/2022
 م 18/02/2023

وزارة الموارد البشرية  

 والتنمية االجتماعية 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  



 

 100 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة إبداع التنفيذ للمصاعد ( 5

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 ملخص معلومات شركة إبداع التنفيذ للمصاعد   ( : 68جدول رقم ) 

 شركة إبداع التنفيذ للمصاعد شركة شخص واحد االسم التجاري للشركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة   نوعها 

 4030293620 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي100.000) ألفمائة  رأس المال 

 سنة25 مدة الشركة 

 هـ.10/06/1438 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 23442حي الفيصلية جدة الرما البريدي  3185طريق الملك فهد الفرعي   8990  العنوان 

 النشاط 
 : تركيب وصيانة المصاعد 432911 •

 وإصالح وصيانة الساللم المتحركة والسيور    الناقلة واالرضية. ب: تركي432912 •

 ( %100شركة ميار القابضة ) المالك 

 ملكية مباشرة ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 
 يدير الشركة مدير واحد وهو:

 المهندس/عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم ال الشيخ.

 هـ. 03/04/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 

 (: تراخيص شركة إبداع التنفيذ للمصاعد 69جدول رقم ) 

 شركة إبداع التنفيذ للمصاعد 

 الجهة المصدرة  تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

رخصة نشاط  

 تجاري 
 ال يوجد لدى الشركة ترخيص نشاط تجاري صادر من وزارة البلدية والشؤون القروية واإلسكان )بلدي( 

شهادات  

التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

المؤسسة  

العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

شركة إبداع  

التنفيذ للمصاعد  

شركة شخص  

 واحد 

 هـ 17/06/1444 هـ 18/05/1444 525772756
 

المؤسسة العامة  

 للتأمينات االجتماعية.

شهادة التاام  

بنظام حماية  

 األجور 

االلتاام بأجور  

العاملين لدى  

 المنشأة 

شركة إبداع  

التنفيذ للمصاعد  

شركة شخص  

 واحد 

 هـ 18/05/1444 20092212007572
تنتهي صالحية  

 يوم  60الشهادة خالل 

الموارد البشرية  وزارة  

 والتمية االجتماعية.

شهادة تسجيل  

في ضريبة 

القيمة  

 المضافة 

تسجيل في  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

شركة إبداع  

التنفيذ للمصاعد  

شركة شخص  

 واحد 

 - م 06/02/2022 310148975200003
هيئة الاكاة والضريبة 

 . والجمارك

 شهادة سعودة

نسبة  

الموظفين  

السعوديين  

 المنشاة لدى 

شركة إبداع  

التنفيذ للمصاعد  

شركة شخص  

 واحد 

29825873-134399 
 م 12/12/2022

 
 م 12/03/2023

وزارة الموارد البشرية  

 والتنمية االجتماعية. 

 معلومات الشركة   المصدر:  

  



 

 101 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة ( 6

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 ملخص معلومات شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة   ( : 70جدول رقم ) 

 شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة االسم التجاري للشركة 

 ذات مسؤولية محدودة   نوعها 

 1010443826 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي100,000مائة ألف ) رأس المال 

 سنة  20 مدة الشركة 

 هـ19/07/1437 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 13325حي الياسمين الرياض  4512طريق الملك عبد العايا  7918  العنوان 

 : البيع بالتجائة للمصاعد والساللم والسيور المتحركة 477388 النشاط 

 المالك 
 ( %99شركة ميار القابضة )  ▪

 ( %1شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة ) ▪

 اإلدارة 
 يدير الشركة مدير واحد هو:  

 مهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم ال الشيخ

 هـ19/07/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 

 (: تراخيص شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة 71جدول رقم ) 

 شركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة تراخيص  

 الطرض  نوع الترخيص 
صاحب  

 الترخيص 
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص 

الجهة  

 المصدرة 

رخصة نشاط  

 تجاري 

لمااولة نشاط  

 تجاري 

شركة حلول  

المصاعد  

للتشطيل  

 والصيانة 

 ـ ه24/08/1440* ـ ه24/08/1439 3901921
أمانة منطقة  

 . الرياض

شهادات  

التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

المؤسسة  

العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

شركة حلول  

المصاعد  

للتشطيل  

 والصيانة 

 ـ ه17/06/1444 ـ ه18/05/1444 541539301

المؤسسة  

العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

شهادة 

تسجيل في  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

تسجيل في  

ضريبة القيمة  

 لمضافة ا

شركة حلول  

المصاعد  

للتشطيل  

 والصيانة 

 - م 21/01/2019 310286529600003

هيئة الاكاة  

والضريبة 

 . والجمارك

شهادة التاام  

بنظام حماية  

 األجور 

االلتاام بأجور  

العاملين لدى  

 المنشأة 

شركة حلول  

المصاعد  

للتشطيل  

 والصيانة 

 ـ ه18/05/1444 20012212021497
الشهادة  تنتهي صالحية 

 يوم  60خالل 

وزارة الموارد  

البشرية  

والتنمية  

 االجتماعية.

شهادة 

 سعودة

نسبة  

الموظفين  

السعوديين  

 لدى المنشاة 

شركة حلول  

المصاعد  

للتشطيل  

 والصيانة 

 م 12/03/2023 م 12/12/2022 12619196-107823

وزارة الموارد  

البشرية  

والتنمية  

 .االجتماعية

 معلومات الشركة   المصدر:  

وجود مقر   رخصة النشاط التجاري الصادر من أمانة منطقة الرياض لشركة حلول المصاعد للتشطيل والصيانة منتهية الصالحية ولم يتم تجديدها بسبب عدم  *

  .للشركة، حيث أن الشركة تتبع لشركة ميار القابضة إدارياً 



 

 102 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 شركة األغذية النامية ( 7

 

 معلومات الشركةأواًل: ملخص 

 

 شركة األغذية النامية التجارية.   ( : ملخص معلومات 72جدول رقم ) 

 شركة األغذية النامية التجارية  االسم التجاري للشركة 

 شركة مساهمة مقفلة   نوعها 

 1010757785 رقم السجل التجاري 

 ( اثنان مليون ريال سعودي 2,000,000)  رأس المال 

 سنة  99 مدة الشركة 

 هـ 11/04/1443 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 12611الرياض لرما البريدي  2506  ,ا، العلي8991 العنوان 

 النشاط 

 : تقطيع وتجهيا وتعبئة وتطليف اللحوم 101044 •

 : تقطيع وتعبئة وتطليف الفواكه والخضار103014 •

 : البيع بالجملة للحوم والدواجن المجمدة 463044 •

 : البيع بالتجائة للدواجن والبي 472141 •

 : نقل السلع المبردة والمجمدة 492301 •

 : مخازن المواد الطذائية المبردة 521021 •

 : مخازن المواد الطذائية المجمدة 521091 •

 المالك 

 ( %74شركة أجدى التجارية ) ▪

 ( %1شركة جدايا الاراعية ) ▪

 (% 25شركة الطذاء الفاخر التجارية ) ▪

 ملكية غير مباشرة من خالل شركتها التابعة شركة جدايا الاراعية  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 ( خمسة أشخاص وهم:5يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من )

 المهندس/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس / رئيس مجلس اإلدارة  .1

 اهلل بن محمد بن ريس / نائب رئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ تركي عبد  .2

 األستاذ/ علي بن عبد العايا الحميد / عضو مجلس اإلدارة .3

 األستاذ/ أديب بن صالح بن عبد العايا الفاضل / عضو مجلس اإلدارة والعضو منتدا  .4

 األستاذ/ هاني بن مصطفى بن محمد بن محمد / عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  .5

 هـ17/05/1448 السجل التجاري نتهاء صالحية  تاريخ ا 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 

 (: تراخيص شركة األغذية النامية التجارية 73جدول رقم ) 

 تراخيص شركة األغذية النامية التجارية 

 الجهة المصدرة  االنتهاء تاريخ   تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

 رخصة نشاط تجاري 
لمااولة نشاط  

 تجاري 

شركة األغذية 

 النامية التجارية 
 هـ19/07/1444 - 43069096324

أمانة منطقة  

 . الرياض

شهادات التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

شركة األغذية 

 التجارية النامية 
 هـ 24/03/1444 هـ 25/02/1444 49195643

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية.

شهادة تسجيل في  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

تسجيل في ضريبة 

 القيمة المضافة 

شركة األغذية 

 النامية التجارية 
 - م 13/12/2021 311099990100003

هيئة الاكاة  

 . والضريبة والجمارك

التاام بنظام  شهادة 

 حماية األجور 

االلتاام بأجور  

العاملين لدى  

 المنشأة 

شركة األغذية 

 النامية التجارية 
 هـ27/01/1444 20012208013796

تنتهي صالحية  

  60الشهادة خالل 

 يوم.

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 .االجتماعية



 

 103 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 تراخيص شركة األغذية النامية التجارية 

 الجهة المصدرة  االنتهاء تاريخ   تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

 شهادة سعودة

نسبة الموظفين  

السعوديين لدى  

 المنشاة 

األغذية شركة 

 النامية التجارية 
 م 23/11/2022 م 25/08/2022 78560015850289

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 .االجتماعية

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 شركة أجدى التجارية ( 8

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 ملخص معلومات شركة أجدى التجارية   ( : 74جدول رقم ) 

 شركة أجدى التجارية  االسم التجاري للشركة 

 مساهمه مقفلة  نوعها 

 1010679725 رقم السجل التجاري 

 ( ريال سعودي 1,600,000مليون وستمائة ألف ) رأس المال 

 سنة 50 مدة الشركة 

 هـ20/05/1442 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 12611الرياض الرما البريدي  2506العليا حي العليا  8991 العنوان 

 النشاط 

 : تقطيع وتجهيا وتعبئة وتطليف اللحوم والدواجن. 101044 •

 : صناعة المايونيا107945 •

 : صناعة الكاتشب والصلصة الحارة.107946 •

 المالك 

 ( %74شركة جدايا الاراعية المحدودة ) ▪

 ( %1شركة طايا لالستثمار ) ▪

 ( %25األستاذ/ أديب بن صالح الفاضل ) ▪

 ملكية غير مباشرة من خالل شركتها التابعة شركة جدايا الاراعية  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص وهم: 5يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 

 المهندس/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس / رئيس مجلس اإلدارة  .1

 عبد المحسن بن إبراهيم ال الشيخ / نائب رئيس مجلس اإلدارةالمهندس / عبد المجيد بن  .2

 التنفيذي والرئيساألستاذ/ أديب بن صالح بن عبد العايا الفاضل / عضو مجلس إدارة  .3

 المهندس / تركي بن عبد اهلل بن محمد بن ريس / عضو مجلس اإلدارة .4

 اإلدارة المهندس / عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ / عضو مجلس  .5

 هـ05/06/1448 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ثانيًا: تراخيص الشركة

 (: تراخيص شركة أجدى التجارية 75جدول رقم ) 

 تراخيص شركة أجدى التجارية 

 المصدرة الجهة   تاريخ االنتهاء*  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

 ال يوجد لدى الشركة ترخيص نشاط تجاري صادر من وزارة البلدية والشؤون القروية واإلسكان )بلدي(* رخصة نشاط تجاري 

شهادات التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية

شركة أجدى  

 التجارية 
 ـ ه17/06/1444 ـ ه18/05/1444 604280338

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية.

شهادة التاام بنظام  

 حماية األجور 

االلتاام بأجور  

العاملين لدى  

 المنشأة 

شركة أجدى  

 التجارية 
 ـ ه04/02/1444 20012208014178

تنتهي صالحية  

  60الشهادة خالل 

 يوم

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 .االجتماعية

 شهادة سعودة

نسبة الموظفين  

السعوديين لدى  

 المنشاة 

شركة أجدى  

 التجارية 
 م 12/03/2023 م 12/12/2022 13774360-710222

وزارة الموارد  

البشرية والتنمية  

 .االجتماعية

شهادات التأمينات  

 االجتماعية

عدد العاملين  

المسجلين في  

المؤسسة العامة  

شركة أجدى  

 التجارية 
 ـ ه17/06/1444 ـ ه18/05/1444 604280338

المؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية.
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 تراخيص شركة أجدى التجارية 

 المصدرة الجهة   تاريخ االنتهاء*  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

للتأمينات  

 االجتماعية

شهادة التاام بنظام  

 حماية األجور 
 االلتاام بأجور العاملين لدى المنشأة

 معلومات الشركة   المصدر:  

 جاري تجديد التراخيص المنتهية    * 

 ريًا.ال يوجد لدى الشركة رخصة نشاط تجاري صادر من وزارة البلدية والشؤون القروية، حيث أنها شركة استثمارية تتبع لشركة ميار القابضة إدا *

 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة ( 9

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 ( : ملخص معلومات شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة 76جدول رقم ) 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة ش.م.م  االسم التجاري للشركة 

 مساهمه  نوعها 

 50184 رقم السجل التجاري 

 ( جنيه مصري10,000,000عشرة مليون ) رأس المال 

 سنة  25 مدة الشركة 

 م  17/01/2011 إصدار السجل التجاري   اريخ ت 

 القاهرة  -مصر الجديدة -طريق العروبة-الاهور العنوان 

 النشاط 
لتصنيع:   ايفا    -2ايفا مركبة،    حبيبيات   -1إقامة وتشطيل مصنع  رياضية    –   EVAشباشب  أحذية 

 احذية رياضية قماش مطعم بجلود.  -5أحذية من بالستيك،  -4شعبية بالستيك، 

 المالك 

 (%98شركة ميار القابضة )  ▪

 (  %1شركة جدايا الاراعية ) ▪

 ( %1الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة ) ▪

 اإلدارة 

 أشخاص وهم:4يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 

 اهلل بن محمد بن علي بن ريس رئيس مجلس اإلدارة.المهندس/ عبد  .1

 المهندس/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن ريس نائب الرئيس والعضو المنتدا. .2

 المهندس / تركي بن عبد اهلل بن ريس عضو مجلس ونائب رئيس المجلس.   .3

 االستاذ/ إبراهيم سعيد إبراهيم البحراوي عضو مجلس إدارة. .4

 22/03/2022تاريخ اإلصدار  السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 تأسست شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة، وفقًا ألحكام قوانين جمهورية مصر العربية.    مالحظة 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية. ( 10

 

 أواًل: ملخص معلومات الشركة

 

 ( : ملخص معلومات شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية. 77جدول رقم ) 

 شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية. االسم التجاري للشركة 

 مساهمه مصرية عامة  نوعها 

 121261 رقم السجل التجاري 

 رأس المال 
 ( جنيه مصري 200.000.000)رأس المال المرخص به مائتا مليون 

 ( جنيه مصري 65.000.000راس المال المصدر خمسة وستون مليون )

 سنة  25 مدة الشركة 

 م  17/05/2018 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 شارع طلعت حرا القاهرة   23 العنوان 

 النشاط 
 أنواعها أنشطة إقامة وتشطيل مصنع إلنتاج المصاعد والساللم الكهربائية بكافة  •

 بيع وتوزيع المصاعد والساللم الكهربائية •
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تصدير المصاعد الساللم الكهربائية تامة الصنع وغير تامة الصنع بكافة أنواعها وقطع الطيار  •

 الالزمة للصيانة

اإلنتاج   • وخطوط  والمعدات  واألدوات  واألجهاة  الخام  والمواد  اإلنتاج  مستلامات  واستيراد 

 الالزمة للعملية اإلنتاجية وقطع الطيار الخاصة بالمصنع )دون االنجار(

 توريد وتركيب المصاعد الساللم الكهربائية والصيانة المتنقلة لها.  •

 المالك 

 ( %20) الهيئة القومية لإلنتاج الحربي  ▪

 ( %20شركة حلوان لآلالت والمعدات ش.م.م ) ▪

 ( %60شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة ) ▪

 ملكية غير مباشرة من خالل شركتها التابعة شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة.  ملكية شركة ميار القابضة 

 اإلدارة 

 أشخاص. هم كالتالي: 7يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 

 .مختار عطا خيري فرج رئيس مجلس إدارة /اللواء مهندس   1

 .المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة   2

 . حسام الدين حسن حسانين علم الدين عضو مجلس والرئيس التنفيذي /المحاسب  3

 . المحاسب / عباس محمد صفوت عضو مجلس  4

   .عضو مجلسجهاد عبد الحليم أحمد الصمادي  /المهندس  5

 . ماجد سليمان محمد السرتي عضو مجلس /اللواء مهندس   6

 .هشام نصر محمود حنفي عضو مجلس /اللواء مهندس    7

 مالحظة 
للمصاعد والساللم الكهربائية، وفقًا ألحكام قوانين جمهورية مصر   الخليج  تأسست شركة مصر

 العربية.   

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 ملخص فروع الشركات التابعة  2- 4- 1- 9

 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم ( 1

 ( فروع وتفاصيلها على النحو التالي:6لدى شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة )

 

 الفرع األول لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة  ❖

 

 ( : ملخص معلومات الفرع األول لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة. 78جدول رقم ) 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للفرع 

 المكرمةمفرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم ممكة  نوعها 

 4031041146 رقم السجل التجاري 

 هـ  18/05/1422 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 ، مكة 6400، طريق الدائري الثالث، الخالدية، 2974 العنوان 

 النشاط 
432911( رقم  المدني  الدفاع  خطاا  بموجب  المصاعد  وصيانة  تركيب  بتاريخ  4872:   )

 هـ 21/02/1437

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 هـ17/05/1446 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 الفرع الثاني لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة  ❖

 

 ملخص معلومات الفرع الثاني لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة.   ( : 79جدول رقم ) 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للفرع 

 فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم مالمدينة المنورةم نوعها 

 4650035858 رقم السجل التجاري 

 هـ  22/11/1425 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 شارع أبو بكر الصديق برج مجد سلطانة، مبني البنك األهلي، المدينة المنورة العنوان 

 : تركيب وإصالح وصيانة الساللم المتحركة والسيور الناقلة واألرضية432912 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 هـ21/11/1447 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 الفرع الثالث لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة  ❖

 

 ملخص معلومات الفرع الثالث لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة   ( : 80جدول رقم ) 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للفرع 

 فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم مجدةم نوعها 

 4030136409 رقم السجل التجاري 

 هـ  07/10/1422 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 شارع إبراهيم الجفالي، حي التحلية، مركا شهد التجاري دور المياانين، جدة  العنوان 

 : تركيب وصيانة المصاعد 432911 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 هـ06/01/1447 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 الفرع الرابع لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة  ❖

 

 ملخص معلومات الفرع الرابع لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة   ( : 81جدول رقم ) 

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للفرع 

 فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم مالخبرم نوعها 

 2051037939 رقم السجل التجاري 

 ـ ه02/08/1429 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 الراكة الشمالية، شارع خالد بن الوليد، الخبر العنوان 

 : تركيب وصيانة المصاعد 432911 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 ـ ه01/08/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 الفرع الخامس لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة  ❖

 

 ( : ملخص معلومات الفرع الخامس لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة 82جدول رقم ) 

 فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للفرع 

 السعودية للمصاعد والساللم ماالحساءمفرع شركة فوج  نوعها 

 2251039795 رقم السجل التجاري 

 هـ  01/03/1431 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 حي الشهابية، شارع البساتين، الهفوف، األحساء العنوان 

) النشاط  رقم  خطاا  بموجب  الكهربائية  والساللم  المصاعد  وصيانة  وتشطيل  بتاريخ 4872تركيب   )

 ه21/02/1437

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 هـ 01/03/1445 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 الفرع السادس لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة  ❖

 

 السادس لشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودة (: ملخص معلومات الفرع  83جدول رقم ) 

 فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  االسم التجاري للفرع 

 فرع شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم مخميس مشيطم نوعها 

 5855342801 رقم السجل التجاري 

 هـ 04/07/1440 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 الخالدية، طريق الملك فهد، خميس مشيط حي  العنوان 

تركيب وتشطيل وصيانة المصاعد وتركيب وإصالح وصيانة الساللم المتحركة والسيور الناقلة  النشاط 

 واألرضية

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 هـ04/07/1445 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة  ( 2

 ( فروع وتفاصيلها على النحو التالي: 4لدى الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة )

 

 بالتنقيطم المصنع السعودي ألنظمة الري   الفرع األول للشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة م ❖

 

 (: ملخص معلومات المصنع السعودي ألنظمة الري بالتنقيط 84جدول رقم ) 

 المصنع السعودي ألنظمة الري بالتنقيط  االسم التجاري للفرع 

 نوعها 
الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة    فرع  -المصنع السعودي ألنظمة الري بالتنقيط  

 مالرياضم  

 1010244321 رقم السجل التجاري 

 هـ  06/02/1429 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 الرياض المنطقة الصناعية الثانية العنوان 

 النشاط 
 : صناعة البالستيك )اللدائن( في أشكالها األولية.201310 .1

 وخراطيم وأنابيب بالستيكية ووصالتها ولوازمها.: صناعة مواسير 222020 .2

 يدير الشركة المهندس/ ثامر عبد اهلل بن محمد بن ريس   اإلدارة 

 هـ.06/02/1446 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 السعودية للري بالتنقيط المحدودة( مالرياضم   (: تراخيص المصنع السعودي ألنظمة الري بالتنقيط )فرع الشركة  85جدول رقم ) 

 تراخيص المصنع السعودي ألنظمة الري بالتنقيط )فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة( مالرياضم 

 الجهة المصدرة  تاريخ االنتهاء*  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض  نوع الترخيص 

شهادات  

التأمينات  

 االجتماعية 

عدد العاملين  

المسجلين في 

المؤسسة  

العامة للتأمينات  

 االجتماعية 

المصنع السعودي  

ألنظمة الري 

 بالتنقيط 

 هـ24/02/1444 هـ 24/01/1444 500111968

المؤسسة  

العامة للتأمينات  

 االجتماعية 

ترخيص منشأة  

 صناعية

ممارسة  

األنشطة 

 الصناعية. 

المصنع السعودي  

ألنظمة الري 

 بالتنقيط 

 هـ15/07/1444 هـ15/07/1441 411102103458
وزارة الصناعة  

 والثروة المعدنية

تصريح بيئي  

 للتشطيل

ممارسة  

 األنشطة.

المصنع السعودي  

ألنظمة الري 

 بالتنقيط 

 هـ 18/08/1445 هـ26/08/1442 1442/  79 26

المركا الوطني 

للرقابة على  

 االلتاام البيئي 

 رخصة تشطيل
تشطيل  رخصة 

 المنشأة

المصنع السعودي  

ألنظمة الري 

 بالتنقيط 

 هـ 26/10/1444 هـ 15/10/1443 57814431015025406

الهيئة  

السعودية للمدن 

الصناعية  

 ومناطق التقنية. 

شهادة التاام 

بنظام حماية 

 األجور

االلتاام بأجور 

العاملين لدى  

 المنشأة

المصنع السعودي  

ألنظمة الري 

 بالتنقيط 

 هـ 24/03/1444 هـ 24/01/1444 20012208013444

وزارة الموارد 

البشرية والتنمية 

 االجتماعية 

 شهادة سعودة 

نسبة الموظفين  

السعوديين لدى 

 المنشاة

المصنع السعودي  

ألنظمة الري 

 بالتنقيط 

 م08/11/2022 م10/08/2022 14521830-163587

وزارة الموارد 

البشرية والتنمية 

 االجتماعية 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 جاري تجديد التراخيص المنتهية    * 
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 رواد القمة للتطوير واالستثمار الصناعي م  الفرع الثاني للشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة م ❖

 

 (: ملخص معلومات رواد القمة للتطوير واالستثمار الصناعي 86جدول رقم ) 

 رواد القمة للتطوير واالستثمار الصناعي للفرع االسم التجاري  

 فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة مالرياضم   نوعها 

 1010453306 رقم السجل التجاري 

 هـ  27/10/1439 تاريخ إصدار السجل التجاري  

 الرياض  العنوان 

 : البيع بالجملة للمواد البالستيكية االولية والمطاط وااللياف الصناعية.  466940 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ تركي عبد اهلل بن عبد اهلل بن ريس. اإلدارة 

 هـ.27/10/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة م   بالتنقيط المحدودة مالفرع الثالث للشركة السعودية للري   ❖

 

 (: ملخص معلومات الفرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة مالفرع الثالثم 87جدول رقم ) 

 فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة  االسم التجاري للفرع 

 فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة مالخرجم   نوعها 

 1011022755 رقم السجل التجاري 

 هـ 17/01/1436 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 حي ملف عواد  – الخرج  العنوان 

 : البيع بالجملة للمواد البالستيكية االولية والمطاط وااللياف الصناعية.  466940 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ ثامر عبد اهلل بن محمد بن ريس.  اإلدارة 

 هـ.27/01/1446 تاريخ انتهاء صالحية الشهادة 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة م   بالتنقيط المحدودة مالفرع الرابع للشركة السعودية للري   ❖

 

 (: ملخص معلومات فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة مالفرع الرابعم 88جدول رقم ) 

 فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة  االسم التجاري للفرع 

 فرع الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة مبريدةم  نوعها 

 1131307912 رقم السجل التجاري 

 هـ  26/01/1442 تاريخ إصدار السجل التجاري 

  عبد العاياطريق الملك  –بريدة  العنوان 

 النشاط 

 : البيع بالجملة للمواد البالستيكية االولية والمطاط وااللياف الصناعية.  466940

 : البيع بالتجائة للمنتجات الخشبية والفلينية والبالستيكية. 475924

 : البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية والبالستيكية.464991

 ألكياس(. : بيع األدوات والمواد البالستيكية )بما فيها ا477394

 بن ريس. عبد اهلل بن  عبد اهلل يدير الشركة المهندس/ تركي  اإلدارة 

 هـ.26/01/1446 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 شركة جدايا الاراعية المحدودة ( 3

 لدى شركة جدايا الاراعية المحدودة فرعين وتفاصيلها على النحو التالي:

 

 مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف م   الفرع األول لشركة جدايا الاراعية المحدودة م ❖

 

 (: ملخص معلومات مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف 89جدول رقم ) 

 مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف   االسم التجاري للشركة 

 فرع شركة جدايا الاراعية مشريم  نوعها 

 1131057590 رقم السجل التجاري 

 هـ 22/06/1438 تاريخ إصدار السجل التجاري   

 شارع العليا العام -الرياض العنوان 

 : صناعة االعالف المركاة للحيوانات 108011 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ عبد الرحمن صالح عبد الرحمن آل الشيخ اإلدارة 

 هـ22/06/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 (: تراخيص مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف 90جدول رقم ) 

 تراخيص مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف. 

نوع  

 الترخيص 
 الجهة المصدرة  تاريخ االنتهاء*  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  الطرض 

رخصة نشاط  

 تجاري 

رخصة مااولة  

نشاط مصنع  

أعالف 

 الماشية.

مصنع شركة طايا 

 الاراعية لألعالف.
 هـ 01/11/1444 - 40112484218

أمانة   –بلدية شري 

 القصيم. 

شهادات  

التأمينات  

 االجتماعية 

عدد العاملين  

المسجلين  

في 

المؤسسة  

العامة 

للتأمينات  

 االجتماعية 

مصنع شركة طايا 

 الاراعية لألعالف
 هـ20/02/1444 هـ 20/01/1444 517957542

المؤسسة العامة  

 للتأمينات االجتماعية

ترخيص  

منشأة  

 صناعية

ممارسة  

األنشطة 

 الصناعية. 

مصنع شركة طايا 

 الاراعية لألعالف
 هـ14/03/1449 هـ 18/01/1444 441110120242

وزارة الصناعة والثروة  

 المعدنية. 

تصريح بيئي  

 للتشطيل

ممارسة  

 االنشطة

شركة طايا مصنع 

 الاراعية لألعالف
 هـ12/07/1446 هـ15/07/1443 13373/1442

المركا الوطني للرقابة 

 على االلتاام البيئي. 

شهادة 

ترخيص  

 منشأة

ممارسة  

 األنشطة

مصنع شركة طايا 

 الاراعية لألعالف
AFE000239 19/08/1441 هـ21/09/1444 هـ 

الهيئة العامة للطذاء  

 والدواء

شهادة 

التاام بنظام  

حماية 

 األجور

االلتاام بأجور 

العاملين 

 لدى المنشأة 

مصنع شركة طايا 

 الاراعية لألعالف
 هـ 24/03/1444 هـ 24/01/1444 20032208000722

وزارة الموارد البشرية  

 والتنمية االجتماعية

شهادة 

 سعودة 

نسبة 

الموظفين 

السعوديين 

 لدى المنشاة 

مصنع شركة طايا 

 الاراعية لألعالف
 م 12/11/2022 م 19/06/2022 15834541-220333

وزارة الموارد البشرية  

 والتنمية االجتماعية

 معلومات الشركة   المصدر:  

 جاري تجديد التراخيص المنتهية    * 
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 شركة طايا الاراعية المحدودة م   الفرع الثاني لشركة جدايا الاراعية المحدودة م ❖

 

 ملخص معلومات شركة طايا الاراعية المحدودة (:  91جدول رقم ) 

 شركة طايا الاراعية المحدودة  االسم التجاري للشركة 

 فرع شركة طايا الاراعية المحدودة مبريدةم  نوعها 

 1131032916 رقم السجل التجاري 

 هـ 20/09/1431 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 بريده حي اإلسكان، طريق عمر بن الخطاا،  العنوان 

 : مشروعات الري )تشطيل نظم الري للمشروعات الاراعية(016103 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ عبد الرحمن صالح عبد الرحمن آل الشيخ اإلدارة 

 هـ19/09/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 شركة إبداع التنفيذ للمصاعد ( 4

 ( فرعين على النحو التالي:  2لدى شركة إبداع التنفيذ للمصاعد )

 

 الفرع األول لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد  ❖

 

 (: ملخص معلومات الفرع األول لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد 92جدول رقم ) 

 شركة إبداع التنفيذ للمصاعد االسم التجاري للفرع 

 للمصاعد مالرياضمفرع شركة إبداع التنفيذ  نوعها 

 1010938557 رقم السجل التجاري 

 هـ 11/06/1439 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 طريق الملك فهد -حي الفيصلية-جدة العنوان 

 : البيع بالجملة للمصاعد والساللم والسيور المتحركة. 465981 النشاط 

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 هـ. 04/11/1444 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 الفرع الثاني لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد  ❖

 

 (: ملخص معلومات الفرع الثاني لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد 93جدول رقم ) 

 شركة إبداع التنفيذ للمصاعد التجاري للفرع االسم  

 فرع شركة إبداع التنفيذ للمصاعد ممكة المكرمةم نوعها 

 4031213635 رقم السجل التجاري 

 هـ  17/07/1439 تاريخ إصدار السجل التجاري 

 طريق الملك فهد -حي الفيصلية-جدة العنوان 

 النشاط 

 : التركيبات الكهربائية األخرى.432190 .1

 : تركيب وصيانة المصاعد 432911 .2

 : تركيب وإصالح وصيانة الساللم المتحركة والسيور الناقلة واالرضية.432912 .3

 يدير الشركة المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ    اإلدارة 

 هـ. 03/04/1446 السجل التجاري تاريخ انتهاء صالحية  

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 تسهيالت الديون والضمان  2- 9

 فيما يلي تسهيالت الديون والضمان التي تكون الشركة أو الشركات التابعة طرفًا فيها:

 

 شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائيةم   (: معلومات عقد مضاربة م 94جدول رقم ) 

 عقد مضاربة 

 مدة االتفاقية  تاريخ االتفاقية  الجهة الممولة 
االئتماني  الحد  

 )جنيه مصري( 
 مالحظات  مدة المضاربة 

  يأبو ظبمصرف 

 مصر  -اإلسالمي 

هـ 01/07/1443

الموافق 

 م 02/02/2022

 م  ج 85،000،000 تسعة أشهر

هـــ   06/05/1444

)الموافق 

 م(30/11/2022

تتجدد االتفاقية 

تلقائيًا بنفس  

الشروط مالم يقم 

أحد الطرفين بإبداء  

رغبته كتابَة في 

عدم تمديد العقد  

 لمدة أخرى. 

 :مالحظة

 - :باالتيخالل مدة سريان هذا العقد -تعهدًا نهائيًا غير قابل لإللطاء – يتعهد المضارا التعهدات:   •

 المحدد في هذا العقد.ة في الطرض بباستخدام رأس مال المضار -

المالية المدققة / أو نسخ من آخر مياانيتين / مياانيته العمومية المدققة عن كل سنة مالية  - بأن يقدم ل مرا المالم نسخة من القوائم 

 االطالع من ينيبه في  كما يتعهد بأن يمكن را المال أو    مالية،وحساا األرباح والخسائر لتلك السنة، وذلك خالل )...( يومًا من نهاية كل سنة  

 على سجالت ودفاتر المضارا في أي وقت.  

كما يقر بعدم وجود أية التاامات أو    المال،بعدم ترتيب أية حقوق ألي طرف ثالث على متحصالت المضارا بموجب العقود الممولة من را   -

 مطالبات أو حقوق أو مصاريف قبل التوقيع على هذا العقد.

المترتبة في ذمة   االلتااماتلن تكون في مرتبة أقل من    -في أي وقت    -ن تنفيذ هذا الحقد والمستحقة لرا المال  بأن االلتاامات المترتبة ع -

 دائن آخر.  أليالمضارا 

 الضمانات: 

يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال صورة من وثائق تأمين على أصول/مقومات مقبولة لدى را المال وبما يططى نسبة مقبولة لدى را   -

 .المال من يلتام إجمالي مبالث التمويالت الممنوحة للمضارا

  .يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال كفالة تضامنية من شركات على أن تكون مقبولة لدى را المال  -

دير / مستندات تصدير/  لجانب مقبول لدى را المال من مبالث التمويالت فيلتام المضارا بأن يقدم لرا المال تنازل عن عقود تص  وتأميناً ضمانا   -

  .را المال وبنسبة مقبولة لدى را المال من إجمالي التمويالت الممنوحة للمضارا ولصالحاعتمادات تصدير / فواتير مقبولة لدى را المال 

داد القرض الداعم )رصيد  يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال تنازل عن أولوية س  التمويالت.لجانب مقبول لدى را المال من مبالث    وتأميناضمانا   -

  .حساا جاري المساهمين( موقع من المساهمين مقدمي القرض الداعم بشكل مقبول لدى را المال ولصالح را المال

لة لدى ضمانًا وتأمينًا لجانب مقبول لدى را المال من رأس مال فيالزم المضارا بتقديم تنازل عن عقود / أوامر شراء/ أوامر توريد/فواتير مقبو -

  .ا المال ولصالح را المال وبنسب مقبولة لدى را المال من إجمالي التمويالت الممنوحة للمضارار

يلتام   - المضارا  االجنبية، فإن  بالعملة  المال  رأس  استخدام  المضارا من  المال علي تمكين  را  باستكمال نسب   -وفوراً   -في حال موافقة 

قدر الالزم لتططى نسبة التجاوز للمعادل بالجنيه المصري في ضوء تطير أسعار الصرف، وفي  الضمانات / وثائق التأمين المقدمة لرا المال بال

بالنسب المتفق عليها في عقد المضاربة ومالحقه    -أيا كان نوعها    – جميع األحوال، يظل المضارا ملتامًا باإلبقاء على الضمانات المقدمة  

مصر في أي وقت طوال سريان عقد المضاربة ومالحقه،    -رف أبو ظبي اإلسالمي  في حال تطير أسعار الصرف وفقا للسعر المعلن لدي مص

ا وفي هذه الحالة ، يلتام المضارا بأن يقدم لرا المال الضمانات الكافية )في صورة غطاء نقدي / أوعية ادخارية / أية ضمانات أخري يقبله

قابل هذا المبلث من موجودات المضاربة لمعالجة هذا التجاوز بطرض اإلبقاء  را المال ( وإال فيلتام المضارا أن يقوم بالتنضي  الفعلي لما ي

 على المضاربة قائمة في حدود مبلث رأس المال المصرح به والضمانات المقدمة والمتفق عليها وإال فيعد المضارا في حالة إخالل . 

 

 وقوع في إحدى هذه الحاالت، هي:من أبرز الحاالت التي تشكل إخالل بهذا العقد، وترتب على الشركة جااء ال

إذا اتضح عدم صحة أو عدم دقة أي إقرار أو ضمان مقدم من المضارا في أي من المستندات بموجب هذا العقد، أو تبين استخدام مبالث  -

 .االستثمار في غير الطرض المبين في صدر هذا العقد

 .الطرض المخصص لها أو بما يتنافى مع مبادئ الشريعة اإلسالميةإذا تبين أن مالمضارام قد استعمل أموال المضاربة في غير  -

بالطريقة  - أو  المحدد  الوقت  المطلوبة بموجها في  المستندات  أو أي من  العقد  مالمضارام أي مبلث مستحق بموجب هذا  إذا لم يسدد 

  .المعينة فيها

أو توقف عن سداد أية ديون ألي طرف آخر أو حدث أي تطير لديه  إذا امتنع مالمضارام عن تنفيذ أي التاام مستحق عليه بموجب هذا العقد،   -

 .يكون من شأنه توافر حالة من حاالت اإلخالل لدى أي من دائنيه
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إذا طرأ أي تطيير جوهري وسلبي على الوضع المالي للمضارا أو نشاطه أو عمليات التشطيل أو األصول أو أي عامل آخر بالقدر الذي يعطي   -

  .معقواًل برأي را المال الحتمال عدم تنفيذ المضارا اللتااماته الناشئة عن هذا العقدسببًا 

إذا أصبح مالمضارام في حالة توقف أو قام بتنازل عام لمصلحة دائنيه أو عقد صلحا واقيًا معهم أو صدر حكم بإفالسه أو تم اتخاذ أية   -

  .لى أي من أمواله أو تم تعيين حارس قضائي على المضارا أو أي من ممتلكاتهخطوات إلنهاء أعمال المضارا أو تصفيتها، أو وقع حجا ع

ارا إذا حدث تعديل أو تطيير لهيكل اإلدارة لدى المضارا أو أمواله بالقدر الذي يعطي سببا معقواًل برأي را المال الحتمال عدم تنفيذ المض -

 .اللتااماته الناشئة بموجب هذا العقد

ق الملكية مما ينتج عنه تطير السيطرة على الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون موافقة را المال الكتابية إذا طرأ تطيير في حقو -

  .المسبقة

 المال.من أحد البنوك التي تتمتع بحقوق امتياز على أموال المدينين، دون موافقة را  ائتمانإذا حصل المضارا على تمويل أو  -

 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودةم   (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 95جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

الجهة  

 الممولة 

تاريخ  

 االتفاقية 

مدة  

 االتفاقية 

الحد  

االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

المبالث  

 المسددة 

)ريال( حتى  

 م 2022

تاريخ انتهاء  

توفير  

 التسهيالت 

 مالحظات 

البنك  

السعودي  

 لالستثمار 

هـ 9/1/1443

الموافق 

 م17/8/2021

- 
256.212.469 

 ريال سعودي 
 ال يوجد  م31/5/2022 - -

 مالحظة: 

  :التسهيالت  •

 .تسهيالت عامة لتمويل متطلبات رأس المال العامل -

 .ريال سعودي )لمرة واحدة( 132.500.000/-مصر بقيمة عقد مصعد لمقر اإلدارة الجديد في  R2: 1.544 تسهيالت خاصة لتمويل عقد -

 لمرة واحدة( (R1 تسهيالت خاصة لتمويل عقد -

 ) واحدة ةلمر (R6 تسهيالت خاصة لتمويل عقد -

( مصعدًا لمشروع 70( مصاعد لمشروع مستشفى المبرة التعليمي باإلسكندرية وعقد توريد عدد )8تسهيالت خاصة لتمويل عقد توريد ) -

  .إسكان سندوا )لمرة واحدة(

  .تسهيالت عامة لتمويل العقود )لمرة واحدة( -

 :التعهدات  •

 .(1:1.2) االحتفاظ بنسبة السيولة الجارية بما ال يقل عن -

 .(1:3) ظ بنسبة الرفع المالي بما ال يايد عناالحتفا -

  .ريال سعودي34،000،000/-أن يحتفظ بصافي قيمة ملموسة ال تقل عن  -

 .عدم زيادة المستحقات لألطراف ذات العالقة بالمقترض، باستثناء المعامالت ذات األغراض التجارية -

بالتاام المقترض بالتعهدات المالية والشروط المذكورة في  السحب/التوزيع من صافي ربح أي سنة من السنوات مسموح به ومشروط   -

 .هذه االتفاقية

( وجود أية دعاوى قضائية أو إجراءات تحكيم 2( وجود أي حالة إخالل أو أية حالة إخالل محتملة )1( أيام بـ)3إفادة البنك خطيًا فورًا خالل ) -

 .أو إجراءات إدارية سواء فعلية أو محتملة

السيطرة عليه    أ،كان المقترض شركة مساهمة مدرجة، ضمان المقترض بعدم حدوث أي تطيير في ملكية حصصه/أسهمه  باستثناء ما إذا   -

 )سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة( بدون الموافقة الخطية المسبقة من البنك 

جراء إضافة الى عقد التأسيس أو  باستثناء ما إذا كان المقترض شركة مساهمة مدرجة، ضمان عدم قيام المقترض بأي تعديل في أو إ -

 وثائق التأسيس األخرى الخاصة به بدون الموافقة الخطية المسبقة من البنك والتي ال يجوز حجبها إال ألسباا وجيهة أو معقولة

 :تعهدات باالمتناع  •

  :لن يقوم المقترض ويتعهد بعدم

 شأنه حل أو تصفية أعماله، االندماج في أو االتحاد مع أي جهة أخرى أو اتخاذ أي إجراء من  -

)باستثناء مقابل عوض معقول أثناء المااولة العادية   أ، جاء منها    أ،بيع أو نقل أو إجراء أي تطيير جوهري أو التصرف في كافة أعماله   -

 لألعمال )أصوله أو إيراداته سواء كان ذلك من خالل صفقة واحدة أو عدد من الصفقات سواء ذات عالقة أم ال

التااماته  إبرام أي   - التاام قد يؤثر بشكل جوهري وسلبي على وضعه المالي أو أي وضع آخر أو على قدرته على تنفيذ  اتفاقية أو 

 بموجب الشروط العامة للتسهيالت االئتمانية هذه أو التسهيالت أو أية اتفاقية أخرى بين الطرفين 

مسؤوال بشكل مباشر أو غير مباشر أو محتمل عن أية مديونية أو  تقديم أي قرض أو سلفة أو ضمان أو يكون بأي طريقة أخرى أو يصبح   -

 أي التاام آخر يعود ألي شخص آخر باستثناء ما قد يكون ضروريًا أثناء المااولة العادية لألعمال 
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 شراء أو استرداد أسهمه المصدرة أو تخفي  رأسماله أو توزيع موجوداته أو أي أصول رأسمالية أخرى على مساهميه -

أو امتالك أي شركة ذات عالقة له أو االستثمار في أي جهة أو تمويل أي شخص باستثناء االئتمان التجاري أثناء المااولة العادية تأسيس   -

 .ألعماله

اإلعالن عن دفعها أو توزيع أية إيرادات أخرى بين مساهميه إذا وقعت أية حالة إخالل أو إخالل محتمل ولم يتم معالجتها   أ،دفع األرباح   -

  .ى نحو يرضي البنك، باستثناء ما يوافق عليه البنك خطيًا ووفق أية شروط أخرى قد يحددها البنك وفق تقديره المطلقعل

  تلتام الشركة وكضمان للتسهيالت ولكافة االلتاامات التي قد تنشأ بموجب هذه االتفاقية ومالحقها وأي وثيقة أخرى بتقديم أبرز الضمانات  •

  التالية 

 .اتفاقية التسهيالت هذه موقعة حسب األصول نسخة أصلية من -

 .سند ألمر يططي إجمالي مبلث التسهيالت موقع حسب األصول من المقترض والضامن -

  .سند ألمر يططي إجمالي مبلث التجاوز، موقع حسب األصول من المقترض والضامن -

ل - )بالتكافل والتضامن( غير مشروطة وغير قابلة  االئتمانية  ضمانات شخصية/مقدمة من شركات  التسهيالت  لنق  وذلك ضمانًا لجميع 

  :المقدمة للمقترض من البنك وتكون موقعة حسب األصول من

 السيد/ عبد اهلل محمد علي بن ريس .أ

  السيد/ فهد عبد اهلل عبد الرحمن العجالن .ا

 السيد/ حاتم مطير الشبشبي الحارثي .ج

 السيد/ ثامر عبد اهلل محمد بن ريس .د

 القابضة مساهمة مقفلةالسادة / ميار  .ه

  :من أبرز الحاالت التي تشكل إخالل بهذه االتفاقية، وترتب على الشركة جااء الوقوع في إحدى هذه الحاالت، هي  •

يقر المقترض بأن ليس له عالقة شراكة و/أو منفعة أخرى سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من موظفي و/أو مدراء و/أو ممثلي   -

مسؤولي البنك. كما يقر المقترض ويتعهد بأن أيًا من ماايا أو فوائد هذه االتفاقية )سواء كانت منافع نقدية أو غير ذلك( لن تدفع أو و/أو  

تحول إلى أي من موظفي أو مدراء أو ممثلي أو مسؤولي البنك السعودي لالستثمار مالبنكم بأي طريقة أو وسيلة سواء بشكل مباشر أو  

بأي شكل من األشكال. ولن يدفع المقترض في أي حال من األحوال أي دفعات مالية أو يقدم أي منافع )سواء كانت نقدية أو  غير مباشر أو  

غير ذلك( ألي من موظفي أو ممثلي أو مدراء أو مسؤولي البنك سواء مقابل ابرام هذه االتفاقية أو تنفيذها أو خالف ذلك من األمور، 

لمقترض ألي من اإلقرارات والتعهدات المذكورة أعاله سوف يعتبر مبررًا وسندًا قانونيًا لإلنهاء الفوري لالتفاقية وفي حالة اإلخالل من قبل ا

من جانب البنك بشكل منفرد دون الرجوع للمقترض ودون أن يؤثر ذلك بأي شكل من األشكال على حقوق البنك للمطالبة بأي تعوي  ومن 

 طالبة البنك باسترداد كافة الدفعات التي يحصل عليها المقترض من البنك بموجب هذه االتفاقيةم.م -على سبيل المثال ال الحصر- ذلك

 معلومات الشركة   المصدر:  

 م 31/05/2022انتهت اتفاقية التسهيل البنكي بين كل من شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة والبنك السعودي لالستثمار في تاريخ 

 

 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودةم   معلومات اتفاقية تسهيالتم (:  96جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

الجهة  

 الممولة 
 تاريخ االتفاقية 

مدة  

 االتفاقية 

الحد  

االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

المبالث  

 المسددة 

)ريال(  

حتى  

 م 2022

تاريخ انتهاء  

توفير  

 التسهيالت 

 مالحظات 

البنك  

األهلي 

 السعودي 

هـ 30/1/1443

الموافق 

 م7/9/2021

- 
20،000،000  

 ريال سعودي 
  - م30/06/2022 - -

 التعهدات: -

البنك وبالثمن المحدد في المادة  -  يلتام العميل بأنه بعد إتمام إفراغ العقار باسمه يقوم برهن العقار الذي تم منح التمويل ألجله باسم 

 الثانية عشرة.

تقديمه بطلب شراء بضاعة بالمرابحة بأن الموردين و/أو المصدرين الذين يعينهم قادرون على الوفاء بالتااماتهم ويتعهد يلتام العميل عند   -

العميل للبنك بضمان حسن تنفيذ الموردين و/أو المصدرين لشروط الطلبات المقدمة من قبل العميل، كما يلتام ويتعهد العميل بتحمل كافة 

 ا الموردون و/أو المصدرون والتي تلحق بالبنك وتعوي  البنك عن ذلك ودون أي تأخير.األضرار التي يتسبب فيه

والمدققة   - عليها  المتعارف  المحاسبية  والمبادئ  لألسس  طبقًا  خاللها  أو  مالية  سنة  كل  نهاية  للعميل في  المالية  بالقوائم  البنك  تاويد 

 ين القانونيين.بواسطة مراجع قانوني المعتمد لدى الهيئة السعودية للمحاسب

تاويد البنك بكل المعلومات المتعلقة بالمركا المالي بما في ذلك أي تطيير في موقفة المالي على سبيل المثال ال الحصر أو حدوث أي  -

 حالة قد يكون لها تأثير سلبي على مقدرته في الوفاء بالتااماته مع البنك و/أو أي جهات أخرى. 

 ها بانتظام وحسب األصول. تسديد جميع المبالث المستحقة علي -

 دفع إلى البنك جميع هوامش الربح وجميع المبالث األخرى والنفقات األخرى بموجب التسهيالت. -
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  تلتام الشركة وكضمان للتسهيالت ولكافة االلتاامات التي قد تنشأ بموجب هذه االتفاقية ومالحقها وأي وثيقة أخرى بتقديم أبرز الضمانات 

 التالية: 

الثاني   - الطرف  الشركاء في  من  تضامنية  وأداء  غرم  ومنفردين  –كفالة  حدود   22.000.000بمبلث    -مجتمعين  كامل  تططي  ريال سعودي 

 التسهيالت.

ريال سعودي تططي الحد / حدود   14.250.000برنامج كفالة( بمبلث    – كفالة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصطيرة والمتوسطة )منشآت   -

 .3214702و 155269و  114761و 114760و 114759رقم: 

ريال سعودي تططي الحد /حدود رقم   750.000برنامج كفالة( بمبلث    – كفالة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصطيرة والمتوسطة )منشآت   -

 . 3214710و 3214706و 114085

( وحاتم مطير الحارثي )سجل  1035675501ني رقم:  كفالة غرم وأداء تضامنية شخصية من قبل كل من عبد اهلل محمد علي بن ريس )سجل مد -

ريال سعودي تططي كامل   22.000.000( بمبلث  1036696415( وفهد عبد اهلل عبد الرحمن العجالن )سجل مدني رقم:  1051076246مدني رقم:  

 حدود التسهيالت.

 3214706و   114085ف الثاني تططي الحد /حدود رقم:  التنازل المؤيد لصالح الطرف األول عن مستحقات المشاريع الخاصة التي ينفذها الطر -

 . 3214710و

 : من أبرز الحاالت التي تشكل إخالل بهذه االتفاقية، وترتب على الشركة جااء الوقوع في إحدى هذه الحاالت، هي  -

ل المنصوص عليها في هذه  مع عدم اإلخالل بأحكام المادة الخامسة عشرة من هذه االتفاقية ودون الحاجة ألي إجراء نظامي، تسقط اآلجا -

البنك مستحقة وواجبات األداء  االتفاقية أو في أية عقود تم إبرامها تحت مظلة هذه االتفاقية وتصبح جميع التاامات العميل حسب سجالت  

المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة( فورًا وللبنك اتخاذ كافة اإلجراءات لبيع العقارات المرهون لصالح البنك أو من يمثله مثل )الشركة العقارية  

 في أي من الحاالت التالية:

إذا تأخر العميل أو تخلف عن تنفيذ أي التاام من التااماته أو تعهد من تعهداته المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو في أية عقود تم   -

 إبرامها تحت مظلة هذه االتفاقية و/أو اتفاقيات أخرى مع البنك. 

ميل بالتأمينات والضمانات المقدمة من قبله لصالح البنك و/أو في حال قيام العميل بأي تصرف و/أو اتخاذه ألي إجراء ينقص من  إذا أخل الع -

 قيمتها مما قد يؤثر على حقوق البنك المترتبة عليها.

 ت تأثير سلبي على الوضع المالي للعميل.إذا أخل العميل في الوفاء بالتااماته تجاه الطير بصورة قد يعتبرها البنك حسب تقديره المطلق ذا -

في حالة وفاة العميل أو إعساره أو افالسه )بالنسبة للفرد و/أو لمالك المؤسسة في حالة المؤسسات و/أو أحد الشركاء في الشركة في  -

 حالة الشركات( أو زوال صفته القانونية أو فقده األهلية أو توقفه عن مااولة نشاطه التجاري.

الشركة أو تصفيتها أو بيعها أو توقفها عن مااولة نشاطها أو تطيير كيانها القانوني أو االندماج أو انسحاا أو تطير أو وفاة   في حالة حل -

 أي من الشركاء. 

 معلومات الشركة   المصدر:  

م، وجاري العمل مع البنك على  30/06/2022التجاري في تاريخ انتهت اتفاقية التسهيل البنكي بين كل من شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة والبنك األهلي 

 تجديد االتفاقية.

 

 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودةم   (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 97جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

الجهة  

 الممولة 
 تاريخ االتفاقية 

مدة  

 االتفاقية 

الحد  

االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

المبالث  

 المسددة 

)ريال( حتى  

 م 2022

تاريخ انتهاء  

توفير  

 التسهيالت 

 مالحظات 

البنك  

السعودي  

 البريطاني

هـ 24/8/1443

الموافق 

 م 2022/ 27/3

- 
52،613،354  

 ريال سعودي 
- - 

ديسمبر 

 م2025
- 

 :مالحظة

 :التعهدات  •

 :تعهدات المعلومات

 :أن يسلم العميل للبنك    

الكشوف المالية المدققة الموحدة للعميل والمجموعة )أو عندما يكون العميل فردًا، البيان المالي الشخصي للعميل( لكل سنة مالية   -

 ( أشهر بعد إغالق السنة المالية للعميل 6مباشرة بعد إصدارها، ولكن على أي حال في موعد ال يتجاوز ستة )

النصف سنوية )أو المؤقتة األخرى( الموقعة من قبل رئيس شؤونه المالية ومدير واحد أو أي ممثل آخر  نسخة أصلية من حسابات اإلدارة   -

 .( يوما بعد انتهاء فترة المحاسبة ذات الصلة90للعميل يوافق عليه البنك في غضون تسعين )

أو المجموعة، والتي قد يطلبها البنك من وقت   تاويد البنك على الفور بالمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالوضع المالي للعميل -

 .آلخر بشكل معقول

تاويد البنك على الفور بالمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالوضع المالي للعميل أو المجموعة، والتي قد يطلبها البنك من وقت  -

 .آلخر بشكل معقول
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ذا كان كيانا اعتباريا( وكل عضو آخر في المجموعة، بما في ذلك أي تطيير  تاويد البنك عند الطلب بأي وثائق تأسيسية تتعلق بالعميل )إ -

 .في هذه المستندات

 :إخطار البنك فور علمه بما يلي

 .وقوع اإلخالل -

 .إقامة أي دعاوى أو تحكيم أو إجراءات إدارية ضد العميل أو اي عضو في المجموعة -

 .اي اعباء مرتبطة بأصول العميل -

 .ذلك أي مطالبة أو مسؤولية خاصة بطرف خارجي( يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهريأي واقعة )بما في  -

 :التعهدات العامة

الصالحيات: يجب أن يحصل العميل على الفور، وأن يمتثل الشروط ويفعل كل ما يلام للحفاظ على سريان جميع الصالحيات المطلوبة بموجب  -

في المملكة العربية السعودية و )إذا كان مختلفًا( في الوالية القضية محل تأسيس العميل لتمكينه بشكل قانوني األنظمة المعمول بها  

 .من إبرام وأداء التااماته بموجب مستندات التمويل

ان اإلخفاق في االمتثال االمتثال لألنظمة: يجب على العميل االمتثال من جميع النواحي لجميع القوانين واألنظمة التي قد يخضع لها، إذا ك  -

 .سيضعف بشكل جوهري قدرته على أداء التااماته بموجب مستندات التمويل

هيكلة   االندماج: إذا كان كيانا اعتباريا، ال يجوز للعميل، دون موافقة كتابية مسبقة من البنك، الدخول في أي اندماج أو حل أو دمج أو إعادة -

 .كلة الميسورةمؤسسية، بخالف االندماج أو إعادة الهي

  التأمين: يجب على العميل الحفاظ على التأمينات فيما يتعلق بأعماله وأصوله، لدى شركات التأمين أو شركات االكتتاا ذات السمعة الطيبة  -

 .ضد تلك المخاطر وبالقدر المعتاد بالنسبة للشركات التي تمارس نفس األعمال أو األعمال السائلة إلى حد كبير

المفروضة عليه أو على أصوله حسب األصول وفي مواعيد االستحقاق خالل  الضرائب: يجب ع - الضرائب  العميل دفع واستيفاء جميع  لى 

  .الفترة الامنية المسموح بها دون تحمل غرامات

ناك تطيير في تشكيله ال تطير على الوثائق التأسيسية للعميل ومساهمته: إذا كان كيانًا اعتباريًا، يجب على العميل التأكد من أنه لن يكون ه -

 .أو ملكيته او مساهمته دون موافقة كتابية مسبقة من البنك

الكيان القاب م(، يجب على العميل التأكد من “ فرع أو شركة تابعة لشركة أجنبية: عندما يكون العميل فرعًا أو شركة تابعة لشركة أجنبية ) -

 .مساهمة الكيان القاب  دون موافقة كتابية مسبقة من البنكأنه لن يكون هناك تطيير في تشكيل أو ملكية أو 

تطيير العمل: يجب على العميل أن يضمن عدم إجراء أي تطيير جوهري على الطبيعة العامة ألعمال العميل أو طرف الضمان أو المجموعة   -

  .عن تلك التي يتم تنفيذها في تاريخ هذه الشروط العامة

ما لم يوافق البنك على خالف ذلك، سوف يستخدم العميل التسهيالت فقط للطرض المسموح به وليس ألي عرض   :به  الطرض المسموح -

 .آخر

  :التعهدات السلبية

  :يتعهد العميل بأنه خالل مدة أي من التسهيالت ال يجوز له، ما لم يوافق البنك بخالف ذلك كتابة أو في خطاا عرض التسهيل

 .ي رهن على أي من أصول العميل، باستثناء ما هو محدد في خطاا عرض التسهيلإنشاء أو السماح بوجود أ -

بيع أو تأجير أو نقل أو التصرف بطريقة أخرى )من خالل معاملة واحدة أو سلسلة من المعامالت( كليا أو جائيًا في أي من أصول العميل،  -

 .باستثناء ما هو محدد في خطاا عرض التسهيل

الت او منح أي ائتمان ألي شخص أو لصالحه، بخالف مبالث االئتمان المسموح بها في المسار العادي ألنشطة تقديم أي قروض أو تموي -

 .عمل العميل

  .تحمل أي مديونية، باستثناء ما هو محدد في خطاا عرض التسهيل -

ا وأي وثيقة أخرى بتقديم أبرز الضمانات  تلتام الشركة وكضمان للتسهيالت ولكافة االلتاامات التي قد تنشأ بموجب هذه االتفاقية ومالحقه  •

 :التالية 

  :ريال سعودي( موقعة حسب األصول من 52.613.354ضمان بالتكافل والتضامن بقيمة ) -

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس .د

  السيد/ حاتم بن مطير بن مطر الحارثي .ه

 السيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن .و

  :ريال سعودي( موقعة حسب األصول من 667.568بالتكافل والتضامن بقيمة )ضمان  -

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس .د

  السيد/ حاتم بن مطير بن مطر الحارثي .ه

 السيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن .و

 ريال سعودي( موقع حسب األصول من 52.613.354سند ألمر بمبلث ) -

 قابضة شركة ميار ال .و

  شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم .ز

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس .ح

 السيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن .ط

 السيد/ حاتم بن مطير بن مطر الحارثي .ي

 سعودي( موقع حسب األصول من  ريال 667.568سند ألمر بمبلث ) -
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 شركة ميار القابضة  .و

  السعودية للمصاعد والساللمشركة فوج  .ز

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس .ح

 السيد/ فهد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن العجالن .ط

 السيد/ حاتم بن مطير بن مطر الحارثي .ي

  :من أبرز الحاالت التي تشكل إخالل بهذه االتفاقية، وترتب على الشركة جااء الوقوع في إحدى هذه الحاالت، هي  •

ع: عدم دفع العميل أو أي عضو آخر في المجموعة في تاريخ االستحقاق اي مبلث مستحق بموجب مستند تمويل في المكان  عدم الدف -

وبالعملة والمبلث المعبر عن وجوا الدفع به، ما لم يكن إخفاقه في الدفع ناتجًا عن خطأ تقني أو إداري ويتم الدفع في غضون ثالثة  

 .قه( أيام عمل من تاريخ استحق3)

األخرى: مخالفة العميل أو أي عضو آخر في المجموعة ألي من التااماته بموجب أي مستند تمويل بخالف االلتاامات المشار   تلتاامااال  -

( أيام عمل  10إليها في الفقرة السابقة عدم الدفع، وإذا رأى البنك وحده إمكانية تصحيح المخالفة، وعدم تصحيحها في غضون عشرة )

 .له بتلك المخالفة بعد إشعار البنك

اإلفادات غير الصحيحة: إذا أصبح أي تعهد أو ضمان أو بيان تم تقديمه أو تم اعتباره مكررًا من قبل أي عضو في المجموعة بموجب أي   -

مستند تمويل أو في أي مستند تم تسليمه من قبله أو أي عضو في المجموعة بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل، غير صحيح 

 .عند تقديمه أو اعتباره مكرراً 

 .تجاوز حد التسهيل أو الحد الفرعي: تجاوز العميل حد التسهيل أو الحد الفرعي ذي الصلة بموجب أي مستند تمويل -

عدم القانونية: إذا كان أو أصبح من غير القانوني ألي عضو في المجموعة ان يؤدي أو يمتثل، أو إذا أنكر أي عضو في المجموعة، أي   -

 .التااماته بموجب أي مستند تمويلمن 

  :اإلخالل المتقابل -

  :دين به اي عضو في المجموعة ألي شخصياي مبلث  .1

 .لم يتم دفعه عند استحقاقه او خالل أي فترة سماح سارية .أ

 .يعلن أنه مستحق او واجب الدفع قبل تاريخ االستحقاق المحدد .ا

 مستحقة وواجبة المداد قبل استحقاقها المحددة أو  يعلن أي عضو من دائني المجموعة أن أي مديونية أصبحت  .2

يحق ألي عضو من دائني المجموعة أن يعلن بأن أي مديونية أصبحت مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ استحقاقها المحدد نتيجة أي  .3

 حالة إخالل )مهما كان وصفها(،

 :إجراءات الدائنين -

أو مصادرة أو فرض أي عملية أخرى على أي أصول مملوكة ألي عضو في المجموعة وضع رهن أو استحواذ الدائن، أو الحجا أو التنفيذ   .1

 .( يوم عمل21وعدم الطاء هذه العملية في غضون واحد وعشرين )

  .إذا أصبح اي رهن على اي أصل مملوك ألي عضو في المجموعة قابلة للتنفيذ .2

  اإلعسار وإعادة الجدولة: أي عضو في المجموعة -

 .ديونه أو عجاه أو اإلقرار بعجاه على سداد ديونه عند استحقاقهايعلق سداد  .1

 .يبدأ مفاوضات مع أي دائن بسبب صعوبات مالية بهدف إعادة تسوية أو إعادة جدولة أي من مديونيته .2

 .يقترح أو يدخل في أي صلح أو ترتيب آخر لصالح دائنيها بشكل عام أو أي فئة من الدائنين .3

أي شخص أي إجراء أو البدء في أي إجراء قانوني أو اتخاذ خطوات أخرى )بما في ذلك تقديم طلب أو عريضة أو   إجراءات اإلعسار: اتخاذ -

م( )نظام اإلفالس في   14/02/2018هـ )الموافق    28/05/1439بتاريخ    50إشعار أو إعالن أو إصدار قرار( بموجب المرسوم الملكي رقم م/

ع آخر مشابه في أي والية قضائية أخرى بخالف الحالة التي يتم فيها وقف مثل هذا اإلجراء أو  المملكة العربية السعودية( أو أي تشري

  :يوم عمل بهدف( ۲۱رفضه خالل واحد وعشرين )

الحكم على أي عضو في المجموعة أو تبين أنه معسر أو مفلس، أو إن انطبق، الحكم بحله أو إغالقه، بخالف ما يتعلق بإعادة الهيكلة  .1

 .ر، والتي وافق البنك على شروطها مسبقا كتابيادون إعسا 

 .حصول أي عضو في المجموعة على أمر بوقف السداد أو حماية أخرى من دائنيه .2

تعيين أمين أو مشرف او حارس قضائي او مصفي او مدير خارجي او مسؤول مماثل فيما يتعلق بأي عضو في المجموعة أو أي من  .3

  .أصوله

  .التجارية: توقف أي عضو في المجموعة أو التهديد بوقف مااولة أعمالهوقف األنشطة  -

التأميم: قيام أي سلطة حكومية أو سلطة أخرى بتأميم، أو االستحواذ اإلجباري أو مصادرة او االستيالء على كل أو أي جاء من أي عضو  -

 .في أعمال المجموعة أو أصولها

 .أو الملكية للعميل )إذا كان شركة( دون موافقة كتابية مسبقة من البنك تطيير السيطرة: وجود أي تطيير في السيطرة  -

التأثير السلبي الجوهري: وقوع أي حدث أو سلسلة من األحداث التي، في رأي البنك، من المتوقع أو من المعقول أن يكون لها تأثير سلبي  -

 جوهري

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودةم   القرض قصير األجلم (: معلومات 98جدول رقم ) 

 الموافقة على قرض قصير االجل 

 الجهة الممولة 
رقم  

 العقد 

تاريخ  

 االتفاقية 

مدة  

 االتفاقية 

الحد االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

 مالحظات  إتاحة مبلث القرض 

صندوق التنمية  

الصناعية  

 السعودي 

 28,565,000 29,000,000 - م 18/11/2021 4654
شهرًا من تاريخ   12

 توقيع عقد القرض.
 ال يوجد. 

ريال سعودي   435.000ريال سعودي، ومبلث  29.000.000( بالموافقة على مبلث القرض  674)بالرقم خطاا االلتاام الصادر بموجب  -

م، وتاريخ 9/11/2020هــ  الموافق  4/4/1442بمدينة الرياض بتاريخ مقابل تكاليف تقييم القرض ودراسته، و السند ألمر الذي وقع 

 م. 8/11/2021هــ الموافق 3/4/1443استحقاق 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة م   (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 99جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

الجهة  

 الممولة 
 االتفاقية تاريخ  

مدة  

 االتفاقية 

الحد  

االئتماني  

)جنيه  

 مصري( 

المبالث  

المستخدمة  

)جنيه  

 مصري( 

تاريخ انتهاء توفير  

 التسهيالت 
 مالحظات 

البنك  

األهلي 

 المصري

هـ 14/01/1443

الموافق 

 م 22/08/2021

- 
25،000،000  

 جنيه مصري
- 

حتى تاريخ 

هـــ  23/12/1443

)الموافق 

 م(24/07/2022

- 

 :مالحظة

 التعهدات:  •

 تقر وتتعهد الشركة بالتالي:

تتم كفالة دفع قيمة أية سحب بناء على طلب نقدمه للبنك تحدد فيه قيمة السحب وتاريخ استحقاقه واسم كل من الساحب والمستفيد  -

 والمسحوا عليه.  

سواء تعهد بتعوي  البنك عن االلتاامات أيا كان نوعها، المباشرة وغير المباشرة، التي تنشأ من أية كفالة يقدمها البنك ألية سحب  ننلتام و -

كانت هذه الكفالة على السحب نفسه أو على أي سند مستقل، كما نتعهد بأن ندفع للبنك بمجرد طلبه جميع المبالث التي يدفعها نتيجة  

 لهذه الكفاالت بما في ذلك قيمة السحب وأية نفقات أو مصروفات أو أي ملحقات أخرى. 

 ة العمولة المحتسبة طوال مدة السحب المقبول المكفول. إجراء القيد والخصم على حسابنا/حساباتنا طرف البنك بقيم  -

 نرخص للبنك بأن يجمد ويحتجا ويخصم اي مبالث من حسابنا/ حساباتنا لديه تعادل قيمة أي سحب مقبول مكفول بناء على طلبنا طرفه.   -

البنك في تاريخ   - البنك غير ملام بأخذ موافقتنا على دفع قيمة أي سحب مقبول مكفول من قبل  استحقاقه، كما أن البنك غير ملام  أن 

بإخطارنا مسبقًا قبل الدفع، كما يسقط حقنا سلفًا في االعتراض على قيام البنك بدفع قيمة أي سحب مقبول مكفول في تاريخ استحقاقه 

 أو بتاريخ الحق الستحقاقه أو على تنفيذه ذلك دون موافقتنا أو إخطارنا مسبقًا.

ا والتي في حوزة البنك أو المسلمة إليه أو المودعة طرفه بمثابة تأمين لسداد جميع ما يترتب علينا لصالحه تعتبر جميع األموال الخاصة بن -

البنك   ونفوض  الدفع،  تكون مستحقة  أو  تدفع  أي كفالة  بقيمة  األولى  الدرجة  امتياز من  للبنك حق  يكون  الكفاالت، كما  بموجب هذه 

 ا دون حاجة للرجوع إلينا ودون حاجة ألخذ موافقتنا المسبقة في هذا الشأن.بالتصرف في كل أو بع  هذه األموال أو بيعه

نقر بأن دفاتر البنك وقيوداته وكشوف حساباته وأوراقه ومستنداته حجة قاطعة علينا في إثبات أي حقوق للبنك دون حاجه إلى تنبيه أو   -

ت المقبولة المكفولة، وال يحق لنا االعتراض عليها ألي سبب من إنذار أو إخطار، وكذلك في إثبات أية مبالث مطالب بها بموجب السحوبا

 األسباا.

بأننا ملتامون تجاهكم بقيمة المستندات المقدمة على قوة أي اعتماد مستندي يتم فتحه طرفكم بناء على طلبنا فور تقديمه مستوفيا   -

 لكافة شروط فتح االعتماد لدي أحد فروعكم و/أو مراسليكم بالخارج. 

نفوض ونصرح للبنك بالقيد والخصم على حسابنا/ حساباتنا بقيمة المبالث والعوائد والعموالت والمصاريف وأي ملحقات أخرى التي تنشأ أو   -

تحتسب نتيجة أي اعتماد مستندي يتم فتحه طرفكم بناء على طلبنا وطوال فترة سريان هذا االعتماد المستندي. باإلضافة إلى أية مبالث  

ى البنك حسمها كضمان لاللتاام بواجباتنا بموجب هذه االعتمادات. وفي حالة عدم سماح رصيد حسابنا/ حساباتنا الدائنة طرف  أخرى قد ير

 البنك للخصم عليه/ عليهم، يتم احتساا العائد المدين وعمولة أعلى رصيد مدين والمحددة بعقد التمويل التسهيل المشار إليه أعاله. 
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تي تجرى بموجب أي اعتماد مستندي يتم فتحه طرف البنك بناء على طلبنا، كما نتعهد للبنك بدفع كافة المبالث بدفع كافة السحوبات ال -

  التي يدفعها مباشرة بالعملة المحلية أو األجنبية أو بما يساويها أو بواسطة أحد فروعه و /أو مراسليه بموجب هذه االعتمادات باإلضافة 

 جرة شحن ومصاريف تأمين ومصاريف تخاين ومراسالت وغير ذلك من المصاريف األخرى. إلى مصاريف البنك المختلفة من أ

البضائع   - البنك بناء على طلبنا    -تعتبر جميع المستندات و/أو  البنك ضمانا    -موضوع أي اعتماد مستندي يتم فتحه طرف  مرهونة لصالح 

 الجمركية وكافة االلتاامات األخرى حتى تمام السداد.  للوفاء بقيمة هذه االعتمادات المستندية وبجميع المصاريف والرسوم

نتعهد باستالم المستندات التي ترد إلى البنك على قوة أي اعتماد مستندي يتم فتحه طرفه بناء على طلبنا في خالل أسبوع من تاريخ  -

الواردة لحسابنإخطارنا بذلك، وإذا ما تأخرنا في استالمها، فإننا   نا طبقا لما جاء بأحكام قانون التجارة المصري، وال  صرح للبنك ببيع البضائع 

 ينفي ذلك أننا سنظل مسئولين عن قيمة المبالث المستحقة للبنك إذا لم يفي ثمن البضاعة بما تحمله البنك.  

ناء على طلبنا سواء  نقر بأننا ال نحمل البنك أية مسئولية إذا تعذر عليه أو على مراسليه تنفيذ اي اعتماد مستندي يتم فتحه طرف البنك ب -

 كله أو بعضه بسبب تدابير أو قيود قانونية أو قيود على العملة، أو ما شابه ذلك.  

و نقر بأننا على علم ودراية تامة بأن المصارف بما فيها مصرفكم ال تتحمل أي التاام أو مسئولية بالنسبة لشكل، كفاية، مصداقية، أصالة أ -

عتماد المستندي، أو األثر القانوني ألي من تلك المستندات أو لشروطه العامة أو الخاصة، أو للشروط  تاوير أي من المستندات الخاصة باال 

لية بالنسبة إلى مواصفات البضاعة، كميتها، وزنها، نوعيتها، تطليفها، تسليمها، ؤوالمضافة عليها، كما أن البنك ال يتحمل أية التاامات أو مس

أو اإلنجازات التي تمثلها تلك المستندات، أو لحسن نية األعمال أو السهو أو المالءة األدبية أو المالية،   قيمتها أو وجود البضاعة، الخدمات

 للمرسل، للناقل، وسيط النقل، للمستلم أو للمؤمن على البضاعة أو للوكيل عنهم أو ألي شخص آخر. 

دون أن يكون  -أكملها إلى البنك، كما نفوض البنك بأن يدفع إذا رغب نقر بأنه في حالة وقوع أية أضرار بالبضاعة فإن قيمة التأمين تستحق ب -

مبلث يراه ضروري لتأمين وصول البضائع سالمة إلى المكان المقصود، ونتعهد بأن ندفع للبنك عند الطلب قيمة جميع المبالث   -ملام بذلك  

 التي تم صرفها من جانبه في هذا الشأن.  

غير مسؤولين عن أي تلف قد ينتج عن تأخير أو ضياع الرسائل أو بسبب خطأ في نقلها أو تفسيرها أو ترجمتها نقر بأن البنك وفروعه ومراسليه   -

 أو بسبب اختيارنا لشركة التأمين أو شركة الشحن. 

البيع والشراء العمالت األجنبية الالزمة لتمويل االع  - تمادات المستندية  نفوضكم بأن تشتروا و/أو تبيعوا لحسابنا باألسعار السائدة في يوم 

 المفتوحة طرفكم بناء على طلبنا طرفكم.

نقر بأن دفاتر البنك وقيوداته وكشوف حساباته وأوراقه ومستنداته حجة قاطعة علينا في إثبات أي حقوق للبنك دون حاجة إلى تنبيه أو   -

تحه طرف البنك بناء على طلبنا، وال يحق لنا إنذار أو إخطار، وكذلك في إثبات أية مبالث مطالب بها بموجب اي اعتماد مستندي سيتم ف

 االعتراض عليها ألي سبب من األسباا.

%  110مليون جم( بقيمة ال تقل عن    20بالتنازل لصالح البنك على وثائق تأمين على أصول الشركة )متضمنة التأمين على المخاون في حدود   -

 ي الحريق والسطو كحد أدني وذلك قبل اتاحة االستخدام. من قيمة التسهيالت موضوع هذا الملحق بحيث يططي التأمين خطر

 م.  22/08/2021مليون جم مؤشرا به بالسجل التجاري وذلك بحد أقصي  10بموافاة البنك بما يفيد زيادة رأس المال للشركة ليصل الي  -

مديني الشركة ال تايد   علىوبة  من اي مستخدم في نطاق التسهيالت موضوع هذا الملحق وذلك بشيكات أجلة مسح  %60بتططية بنسبة   -

مليون جم للمدين الواحد وعلى ان تستبعد الشيكات المسحوبة على اي مديني الشركة في حالة    5شهور وبحد أقصي مبلث    4مدتها عن  

دالها بشيكات  شيكات غير متتالية من الشيكات المودعة طرف البنك على ذات المدين وعلى ان يتم استب  4شيك متتالي او عدد    2ارتداد عدد  

 على مدين آخر ال يقل اجماليها عن اجمالي الشيكات المستبعدة. 

بموافاة البنك بشهادة حديثة تفصيلية بالموقف الضريبي معتمد من المحاسب القانوني للشركة توضح حجم الخالفات الضريبية ان وجدت   -

 ومدى كفاية المخصصات المقابلة لها.

ن حسابات التسهيالت متعلقة بالنشاط وفي الطرض المقرر من أجله التسهيل واال يتم استخدام التسهيل بأن جميع عمليات السحب التي تتم م -

 في القيام بتوزيع أرباح أو سداد اي مبالث نقدية للمساهمين او التحويل لحساباتها طرف البنوك االخرى.  

 ( يوم من تاريخ تنشأ كل قيد مدين. 120) بأن يتم سداد المستخدم المباشر من التسهيل خالل فترة يبلث حدها االقصى -

 .1:1بعدم إجراء اية توزيعات أرباح اال في الحدود التي تحافظ على مستوي الرافعة المالية المطلوا  -

 بعدم السحب من حساا جاري المساهمين وكذا حساا المستحق للمساهمين اال لايادة رأس مال الشركة.  -

 يوم من اقفال السنة المالية.   120بموافاة البنك بالقوائم المالية السنوية المدققة فور اعتمادها متضمنة الموقف الضريبي والتأميني خالل   -

 من ايراداتها الي حساباتها طرف البنك. %50بتوجيه نسبة ال تقل عن  -

موضوع هذا الملحق تعتبر على قدم المساواة على االقل مع االلتاامات  بأن التااماتها المالية المرتبة لصالح البنك بموجب هذه التسهيالت   -

 (.Pari-Passu)الرتبة لصالح البنوك األخرى 

 من هذا الملحق ألغراض التصنيع فقط(  ۲-۲بأن تكون أغراض االستيراد في نطاق الحد موضوع البند رقم ) -

تنشأ بموجب هذه االتفاقية ومالحقها وأي وثيقة أخرى بتقديم أبرز الضمانات  تلتام الشركة وكضمان للتسهيالت ولكافة االلتاامات التي قد   •

 التالية: 

 ج م موقعة حسب األصول من السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي.  25.000.000بمبلث  -شخصية  –كفالة تضامنية  -

 .د اهلل بن محمد الريسج م موقعة حسب األصول من السيد/ ثامر بن عب 25.000.000بمبلث  -شخصية –كفالة تضامنية     -

 .ج م موقعة حسب األصول من السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس 25.000.000بمبلث  -شخصية  –كفالة تضامنية  -

 ج م موقعة حسب األصول من: 500.000سند ألمر بمبلث  -

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة.  .ه

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .و
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 د اهلل بن محمد بن علي بن ريس.السيد/ عب .ز

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .ح

 ج م موقعة حسب األصول من: 500.000سند ألمر بمبلث  -

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة.  .ه

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .و

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ز

 البحراوي.السيد/ إبراهيم سعيد   .ح

 ج م موقعة حسب األصول من:  5.000.000سند ألمر بمبلث  -

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة.  .ه

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .و

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ز

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .ح

 ج م موقعة حسب األصول من:  5.000.000سند ألمر بمبلث  -

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة.  .ه

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .و

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ز

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .ح

 ج م موقعة حسب األصول من:  7.000.000سند ألمر بمبلث  -

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة.  .ه

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .و

 السيد/ عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس. .ز

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .ح

 ج م موقعة حسب األصول من:  7.000.000سند ألمر بمبلث  -

 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة.  .ه

 السيد/ ثامر بن عبد اهلل بن محمد الريس.  .و

 بن علي بن ريس. السيد/ عبد اهلل بن محمد .ز

 السيد/ إبراهيم سعيد البحراوي. .ح

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودةم   (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 100جدول رقم ) 

 اتفاقية تمويل رأس المال العامل 

 الجهة الممولة 
رقم  

 العقد 

تاريخ  

 االتفاقية 

مدة  

 االتفاقية 

الحد  

االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

تاريخ اتاحة مبلث  

 القرض 
 مالحظات 

صندوق التنمية  

 الصناعية السعودي
 - 4,500,000 - م 28/02/2021 4539

هــ   18/07/1442

)الموافق 

 م(02/03/2021

- 

 : مالحظة 

 

 التعهدات:  •

 طوال أجل القرض.  1:1المتداولة عن أال تقل نسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات  -

 .طوال أجل القرض 1:3أال تايد نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة على  -

 -الصندوق: تقديم البيانات المالية: ياود المقترض  -

للمقترض كما هي في نهاية السنة المذكورة يومًا بعد انتهاء سنته المالية بالمياانية العمومية  90بأسرع ما يمكن وفي موعد أقصاه  .أ

مع حساا األرباح والخسائر الخاص بالمقترض لنفس العام، على أن تكون هذه المياانية العمومية وحساا األرباح والخسائر مدققين من 

 قبل مراقبي حسابات مستقلين.

مالية مؤقتة تتضمن بيانا باستخدام كافة المبالث التي صرفها   يومًا من انتهاء كل فترة ثالثة أشهر بعد تاريخ هذا العقد ببيانات  30خالل   .ا

 الصندوق.

فور طلب الصندوق معلومات مالية إضافية وأية معلومات أخرى ووثائق تتعلق بشؤون المقترض طبقًا لما يطلبه الصندوق من وقت إلى   .ج

 آخر 
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ل والحسابات وأن يقوم بناء على طلب الصندوق بتمكين أي  االطالع على الدفاتر : على المقترض أن يمسك دفاتر سليمة ومالئمة للتسجي -

من مندوبي الصندوق أو وكالئه خالل ساعات الدوام العادية من االطالع الحر والشامل على أي من دفاتر وسجالت وعقود ووثائق أخرى مع 

 أخرى.  فحصها وتدقيقها وأخذ صور أو مقتطفات منها وكذلك االطالع على موقعه وأية أمالك أو أصول

 -المقترض: الصيانة والتشطيل واالمتثال للقوانين واألنظمة: يجب على  -

أن يحتفظ بسجله التجاري ساري المفعول كما يجب عليه الحصول والحفاظ على جميع التراخيص المطلوبة و/أو المتعلقة بإبرام وتنفيذ  .أ

 هذا العقد والسندات األمر.

والمراسيم والتوجيهات التي تصدرها أية جهة أو هيئة حكومية أو محكمة  واللوائح واألوامرأن يمتثل ويراعي جميع القوانين واألنظمة   .ا

 لها والية االختصاص على المقترض أو أمالكه أو أصوله المالية.

النااع أو الدعاوى أو   - اإلجراءات اإلدارية، ثم يوالي  المنازعات: على المقترض أن يقوم بإبالغ الصندوق فورا وخطيًا بأية حالة من حاالت 

 اطالعه على تطورات هذه الحالة.

الحكومية التي تتعلق به والمفروضة عليه أو على    والضرائب الاكاة والضرائب: يدفع المقترض ويسدد أيا من أو كافة الاكاة والرسوم   -

 أمالكه أو أصوله وذلك قبل المواعيد التي يستحق بعدها توقيع الطرامات.

 - أن: يجوز للمقترض ما لم يوافق الصندوق الدمج: ال  -

 يندمج أو يتوحد مع أي شخص أو منشأة. .أ

 أن يكتسب أو يتحمل كل أو جاء جوهري من أصول أو مديونيات أي شخص أو منشاة.  .ا

اولة رأس المال العامل : مقترض من يجب على المقترض في جميع األوقات أن يحتفظ بنسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات المتد -

بحيث ال تقل عن نسبة رأس المال العامل المبينة في المقدمة، ولهذا الطرض يجري تحديد ماألصول المتداولةم ومالمطلوبات المتداولةم 

طبقا لألصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها والتي تطبق باستمرار على ذات األسس ولكنها تضم إلى المطلوبات المتداولة أية 

أس استحقاقها خالل  تسديدات  يحل موعد  أموال مقترضة  ناشئة عن  ديون  أية  إعداد   12اسية من  تاريخ  قبل  ماثني عشر شهرام  شهرا 

 الحسابات )بما في ذلك دفعات هذا القرض(. 

نسبة المطلوبات إلى صافي الموجودات الملموسة: على المقترض في جميع األحوال أن يعمل على إبقاء نسبة إجمالي المطلوبات   -

ى صافي الموجودات الملموسة الخاصة بالمقترض في حدود ال تتجاوز نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي الموجودات الملموسة إل

المبينة في المقدمة. ولهذا الطرض يعني مصطلح مإجمالي المطلوباتم جميع المطلوبات المتعلقة بالمقترض والتي يجري تصنيفها 

عليها كمطلوبات والتي تطبق باستمرار على ذات األسس ولكنها تشمل على وجه التحديد جميع  طبقًا لألصول المحاسبية المتعارف  

مخصصات االلتاامات الطارئة مع استبعاد أية ديون عادية للمقترض )ذات مرتبة ثانوية( بالشكل الذي يوافق عليه الصندوق. ولهذا الطرض  

طبقا لألصول المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة باستمرار على ذات    أيضا فان صافي الموجودات الملموسة التي سيجري تحديدها

األسس تعني القيمة الحالية من رأس المال المدفوع للمقترض باإلضافة إلى أية ديون عادية للمقترض )ذات مرتبة ثانوية( بالشكل الذي 

ائن/ المدين لحسابات االحتياطي وحساا األرباح والخسائر للمقترض  يوافق عليه الصندوق زائدًا أو ناقصًا المبلث الحالي الذي يمثل الرصيد الد

 ناقصًا أي مبلث خاص بالشهرة أو بأية أصول غير ملموسة أخرى أو بإعادة تقييم األصول.

الذين يكونون المقترض دون موفق - ة تطيير المنشأة أو الملكية: ال يجوز إجراء أي تطيير في الوصف القانوني للمقترض أو األشخاص 

 خطية مسبقة من الصندوق.

 التعهدات الخاصة  •

 يتعهد المقترض بعدم قيامه بتوزيع أرباح حتى سداد كامل قيمة قرض رأس مال العامل. -

 يتعهد المقترض بالتقيد باستخدام قرض تمويل الراس المال العامل للطرض قمة المعد له.  -

 فورًا التااماته إذا وقعت إحدى الحاالت التالية:تعتبر الشركة مقصرة ويحق للصندوق أن ينهي حاالت التقصير:   •

تأخر المقترض عن الوفاء عند االستحقاق بأي من المبلث األصلي للقرض أو السندات ألمر أو أي مبلث يستحق الوفاء بموجب هذا العقد  -

 أو االتفاقيات من المتعلقة به.

لعقد أو في السندات ألمر )غير المعتبرة حالة تقصير حسب البند فشل المقترض في تنفيذ ومراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا ا -

من هذه المادة(، ويشترط لكي يعتبر فشل المقترض هنا حالة تقصير أال يتم تالفي المقترض لفشله خالل ثالثين يوما من إشعاره   -  1  -

 بطلب مثل هذا التالفي مادام الصندوق يرى إمكانية تالفي الفشل بسرعة. 

ي شكل من األشكال عدم صحة أي تصريح أو ضمان قدمه المقترض بموجب هذا العقد أو السندات ألمر أو في أي بيان أو إذا ثبت بأ -

 شهادة تقدم بناء على هذا العقد أو تلك الوثائق.

 إذا كان للمقترض قد:  -

 قدم طلبا أو وافق على تعيين حارس أو مصف له أو ألمالكه. .أ

 الوفاء بديونه عند استحقاقها. عجا أو اعترف كتابيًا بعجاه عن  .ا

 أجرى تنازاًل عاما لصالح الدائنين.  .ج

 أشهر إفالسه أو إعساره. .د

 عين عليه مصفي أو حارس.  .ه

 قدم طلبًا اختياريا إلشهار إفالسه.  .و

الحال دون موافقة  .ز يكون  مالكًا حسبما  أو  االستمرار في كونه شريكًا  األحوال عن  بحسب  أو جماعية  فردية  بصفة  توقف 

 التي لن تحجب عنه دون سبب معقول.الصندوق 

 عدم تقديم المقترض ما يثبت قيامه بنشاط محل العقد خالل ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة األولى. -
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عدم تقديم المقترض مستندات كافية تثبت األعمال محل العقد وتكون مقبولة لدى الصندوق، حيث يحق للصندوق حينها استدعاء  -

 المبلث المصروف. 

 معلومات الشركة   :  المصدر

 

 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودةم  (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 101جدول رقم ) 

 اتفاقية التسهيالت  

الجهة  

 الممولة 
 تاريخ االتفاقية 

مدة  

 االتفاقية 

الحد  

االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

تاريخ انتهاء توفير  

 التسهيالت 
 مالحظات 

البنك  

العربي  

 الوطني

هـ  09/01/1443

الموافق 

 م17/08/2021

- 

2،000،000 

ريال 

 سعودي 

 ال يوجد  م 31/12/2022 -

 مالحظة:

 التسهيالت:   •

  تمويالت بالتورق قصيرة األجل.  -

 - يلي: يقر العميل ويتعهد تعهدًا تامًا الزما للبنك بما  التعهدات:  •

يوما بعد نهاية كل سنة مالية بنسخة من القوائم المالية المدققة للمنشأة عن السنة المالية   120أن ياود البنك خالل مدة ال تتجاوز   -

 المعنية مصادقًا عليها من مدقق حسابات مستقل ومقبول للبنك،  

 أن يخطر البنك فور حدوث أي حالة إخالل أو حالة إخالل محتملة.  -

عه المالي واإلداري والقانوني وعلى ملكية المنشأة وعدم تطيير نشاطها كما هو في تاريخ هذه االتفاقية، ومااولة أن يحافظ على وض -

 أعماله التجارية وفقا للقوانين والتعليمات والموافقات واالتفاقيات وااللتاامات السارية.  

أو بأي من مقدمي الضمانات حسبما يطلب ذلك البنك من حين أن يقدم أية معلومات مالية أو غيرها من المعلومات المتعلقة بالعميل   -

 آلخر بصورة معقولة، وذلك فور طلب البنك. 

 أن يستخدم التسهيالت لألغراض المحددة لها في هذه االتفاقية.  -

 أن ال يندمج مع أي هيئة أخرى أو يقوم باتخاذ أية تدابير باتجاه حل المؤسسة/ الشركة.   -

أرباح أو توزيعات إلى الشركاء/ المساهمين أو تسديد أية قروض للشركاء/ للمساهمين في حال حدوث أي حالة   أن ال يعلن أو يدفع أية -

 إخالل. 

 أن ال يعرض نفسه لتكبد أي مديونية مالية غير األعباء المسموح بها أو تكبد أي أعباء مالية أخرى إال في سياق عمله التجاري العادي.  -

طريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بصورة احتمالية مسؤواًل عن أي خسارة أو أضرار أو نفقات نتيجة عدم تسديد   أن ال يضمن أو أن يصبح بأي -

 أي دين أو التاام من قبل أي شخص، أو اإلخالل بذلك، باستثناء ما قد يكون الزمًا في نطاق مااولة أعماله التجارية العادية.  

 لية المدققة مباشرة من مراجع حساباته الخارجي.  انه يفوض البنك بالحصول على القوائم الما -

يوافق العميل على تقييم العقار / العقارات من قبل مكاتب تقييم معتمدة لدى البنك وبحيث يكون تقييم العقار / العقارات من قبل  -

كتب تقييم واحد في السنوات التالية ثالثة مكاتب تقييم في السنة األولى ومـــن ثـم يتم فيما بعـد تقييم العقار / العقارات من قبل م

 وعلى نحو سنوي، كما يوافق العميل على ســــــــداد رسوم تقييم العقار / العقارات بالقيد على أي حساا من حساباته لدى البنك.

ى بتقديم أبرز الضمانات  تلتام الشركة وكضمان للتسهيالت ولكافة االلتاامات التي قد تنشأ بموجب هذه االتفاقية ومالحقها وأي وثيقة أخر  •

 التالية  

 ريال سعودي، موقعة حسب األصول من: 2.000.000سند ألمر بمبلث  -

 الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة.  .د

 السيد/ عبد اهلل محمد علي بن ريس    .ه

 السيد/ تركي عبد اهلل محمد بن ريس  .و

 كفالة غرم وأداء تضامنية، موقعة حسب األصول من:  -

 السيد/ عبد اهلل محمد علي بن ريس .ج

 السيد/ تركي عبد اهلل محمد بن ريس  .د

 بهذه االتفاقية، وترتب على الشركة جااء الوقوع في إحدى هذه الحاالت، هي:    إخالل من أبرز الحاالت التي تشكل   •

هذه  - بموجب  وفورية  دقيقة  بصورة  االلتاامات  بهذه  الوفاء  أو  التااماتهم  بتنفيذ  الضمانات،  مقدمي  من  أي  أو  العميل  تخلف  إذا 

ل المدة التي يحددها البنك اعتبارا من تاريخ استالم العميل االتفاقية أو أي من ملحقاتها ولم يتم العميل بتصحيحه، بما يرضي البنك خال

 إشعارًا كتابيا من البنك يطلب منه إزالة أسباا ذلك اإلخالل.  

 إذا اتضح عدم صحة أو دقة أي إقرار أو ضمان أعطاه العميل أو أي مقدم ضمانات.  -

عتبارها واجبة الدفع قبل تاريخ استحقاقها المحدد أو لم أية مديونية على العميل أو أي مقدم ضمان تصبح واجبة الدفع أو قابلة ال -

أي   اتخاذتدفع عند استحقاقها أو تتنفذ اي حجا على كل أو أي جاء من أعمال أو أصول أو ممتلكات العميل أو أي مقدم ضمان أو  

 شخصًا طبيعيًا.  من إجراءات اإلفالس في مواجهة أي منهما أو وفاة أي مقدم ضمان أو فقدانه أهليته في حال كان 
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توقف العميل عن القيام بأي جاء جوهري من أعماله التجارية أو تطيير طبيعة أو نطاق أعماله بشكل جوهري أو نقل قسم هام من  -

 أعماله التجارية أو أصوله أو اقتراح العميل القيام بأي من األمور التي ذكرت أعاله.

انون أو نظام أو أمر يطير أو يفسر على أنه يطير أو يعلق أو ينهي او يعني العميل صدور أي قانون أو نظام أو أمر أو أي تعديل ألي ق -

أو أي مقدم ضمانات من تنفيذ التااماته بموجب هذه االتفاقية أو أي سند أو مستند ضمان. فشل العميل في تاويد البنك بالبيانات  

 المالية المطلوبة.  

 ليه. حدوث أي تطيير في ملكية العميل أو السيطرة ع -

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف م   (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 102جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

 تاريخ االتفاقية  الجهة الممولة 
مدة  

 االتفاقية 

الحد االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

تاريخ انتهاء  

توفير  

 التسهيالت 

 مالحظات 

البنك السعودي 

 الفرنسي

هـ  6/4/1440

الموافق 

 م 13/12/2018

 يوم  360
-/22،369،000 

 ريال سعودي 
 تجدد االتفاقية تلقائيًا.  م 30/11/2019 -

 مالحظة: 

بتقديم الضمانات  تلتام الشركة وكضمان للتسهيالت ولكافة االلتاامات التي قد تنشأ بموجب هذه االتفاقية ومالحقها وأي وثيقة أخرى   •

 التالية: 

 ريال سعودي يططي إجمالي مبلث التسهيالت/التمويل المذكورة أعاله.  22،369،000/-سند ألمر لدي االطالع بقيمة  -

 ريال سعودي يططي اجمالي مبلث التسهيالت/ التمويل. 22،369،000/-ضمان شخصي من السيد عبد اهلل محمد علي بن ريس بقيمة  -

 ريال سعودي يططي اجمالي مبلث التسهيالت/ التمويل.  22،369،000/-ثامر عبد اهلل محمد بن ريس بقيمة  ضمان شخصي من السيد -

 ريال سعودي لصالح البنك السعودي الفرنسي.  32,186,597 /-اتفاقية إحالل من السيد عبد اهلل محمد بن ريس بقيمة  -

 ضمان من صندوق التنمية الاراعية.  -

 التعهدات المالية:  •

 يتم شراء حامه فول الصويا من مكان اإلصدار أمريكا وامريكا الجنوبية.أن  -

 أن يتم شراء حامة ذرة صفراء من الدرجة الثانية من مكان اإلصدار أمريكا أو أمريكا الجنوبية. -

 شروط عامة:  •

 يحق للبنك وفقا الختياره المطلق فيما يلي: 

 يخف  الحد المعتمد ألي تسهيل و/أو  أن يسحب أو يلطي كل أو بع  التسهيالت/ التمويل أو أن ▪

 أو/و السائدة أن يعدل أسعار العمولة  ▪

 أو/وتسهيل المطلوا من الشركة ألي   التأمين النقديأن يرفع قيمة  ▪

يوما وذلك بموجب اشعار خطي من   15أن يطلب من الشركة سداد كافة التسهيالت إضافة إلى عموالتها في مدة أقصاها   ▪

 البنك

 الحاالت التالية: وذلك في 

تطير التحكم: في حال وجود تطيير في األشخاص القادرين على ممارسة هيمنة فعالة على الشركة من أولئك الموجودين في تاريخ  -

 وتعني الهيمنة الفعالة:  االتفاقية، ابرام 

 التحكم بأكثر من نصف حقوق التصويت للشركة أو (أ

 . التحكم بأكثر من نصف رأس المال المصدر للشركة  ( ا

 االندماج: -

اتحاد الشركة مع أي كيان أو اندماجها أو دخولها فيها أو تحويل أصولها األساسية إليها أو قيامها بإعادة ترتيب أو تنظيم أو   (أ

 هيكلة أعمالها ضمن كيان آخر أو ككيان جديد. 

( عدد من 1االنتفاع العائدة إلى )حيازة أي شخص أو مجموعة أشخاص ذات صلة أو كيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة لملكية   ( ا

( أي حقوق ملكية تمكنه من الهيمنة على  2األسهم في رأس المال تمكن من انتخاا غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو )

 الشركة. 

ق مالية  ( أسهم ممتازة أو أورا1احداث الشركة ألي تطيير في هيكل رأس المال من خالل إصدار أو احداث أو ضمان دين أو إصدار ) (ج

 ( أي حقوق ملكية بالنسبة جهات أخرى غير الشركات.2قابلة للتحويل إلى أو االستبدال بدين أو أسهم ممتازة، أو )

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف م  (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 103جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

 تاريخ االتفاقية  الجهة الممولة 
مدة  

 االتفاقية 

الحد االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

تاريخ انتهاء  

توفير  

 التسهيالت 

 مالحظات 

 - م31/03/2022 - 50،000،000 - م17/11/2020 مصرف الراجحي 

 مالحظة:  

الشركة، فعلي الشركة المبادرة على الفور بإشعار المصرف  إذا اكتسب أي شخص أو مجموعة من األشخاص السيطرة على  تطيير السيطرة:   •

لدى علمه بتلك الواقعة ويجوز للمصرف أن يقدم إشعارًا يطالب فيه الشركة بأن تسدد على الفور جميع المبالث المستحقة السداد بموجب 

 وثائق الصفقة. 

 الضمانات:  •

 إقرار كفالة من شركة طايا القابضة مساهمة مقفلة  -

 كفالة من شركة الخليج للمصاعد والساللم إقرار  -

 إقرار كفالة من شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم  -

 إقرار كفالة من شركة طايا العقارية -

 إقرار كفالة غرم وأداء التاام من السيد عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس  -

 محمد بن ريسإقرار كفالة غرم وأداء التاام من السيد ثامر بن عبد اهلل بن  -

 سند ألمر من مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف -

يجوز للمصرف في حال تأخر الشركة عن استخدام التسهيالت كلها أو بعضها خالل مدة االستخدام أن يوقف منح التسهيالت أو  التأخير:   •

 قبل اإليقاف أو اإللطاء أو بسبب أي منهما.  يلطيها كلها أو بعضها وفقًا لتقديره وذلك دون اإلخالل بأي حقوق تكون قد ترتبت للمصرف

 بهذه االتفاقية، وترتب على الشركة جااء الوقوع في إحدى هذه الحاالت، هي:    إخالل من أبرز الحاالت التي تشكل   •

 إذا أخفقت الشركة في سداد أي مبلث واجب الدفع منه للمصرف -

د بأنه ثمة تطيير جوهري معاكس قد حدث في األعمال أو الحالة إذا حدث أي موقف يرى المصرف أنه يمثل أساسا معقوال لالعتقا -

 المالية أو أوجه نشاط الشركة 

 عواقب وقائع اإلخالل: في أي وقت بعد حدوث واقعة تعثر واستمراها يجوز للمصرف بموجب إشعار الشركة:  •

 إلطاء التسهيل المتاح، وعندئذ يتم على الفور إلطاء ذلك التسهيل، و/أو   -

الصفقة ذات الصلة،   - الشركة بموجب أي من وثائق  المدفوعة من  المبالث غير  الفور بتسديد جميع  بالمبادرة على  الملتامين  مطالبة 

 وعندئذ تصبح تلك المبالث مستحقة ومستحقة الدفع على الفور، و/أو  

ططية نقدية وفق ما يعتبره المصرف،  مطالبة الملتام بأن يضع ويبقي على تأمين في حساا يحدده المصرف لذلك الطرض ليكون ت -

 حسب تقديره المطلق، كافيا للوفاء بالتاامات الشركة تجاه المصرف، و/أو  

وثائق  - بموجب  أو  الملتام  التقديرية في مواجهة  أو صالحياته  له  المتاحة  التصحيحية  االجراءات  أو  وجميع حقوقه  أي من  ممارسة 

 الصفقة.  

بيع ما في حوزته أو ارتهانه أو تحت تصرفه من أموال أو ممتلكـات أو أوراق، ويسـتوفى مـن عـائـد بيعهـا المديونيـة المستحقة علـى   -

 ضافة إلـى مصاريف البيع. و/أو  الشركة باإل 

المـلتـام أو العميل وفقا لإلجراءات   - الرجـوع إلـى  بيع أي عقار أو منقول قدمه العميل الملتام كرهن دون الحاجـة إلـى موافقـة أو 

 أو  إثبات المديونيـة قـضـائيًا ووفقًا لإلجـراءات التـي يـراهـا المصرف و/ ls ofالقانونية لذلك ودون حاجة إلى 

الملتام الجارية أو االستثمارية   -الحجـا عـلـى مـا يـعـادل مبلث جـمـيـع الـمـبـالـث غيـر المدفوعة من العميـل أو الملتـام مـن أرصدة حسابات   -

أو أوامر دفـع   لدى المصرف لحيـن سـداد جميـع التااماته الماليـة وفـي هـذه الـحـال لـن يـكـون المـصـرف مـلـامـا بالـوفـاء بـأي شيكات 

 .أو غيرهـا مـن أوراق تجاريـة مسحوبة علـى أي مـن هـذه الحسابات

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 مصنع شركة طايا الاراعية لألعالف م  (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 104جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

الجهة  

 الممولة 

رقم  

 العقد 
 تاريخ االتفاقية 

مدة  

 االتفاقية 

الحد  

األقصى  

 للقرض )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

تاريخ انتهاء  

 السحب 

تاريخ آخر  

 استحقاق 
 مالحظات 

صندوق 

التنمية  

الصناعية  

 السعودي 

2534 

هـ 22/07/1435

الموافق 

 م 21/05/2014

 ال يوجد  هـ 15/04/1445 هـ29/06/1436 - 27.700.000 -

 : مالحظة 

 التعهدات:  •

 طوال أجل القرض.  1:1نسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة عن أال تقل  -

 طوال أجل القرض.  3:1أال تايد نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة على  -

مستحقة في  ( من رأس المال المدفوع أو مجموع أقساط قرض الصندوق ال%25أال تايد األرباح المخصصة للتوزيع/المسحوبات عن نسبة ) -

 سنة التوزيع، أيهما أقل. 

 ريال.  1،500،000أال تايد المصروفات الرأسمالية السنوية عن  -

 ريال.  750،000أال تايد اإليجارات السنوية على مبلث  -

 هـ.1435تاريخ التشطيل: الربع الرابع من عام  -

 تعهدات إضافية:  •

  -الصندوق: تقديم البيانات المالية: ياود المقترض  -

ما (أ أقصاه    بأسرع  موعد  السنة    90يمكن وفي  نهاية  كما هي في  للمقترض  العمومية  بالمياانية  المالية  سنته  انتهاء  بعد  يومًا 

المذكورة مع حساا األرباح والخسائر الخاص بالمقترض لنفس العام، على أن تكون هذه المياانية العمومية وحساا األرباح والخسائر  

 ين.مدققين من قبل مراقبي حسابات مستقل

التي    30خالل   ( ا المبالث  بيانا باستخدام كافة  انتهاء كل فترة ثالثة أشهر بعد تاريخ هذا العقد ببيانات مالية مؤقتة تتضمن  يومًا من 

 صرفها الصندوق.

فور طلب الصندوق معلومات مالية إضافية وأية معلومات أخرى ووثائق تتعلق بشؤون المقترض طبقًا لما يطلبه الصندوق من وقت   (ج

 ى آخر.  إل

على المقترض أن يمسك دفاتر سليمة ومالئمة للتسجيل والحسابات وأن يقوم بناء على طلب الصندوق بتمكين أي    الدفاتر:االطالع على   -

من مندوبي الصندوق أو وكالئه خالل ساعات الدوام العادية من االطالع الحر والشامل على أي من دفاتر وسجالت وعقود ووثائق أخرى  

 منها وكذلك االطالع على موقعه وأية أمالك أو أصول أخرى. مع فحصها وتدقيقها وأخذ صور أو مقتطفات 

   -المقترض: الصيانة والتشطيل واالمتثال للقوانين واألنظمة: يجب على  -

أن يحتفظ بسجله التجاري ساري المفعول كما يجب عليه الحصول والحفاظ على جميع التراخيص المطلوبة و/أو المتعلقة بإبرام وتنفيذ   -

 ت األمر.  هذا العقد والسندا

أن يمتثل ويراعي جميع القوانين واألنظمة واللوائح واألوامر والمراسيم والتوجيهات التي تصدرها أية جهة أو هيئة حكومية أو محكمة  -

 لها والية االختصاص على المقترض أو أمالكه أو أصوله المالية. 

 اطالعه حالة من حاالت النااع أو الدعاوى أو اإلجراءات اإلدارية، ثم يوالي  المنازعات: على المقترض أن يقوم بإبالغ الصندوق فورا وخطيًا بأية    -

 على تطورات هذه الحالة. 

ه الاكاة والضرائب: يدفع المقترض ويسدد أيا من أو كافة الاكاة والرسوم والضرائب الحكومية التي تتعلق به والمفروضة عليه أو على أمالك  -

 تحق بعدها توقيع الطرامات.  أو أصوله وذلك قبل المواعيد التي يس

 - يجوز للمقترض ما لم يوافق الصندوق أن: الدمج: ال  -

 يندمج أو يتوحد مع أي شخص أو منشأة.    -

 أن يكتسب أو يتحمل كل أو جاء جوهري من أصول أو مديونيات أي شخص أو منشاة.  -

رأس المال العامل : مقترض من يجب على المقترض في جميع األوقات أن يحتفظ بنسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة بحيث    -

ال تقل عن نسبة رأس المال العامل المبينة في المقدمة، ولهذا الطرض يجري تحديد ماألصول المتداولةم ومالمطلوبات المتداولةم طبقا 

اعد المحاسبية المتعارف عليها والتي تطبق باستمرار على ذات األسس ولكنها تضم إلى المطلوبات المتداولة أية تسديدات  لألصول والقو

شهرا ماثني عشر شهرام قبل تاريخ إعداد الحسابات )بما في   12أساسية من أية ديون ناشئة عن أموال مقترضة يحل موعد استحقاقها خالل  

 ذلك دفعات هذا القرض(.  

على المقترض في جميع األحوال أن يعمل على إبقاء نسبة إجمالي المطلوبات إلى   الملموسة:سبة المطلوبات إلى صافي الموجودات ن -

صافي الموجودات الملموسة الخاصة بالمقترض في حدود ال تتجاوز نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي الموجودات الملموسة المبينة  

عني مصطلح مإجمالي المطلوباتم جميع المطلوبات المتعلقة بالمقترض والتي يجري تصنيفها طبقًا لألصول في المقدمة. ولهذا الطرض ي

المحاسبية المتعارف عليها كمطلوبات والتي تطبق باستمرار على ذات األسس ولكنها تشمل على وجه التحديد جميع مخصصات االلتاامات  
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( للمقترض  عادية  ديون  أية  استبعاد  مع  صافي الطارئة  فان  أيضا  الطرض  ولهذا  الصندوق.  عليه  يوافق  الذي  بالشكل  ثانوية(  مرتبة  ذات 

الموجودات الملموسة التي سيجري تحديدها طبقا لألصول المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة باستمرار على ذات األسس تعني القيمة 

دية للمقترض )ذات مرتبة ثانوية( بالشكل الذي يوافق عليه الصندوق الحالية من رأس المال المدفوع للمقترض باإلضافة إلى أية ديون عا

ث خاص  زائدًا أو ناقصًا المبلث الحالي الذي يمثل الرصيد الدائن/ المدين لحسابات االحتياطي وحساا األرباح والخسائر للمقترض ناقصًا أي مبل

 بالشهرة أو بأية أصول غير ملموسة أخرى أو بإعادة تقييم األصول. 

طيير المنشأة أو الملكية: ال يجوز إجراء أي تطيير في الوصف القانوني للمقترض أو األشخاص الذين يكونون المقترض دون موفقة خطية  ت -

 مسبقة من الصندوق.

 تعتبر الشركة مقصرة إذا وقعت إحدى الحاالت التالية:حاالت التقصير:   •

األ  - المبلث  الوفاء عند االستحقاق بأي من  الشركة عن  العقد أو تأخر  الوفاء بموجب هذا  السندات ألمر أي مبلث يستحق  صلي للقرض أو 

 االتفاقيات المتعلقة به. 

 فشل الشركة في تنفيذ ومراعاة األحكام المنصوص عليها في العقد. -

 التخلي عن المشروع في أي وقت أو عدم بدء العمليات التجارية للمشروع قبل تاريخ التشطيل المنصوص عليه في العقد. -

وفي أية حالة من هذه الحاالت يجوز للصندوق أ، ينهي فورًا التااماته بموجب هذا العقد، وأن يعل في حال اعتبار القرض المقدم بموجب  -

 هذا العقد مستحق األداء من المقترض.

 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 شركة جدايا الاراعية م   (: معلومات اتفاقية تسهيالتم 105جدول رقم ) 

 اتفاقية تسهيالت 

 تاريخ االتفاقية  الجهة الممولة 
مدة  

 االتفاقية 

الحد االئتماني  

 )ريال( 

المبالث  

المستخدمة  

 )ريال( 

تاريخ انتهاء  

توفير  

 التسهيالت 

 مالحظات 

البنك السعودي 

 البريطاني

هـ  24/08/1443

الموافق 

 م 2022/ 27/3

- 
/47,500,000  

 ريال سعودي 
 االتفاقية سارية المفعول.  م 31/03/2023 -

 مالحظة: 

 التعهدات:  •

 تعهدات المعلومات: 

 أن يسلم العميل للبنك: 

الكشوف المالية المدققة الموحدة للعميل والمجموعة )أو عندما يكون العميل فردًا، البيان المالي الشخصي للعميل( لكل سنة مالية  -

 ( أشهر بعد إغالق السنة المالية للعميل 6يتجاوز ستة )مباشرة بعد إصدارها، ولكن على أي حال في موعد ال 

نسخة أصلية من حسابات اإلدارة النصف سنوية )أو المؤقتة األخرى( الموقعة من قبل رئيس شؤونه المالية ومدير واحد أو أي ممثل آخر   -

 ( يوما بعد انتهاء فترة المحاسبة ذات الصلة. 90للعميل يوافق عليه البنك في غضون تسعين )

تاويد البنك على الفور بالمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالوضع المالي للعميل أو المجموعة، والتي قد يطلبها البنك من وقت  -

 آلخر بشكل معقول.

من وقت ترويد البنك على الفور بالمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالوضع المالي للعميل أو المجموعة، والتي قد يطلبها البنك  -

 آلخر بشكل معقول.

أي تطيير    تاويد البنك عند الطلب بأي وثائق تأسيسية تتعلق بالعميل )إذا كان كيانا اعتباريا( وكل عضو آخر في المجموعة، بما في ذلك -

 في هذه المستندات.

 إخطار البنك فور علمه بما يلي: 

 وقوع اإلخالل. -

 لعميل أو اي عضو في المجموعة. إقامة أي دعاوى أو تحكيم أو إجراءات إدارية ضد ا -

 اي اعباء مرتبطة بأصول العميل. -

 أي واقعة )بما في ذلك أي مطالبة أو مسؤولية خاصة بطرف خارجي( يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري. -

 التعهدات العامة: 

ما يلام للحفاظ على سريان جميع الصالحيات المطلوبة بموجب   الصالحيات: يجب أن يحصل العميل على الفور، وأن يمتثل الشروط ويفعل كل -

األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية و )إذا كان مختلفًا( في الوالية القضية محل تأسيس العميل لتمكينه بشكل قانوني 

 من إبرام وأداء التااماته بموجب مستندات التمويل. 

ميل االمتثال من جميع النواحي لجميع القوانين واألنظمة التي قد يخضع لها، إذا كان اإلخفاق في االمتثال االمتثال لألنظمة: يجب على الع -

 سيضعف بشكل جوهري قدرته على أداء التااماته بموجب مستندات التمويل.
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البنك، الدخول ف - ي أي اندماج أو حل أو دمج أو إعادة االندماج: إذا كان كيانا اعتباريا، ال يجوز للعميل، دون موافقة كتابية مسبقة من 

 هيكلة مؤسسية، بخالف االندماج أو إعادة الهيكلة الميسورة.

  التأمين: يجب على العميل الحفاظ على التأمينات فيما يتعلق بأعماله وأصوله، لدى شركات التأمين أو شركات االكتتاا ذات السمعة الطيبة  -

 لشركات التي تمارس نفس األعمال أو األعمال السائلة إلى حد كبير. ضد تلك المخاطر وبالقدر المعتاد بالنسبة ل

الضرائب: يجب على العميل دفع واستيفاء جميع الضرائب المفروضة عليه أو على أصوله حسب األصول وفي مواعيد االستحقاق خالل   -

 الفترة الامنية المسموح بها دون تحمل غرامات. 

التأسيسية للعميل ومساهمته: إذا كان كيانًا اعتباريًا، يجب على العميل التأكد من أنه لن يكون هناك تطيير في تشكيله  ال تطير على الوثائق   -

 أو ملكيته او مساهمته دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

ن القاب م(، يجب على العميل التأكد  الكيا" )فرع أو شركة تابعة لشركة أجنبية: عندما يكون العميل فرعًا أو شركة تابعة لشركة أجنبية   -

 من أنه لن يكون هناك تطيير في تشكيل أو ملكية أو مساهمة الكيان القاب  دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

تطيير العمل: يجب على العميل أن يضمن عدم إجراء أي تطيير جوهري على الطبيعة العامة ألعمال العميل أو طرف الضمان أو المجموعة  -

 عن تلك التي يتم تنفيذها في تاريخ هذه الشروط العامة.  

الطرض المسموح: به ما لم يوافق البنك على خالف ذلك، سوف يستخدم العميل التسهيالت فقط للطرض المسموح به وليس ألي عرض  -

 آخر. 

 التعهدات السلبية:  

 يتعهد العميل بأنه خالل مدة أي من التسهيالت ال يجوز له، ما لم يوافق البنك بخالف ذلك كتابة أو في خطاا عرض التسهيل:  

 إنشاء أو السماح بوجود أي رهن على أي من أصول العميل، باستثناء ما هو محدد في خطاا عرض التسهيل. -

ل معاملة واحدة أو سلسلة من المعامالت( كليا أو جائيًا في أي من أصول العميل، بيع أو تأجير أو نقل أو التصرف بطريقة أخرى )من خال -

 باستثناء ما هو محدد في خطاا عرض التسهيل.

تقديم أي قروض أو تمويالت او منح أي ائتمان ألي شخص أو لصالحه، بخالف مبالث االئتمان المسموح بها في المسار العادي ألنشطة  -

 عمل العميل. 

 يونية، باستثناء ما هو محدد في خطاا عرض التسهيل. أي مد تحمل -

أبرز   • بتقديم  أخرى  وثيقة  وأي  ومالحقها  االتفاقية  بموجب هذه  تنشأ  قد  التي  االلتاامات  ولكافة  للتسهيالت  وكضمان  الشركة  تلتام 

 الضمانات التالية: 

 ريال سعودي.  7،500،000/-والمتوسطة يططي مبلث تجديد ضمان كفالة من قبل برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصطيرة  -

 كفالة بالتكافل والتضامن من قبل السادة:  -

 عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس ▪

 ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن ريس ▪

 ريال سعودي.  7،500،000/-كفالة شخصية من قبل السيد عبد اهلل بن محمد بن علي بن ريس بمبلث  -

 ريال سعودي من قبل شركة طايا القابضة مساهمة مقفلة.   7،500،000/-كفالة شركة بمبلث  -

 ريال سعودي ينفذ منه بقدر المديونة عند االستحقاق موقع من قبل جدايا. 7،500،000/-سند ألمر بمبلث  -

ه قانونيا 01/12/1441  بتاريخ  393140001630رهن عائم من الدرجة األولى على الممتلكات المنقولة: نموذج توثيق رهن صك الملكية رقم   -

 كتططية للتسهيالت.  %100لصالح البنك بنسبة ال تقل عن 

 مجلس اإلدارة الذي يوافق على التسهيالت المصرفية./قرار الشركاء -

 بهذه االتفاقية، وترتب على الشركة جااء الوقوع في إحدى هذه الحاالت، هي:    إخالل من أبرز الحاالت التي تشكل   •

لعميل أو أي عضو آخر في المجموعة في تاريخ االستحقاق اي مبلث مستحق بموجب مستند تمويل في المكان عدم الدفع: عدم دفع ا -

وبالعملة والمبلث المعبر عن وجوا الدفع به، ما لم يكن إخفاقه في الدفع ناتجًا عن خطأ تقني أو إداري ويتم الدفع في غضون ثالثة  

 ( أيام عمل من تاريخ استحققه.3)

خرى: مخالفة العميل أو أي عضو آخر في المجموعة ألي من التااماته بموجب أي مستند تمويل بخالف االلتاامات المشار إليها التاامات األ  -

( أيام عمل بعد 10في الفقرة السابقة عدم الدفع، وإذا رأى البنك وحده إمكانية تصحيح المخالفة، وعدم تصحيحها في غضون عشرة )

 لفة. إشعار البنك له بتلك المخا

اإلفادات غير الصحيحة: إذا أصبح أي تعهد أو ضمان أو بيان تم تقديمه أو تم اعتباره مكررًا من قبل أي عضو في المجموعة بموجب أي   -

مستند تمويل أو في أي مستند تم تسليمه من قبله أو أي عضو في المجموعة بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل، غير صحيح 

 .محرراً باره عند تقديمه أو اعت

 تجاوز حد التسهيل أو الحد الفرعي: تجاوز العميل حد التسهيل أو الحد الفرعي ذي الصلة بموجب أي مستند تمويل.  -

عدم القانونية: إذا كان أو أصبح من غير القانوني ألي عضو في المجموعة ان يؤدي أو يمتثل، أو إذا أنكر أي عضو في المجموعة، أي   -

 ي مستند تمويل. من التااماته بموجب أ

 خالل المتقابل: اإل  -

 اي مبلث بدين به اي عضو في المجموعة ألي شخصي:  -1

 لم يتم دفعه عند استحقاقه او خالل أي فترة سماح سارية. -أ

 يعلن أنه مستحق او واجب الدفع قبل تاريخ االستحقاق المحدد.  -ا

 يعلن أي عضو من دائني المجموعة أن أي مديونية أصبحت مستحقة وواجبة المداد قبل استحقاقها المحددة أو   -2
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يحق ألي عضو من دائني المجموعة أن يعلن بأن أي مديونية أصبحت مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ استحقاقها المحدد نتيجة  -3

 أي حالة إخالل )مهما كان وصفها(،

 ن: إجراءات الدائني -

التنفيذ أو مصادرة أو فرض أي عملية أخرى على أي أصول مملوكة ألي عضو في   -1 الدائن، أو الحجا أو  وضع رهن أو استحواذ 

 ( يوم عمل. 21المجموعة وعدم الطاء هذه العملية في غضون واحد وعشرين )

 مملوك ألي عضو في المجموعة قابلة للتنفيذ.  أصل إذا أصبح اي رهن على اي  -2

 إعادة الجدولة: أي عضو في المجموعة  اإلعسار و -

 يعلق سداد ديونه أو عجاه أو اإلقرار بعجاه على سداد ديونه عند استحقاقها.  -1

 يبدأ مفاوضات مع أي دائن بسبب صعوبات مالية بهدف إعادة تسوية أو إعادة جدولة أي من مديونيته.  -2

 أو أي فئة من الدائنين. يقترح أو يدخل في أي صلح أو ترتيب آخر لصالح دائنيها بشكل عام  -3

إجراءات اإلعسار: اتخاذ أي شخص أي إجراء أو البدء في أي إجراء قانوني أو اتخاذ خطوات أخرى )بما في ذلك تقديم طلب أو عريضة أو   -

م( )نظام اإلفالس في   14/02/2018هـ )الموافق    28/05/1439بتاريخ    50إشعار أو إعالن أو إصدار قرار( بموجب المرسوم الملكي رقم م/

ة السعودية( أو أي تشريع آخر مشابه في أي والية قضائية أخرى بخالف الحالة التي يتم فيها وقف مثل هذا اإلجراء أو  المملكة العربي

 ( يوم عمل بهدف: 21رفضه خالل واحد وعشرين )

إعادة الهيكلة الحكم على أي عضو في المجموعة أو تبين أنه معسر أو مفلس، أو إن انطبق، الحكم بحله أو إغالقه، بخالف ما يتعلق ب -1

 دون إعسار، والتي وافق البنك على شروطها مسبقا كتابيا.

 حصول أي عضو في المجموعة على أمر بوقف السداد أو حماية أخرى من دائنيه.  -2

تعيين أمين أو مشرف او حارس قضائي او مصفي او مدير خارجي او مسؤول مماثل فيما يتعلق بأي عضو في المجموعة أو أي من  -3

 أصوله. 

 ف األنشطة التجارية: توقف أي عضو في المجموعة أو التهديد بوقف مااولة أعماله. وق -

التأميم: قيام أي سلطة حكومية أو سلطة أخرى بتأميم، أو االستحواذ اإلجباري أو مصادرة او االستيالء على كل أو أي جاء من أي عضو  -

 في أعمال المجموعة أو أصولها. 

 في السيطرة أو الملكية للعميل )إذا كان شركة( دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.تطيير السيطرة: وجود أي تطيير  -

تأثير   - البنك، من المتوقع أو من المعقول أن يكون لها  التأثير السلبي الجوهري: وقوع أي حدث أو سلسلة من األحداث التي، في رأي 

   بي جوهري. سل

ايا االنتفاع بالتسهيالت المذكورة في االتفاقية، واسم الشركة التابعة هو مصنع شركة مالحظة: يذكر أن يجوز للشركات التابعة لشركة جد •

 طايا الاراعية.

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 التأمين  3- 9

لدى الـشركة وثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وهي تأمين طبي لموظفي الشركة، ودخلت حيا  

 .م(20/11/2023الموافق )  هـ08/05/1445وتنتهي في تاريخ  م( 21/11/2022هـ الموافق )27/04/1444التنفيذ في تاريخ  

 

 التقاضي  4- 9

 فيما يلي جدول توضيحي لتلخيص الدعاوى والمطالبات القضائية المقامة من قبل أو ضد الشركة أو شركاتها التابعة:

 

 والمطالبات القضائية (: الدعاوى  106جدول رقم ) 

 المدعية 
قيمة  

 المطالبة 
 حالة القضية  وصف القضية 

 الدعاوى والمطالبات القضائية القائمة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   72,000

 سعودي

  عليها بقيمةتم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصعد للمدعى 

ريال سعودي حيث اعتمدت المدعية المخططات، وقامت المدعى عليها   165,000

ريال كدفعة أولى، وخاطبت المدعية المدعى عليها لتوريد المصعد   60.000بسداد 

 لعقد. ورفضت المدعى عليها االستالم وطالبت بإلطاء ا 

 قيد النظر.

 الدعاوى والمطالبات القضائية التي صدر بها حكم قضائي 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   470,100

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

وقامت المدعية بتنفيذ التااماتها وتوريد المصاعد للمدعى   ريال سعودي،   1,835,000

 عليها، حيث تعذر تشطيل المصاعد بسبب عدم توفر الطاقة لدى المدعى عليها.

 تم الحكم على أساس 

 اتفاقية الصلح.

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   60,000

 سعودي

بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة   تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية

ريال سعودي، وقامت المدعية بتنفيذ التااماتها، حيث استلمت المدعية بع    300,00

الدفعات المستحقة بموجب العقد، ولكن المدعى عليها رفضت سداد ورفضت إكمال  

 األعمال وتشطيل المصاعد.

صدر حكم على المؤسسة  

 لصالح الشركة 

شركة طايا 

 الاراعية

3,750,864  

 ريال سعودي 

طالبت المدعية بإلاام المدعى عليها بصرف االعانة ألربع إرساليات من مادة نواتج  

ريال سعودي، وقامت المحكمة بالحكم بإلاام المدعى   3,750,864تقطير الذرة بمبلث 

 عليها بأن تصرف للمدعية اإلعانة المقررة نظامًا، وأيدت محكمة االستئناف الحكم.

لصالح شركة  تم الحكم  

 طايا الاراعية

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

ريال   18,800

 سعودي

  تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة

ريال سعودي، وتبقى في    75,200ريال سعودي، وقام المدعى عليه بسداد  94,000

 ريال سعودي.18,800ذمته 

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم. 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   425,000

 سعودي

عد للمدعى عليها بقيمة  تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصا

ريال سعودي، وتبقى   425,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  850,000

 ريال سعودي. 425,000في ذمتها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   22,275

 سعودي

لى أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  تم االتفاق بين الطرفان ع

ريال سعودي، وتبقى   426,255ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  448,000

 ريال سعودي.  22,275في ذمتها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   373,786

 عوديس

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها وذلك  

ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد    587,541لمشروع وزارة العمل بقيمة 

 سعودي.  ل ريا 373,786ريال سعودي، وتبقى في ذمتها  155,000

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

ريال   518,250

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها وذلك  

ريال سعودي، وقامت   6,809,000مستشفى األمير سلطان العسكري بقيمة    في

ريال   518,250ريال سعودي، وتبقى في ذمتها   6,290,750المدعى عليها بسداد 

 سعودي.

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

ريال   150,000

 سعودي

ين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها وذلك  تم االتفاق ب

ريال سعودي، وقامت المدعى    1,530,000في جامعة طيبة بالمدينة المنورة بقيمة 

 ريال سعودي.  150,000ريال سعوديـ وتبقى في ذمتها  1,380,000بسداد 

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم 

ليج  شركة الخ 

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   70,000

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى   95,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  165,000

 ريال سعودي. 70,000في ذمتها 

تم الحكم لصالح شركة  

والساللم  الخليج للمصاعد  

 المحدودة 
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 المدعية 
قيمة  

 المطالبة 
 حالة القضية  وصف القضية 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

2,923,200  

 ريال سعودي 

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

، ولم تقم المدعى عليها باستالم المصاعد حيث تحملت المدعية تكاليف  1,870,000

لمدعى عليها وفقأ للعقد المبرم بين الطرفين  نقل وتخاين المصاعد، وعليه طالبت ا

ريال سعودي نتيجة تكلفة نقل وتخاين المصاعد. وتم الحكم لصالح    2,923,200بقيمة 

 ريال سعودي.  191,400المدعية بمبلث وقدرة 

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   15,000

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها، وقامت  

ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى   112,500المدعى عليها بسداد دفعة بقيمة 

ريال   15,000ريال سعودي، وطالبت المدعية بإلاام المدعى عليها بسداد   112,500عليها 

 ريال.  7,000صلح بين الطرفين وإلاام المدعى عليها بسداد سعودي. وتم ال

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

المحدودة، بعد الصلح بين  

 الطرفين 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

ريال   38,775

 سعودي

مة  تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقي

ريال سعودي، وتبقى    578,375ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  617,150

 ريال سعودي.  38,775في ذمتها 

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

2,471,600  

 ريال سعودي 

يد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتور

ريال سعودي، وتبقى   748,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  1,870,000

ريال سعودي. وطالبت المدعية بإلاام المدعى عليها وفقًا للعقد    748,000في ذمتها 

ريال سعودي نتيجة تكلفة نقل وتخاين المصاعد، وتم الحكم بإلاام   2,471,600بسداد 

 ريال سعودي. 1,122,000دعى عليها بسداد الم

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

بإلاام المدعى   والساللم،

  1,122,000عليها بسداد 

 ريال سعودي. 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   64,300

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي وسداد   62,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  620,000

 ريال سعودي 64,300ريال سعودي، وتبقى في ذمتها  493,700الدفعة الثانية 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   369,510

 سعودي.

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها، وتبقى  

 ريال سعودي. 369,510في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   497,000

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال، وتبقى في    1,185,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد   1,580,000

على صلح،  ريال سعودي. حيث تم االتفاق بين الطرفان   497,000ذمة المدعى عليها 

ريال سعودي مقابل توريد وتركيب   431,000وأقرت المدعى عليها أن في ذمتها  

 المصاعد. وتم االتفاق بين الطرفان على آلية السداد. 

تم الصلح في الدعوى،  

ريال    431,000وسداد 

سعودي لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة.

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   237,500

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

المدعى عليها بسداد باقي    المدعية بإلاامريال سعودي، وتطالب  1,530.000

 ريال سعودي. 237,500وقيمتها المستحقات 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

ركة الخليج  ش

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

266,500 

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد جاء من قيمة المصاعد،    2,400,000

 ريال سعودي. 266,500وتبقى في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

ليج للمصاعد والساللم  الخ 

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال  31,000

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى   124,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  155,000

 ريال سعودي.31,000في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال  67,240

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى   955,760ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد   1,033,000

 ريال سعودي.67,240في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

الخليج  شركة 

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   135,258

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى  516,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد  651,258

 ريال سعودي.135,258في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

23,750 

 ريال سعودي 

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى في  111,250ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد 135,000

 ريال سعودي.23,750ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 
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 المدعية 
قيمة  

 المطالبة 
 حالة القضية  وصف القضية 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

ريال  66,000

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

دي، وتبقى  ريال سعو264,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد 330,000

 ريال سعودي.66,000في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

ريال   136,500

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى  364,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد 520,000

 ريال سعودي. 136,500في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم 

شركة الخليج  

للمصاعد  

الساللم  و

 المحدودة 

  ريال  410,000

 سعودي.

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي،  1,640,000ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد 2,050,000

ريال سعودي. وبعد االطالع على رأي الخبير   410,000وتبقى في ذمة المدعى عليها 

 ريال سعودي، وتم الحكم بذلك.  358,000ان المدعية تستحق  أقر

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

ريال   44,190

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

وطالبت  ,ريال سعودي،  101,500ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد 145,000

ريال سعودي، حيث تم    44,190المدعية بإلاام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدرة 

 ريال سعودي.  43,740الصلح بين الطرفان وقامت المدعية بسداد 

تم الصلح في الدعوى،  

ريال   43,740وسداد 

سعودي لصالح شركة  

 فوج للمصاعد والساللم 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال  23,750

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليه بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى في  465,250بسداد ريال سعودي، وقام المدعى عليه  489,000

 ريال سعودي.23,750ذمة المدعى عليه 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال   220,000

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى   880,000بسداد ريال سعودي، وقامت المدعى عليها   1,100,000

 ريال سعودي.220,000في ذمة المدعى عليها 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

صاعد  للم

والساللم  

 المحدودة 

120,100 

ريال  

 سعودي.

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتطالب   240,200بسداد ريال سعودي، وقامت المدعى عليها  600,500

 ريال سعودي. 120,100المدعية المدعى عليها بسداد 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

70,200 

 ريال سعودي 

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها، وتطالب  

ريال سعودي مقابل ما تبقى من قيمة   70,200المدعية المدعى عليها بسداد 

 المصاعد. 

ح شركة  تم الحكم لصال

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة الخليج  

للمصاعد  

والساللم  

 المحدودة 

ريال     49,000

 سعودي

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

ريال سعودي، وتبقى   441,000بسداد ريال سعودي، وقامت المدعى عليها 490,000

 ريال سعودي.49,000ى عليها في ذمة المدع 

تم الحكم لصالح شركة  

الخليج للمصاعد والساللم  

 المحدودة 

شركة فوج  

السعودية 

للمصاعد  

 والساللم 

25,000 

 ريال سعودي 

تم االتفاق بين الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد مصاعد للمدعى عليها بقيمة  

  30,000ريال سعودي. 61,740ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها 694,600

ريال سعودي غير مفوترة، وتم ابرام اتفاقية   31,740وريال سعودي دفعة مفوترة 

ريال سعودي،   30,000مدعى عليها بسداد جدولة سداد مع المدعى عليها بأن تلتام ال 

ريال سعودي ولم   5,000وقامت المدعى عليها بسداد القسط االول بمبلث وقدرة 

 ريال سعودي. 25,000تلتام بسداد الباقي، وتطالب المدعية بسداد الباقي وقدرة 

تم الحكم لصالح شركة  

فوج السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 المخالفات التي وردت على الشركة  5- 9

مخالفة الشركة لبع  مواد نظام الشركات المتعلقة بعدم انعقاد الجمعيات العامة أو عدم إيداع القوائم المالية وصدور القرار  سبق

المنتهي بالاام مجلس اإلدارة بتشكيله السابق متضامنين بسداد بمبلث   م(27/06/2018الموافق )  هـ13/10/1439وتاريخ    55/39رقم  

  هـ 27/05/1441وتاريخ    71/1441( عشرون ألف ريال ، والقرار رقم  20.000والاام الشركة بسداد مبلث )  ،  ريال ( خمسة عشر ألف  15.000)

( خمسة عشر ألف ريال ونفديكم 15.000سداد مبلث )المنتهي بإلاام مجلس إدارة الشركة بتشكيله السابق ب  م(23/01/2020الموافق )

 ا. انه تم سداد قيمة كل مخالفة في حينه

الوضع   هذا  تصحيح  الخارجي  بوتم  المراجع  على  بالمواعيد  ب التأكيد  إليداعااللتاام  للشركة    المحددة  ليمكن  المالية    اتخاذ القوائم 

للشركات   نالخارجي   ينكما تم التأكيد أيضًا على المراجع   لها،د المحددة  الخطوات النظامية لطلب عقد الجمعيات العمومية في المواعي 

 ، ولم ترد أي مخالفة على الشركة منذ تاريخ المخالفات المذكورة أعاله  التابعة من االلتاام بالمواعيد
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 عقارات الشركة  6- 9

الشركة أو الشركات التابعة وجاري العمل  فيما يلي ملخص لصكوك العقارات، وجميع صكوك العقارات هذه ال تعود ملكيتها إلى 

 على نقلها بحسب اتفاقية نقل ملكيتها للشركات التابعة 

 

 (: عقارات الشركة 107جدول رقم ) 

 تاريخ الصك  رقم الصك  م 
 المساحة  

 )متر مربع( 
 الحي  المحافظة  اسم المالك 

ــ  19/04/1436 *242401000260 1  2م 100.000 هــ
علي بن  عبد اهلل بن محمد بن 

 ريس 
 حائل

  170الواقعة  39،38القطعة رقم 

 كم شرق حائل بروضة الوقيان.

 2م 50.000 هــ  25/04/1443 **343903002430 2
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

من   75كم شرق حائل رقم  170

 .92الخطط رقم 

ــ   05/1443//02 **343903002480 3  2م 50.000 هـ
بن علي بن  عبد اهلل بن محمد 

 ريس 
 حائل

من    69كم شرق حائل رقم  170

 . 92المخطط رقم 

ــ  02/05/1443 **343903002486 4  2م 80.000 هـ
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

من المخطط    47السعيرة   –حائل 

 . 92رقم 

ــ  04/05/1443 **343903002499 5  2م 50.000 هـ
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

  49كم شرق حائل ورقمها  170

 . 92من المخطط رقم 

 2م 50.000 هــ  04/05/1443 *343903002504 6
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

من   43كم شرق حائل رقم  170

 .92المخطط رقم م/

 2م 4،000.000 هــ 02/1440/ 06 *363902002257 7
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 بريدة 

كم شمال شرق بريده ذات   120

أحد عشر من المخطط   11الرقم 

 . 133رقم 

 2م2.000.000 هـ  06/02/1440 *363902002259 8
ثامر بن عبد اهلل بن محمد بن  

 ريس 
 شري

  998من المخطط  2قطعة رقم 

هــ الواقعة  27/01/1403في 

كم   6شمال شري على بعد 

 بمنطقة القصيم. 

ــ  04/05/1443 **443903002500 9  حائل عبد اهلل بن محمد بن ريس  2م 50.000 هـ
  67كم شرق حائل ورقمها  170

 . 92من المخطط رقم 

 شمال شرق شري. شري ثامر عبد اهلل بن محمد بن ريس  2م70،000 هــ  06/02/1440 *463902002258 10

 2م 50.000 هــ  25/04/1443 **543903002429 11
علي بن  عبد اهلل بن محمد بن 

 ريس 
 حائل

من   50كم شرق حائل رقمها  170

 . 92المخطط رقم 

 2م4.000.000 هـ  06/02/1440 *563902002260 12
عبد اهلل بن محمد بن علي  

 الريس 
 بريدة 

كم شمال بريدة بجوار   120

بمنطقة   12الترمس ذات الرقم 

 القصيم. 

 2م2.150.000 هـ  06/02/1440 *563902002263 13
محمد بن علي بن  عبد اهلل بن  

 ريس 
 الهروانيات شمال شري.  شري

 2م4.000.000 هـ 06/02/1440 **563902002266 14
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 شري

كم شمال شرق بريدة وتابع   120

من    5ألمارة شري ذات الرقم 

 . 133المخطط الاراعي رقم 

 م100.000 هـ 19/04/1436 *642401000262 15
محمد بن علي بن  عبد اهلل بن  

 ريس 
 األجفر 

روضة   16/15قطعة األرض رقم 

 الوقيان مركا األجفر

 2م 80.000 هــ  25/04/1443 * *643903002431 16
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

  24كم شرق حائل ورقمها 170

 . 92من المخطط رقم 

 2م  50،000 هــ  23/05/1443 * 743905001054 17
محمد  محمد بن عبد اهلل بن 

 ريس 
 حائل

من    60كم شرق حائل رقم  170

 . 92المخطط 

ــ  06/02/1440 *763902002262 18  هـــ
 2م2.000.000

 

عبد اهلل بن محمد بن علي  

 ريس 
 شري

من المخطط الاراعي رقم    1رقم 

 كم شمال شري.  6الواقعة  998

 2م 1.689.000 ه  06/02/1440 *763902002264 19
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 شري شري

ــ  19/04/1436 * 94240100261 20  2م 100.000 هــ
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

  170الواقعة  35،34القطعة رقم 

 كم شرق حائل بروضة الوقيان.

ــ  19/04/1436 *942401000263 21  2م 100.000 هــ
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

كم شرق حائل بروضة   170

 .12، 11الوقيان رقم 

ــ  16/04/1443 **943903002309 22  2م 50.000 هـ
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

من   48كم شرق حائل رقم  170

 . 92المخطط رقم 
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 تاريخ الصك  رقم الصك  م 
 المساحة  

 )متر مربع( 
 الحي  المحافظة  اسم المالك 

 2م50.000 ه 25/04/1443 **943903002428 23
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 حائل

من    74شرق حائل رقم كم 170

 92المخطط 

 حائل عبد اهلل بن محمد بن ريس  2م 60.000 23/05/1443 * *943905001031 24
من   71كم شرق حائل رقم  170

 . 92المخطط رقم 

 2م  50،000 هــ  25/05/1443 * 949305001127 25
محمد بن عبد اهلل بن محمد  

 بن ريس 
 حائل

  59كم شرق حائل ذات الرقم  17

في   92المخطط رقم من 

 هـ. 18/09/1396

 2م2.000.000 هـ 06/02/1440 *963902002265 26
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 شمال شري  شري

 2م50.000 ـ ه10/06/1444 343904001650 27
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 شري شري

 2م 60.000 هـ 24/06/1444 ** 343905001779 28
محمد بن علي بن  عبد اهلل بن  

 ريس 
 شري شري

 تحت التحديث  تحت التحديث  ***15/1 29
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 شري شري

 تحت التحديث  تحت التحديث  * **23 30
عبد اهلل بن محمد بن علي بن  

 ريس 
 شري شري

 معلومات الشركة   المصدر:  

 والجمارك فيما يتعلق بعدم احتساا أي مبلث لضريبة التصرفات العقارية تم استالم اشعارات من هيئة الاكاة والضريبة  * 

 عقارات تم نقل مليكتها إلى شركة جدايا الاراعية. **

 صكوك تحت التحديث * **

 

 عقود اإليجار  7- 9

لكترونًيا عبر ( عقد إيجار بصفتها مستأجرة، حيث أن بعضها تم تسجيلها إ29وعشرون )  تسعةأبرمت الـشركة والـشركات التابعة لها عدد 

 شبكة إيجار والبع  االخر ما زالت عقود مبرمة ورقيًا وفيما يلي ملخص لعقود اإليجار المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها.

 

 (: عقود اإليجار المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها 108جدول رقم ) 

 المؤجر الموقع   م 
قيمة االيجار  

 )ريال(  السنوية
 تاريخ سريان اإليجار  المستأجر  العقار 

تاريخ انتهاء عقد  

 اإليجار 

 الرياض  .1

شركة طايا 

العقارية  

 المحدودة 

 قطعة أرض ريال  175,000

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 ـ ه26/09/1437

حتى تاريخ  

 هـ 06/08/1445

 م. 16/02/2024

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  

يخطر أحد  لم 

الطرفين الطرف  

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

2.  
الرياض الصناعية  

 الثانية

الهيئة  

السعودية 

للمدن الصناعية  

ومنطق التقنية  

 )ممدنم( 

 أرض صناعية  ريال  30,584
المصنع السعودي  

 ألنظمة الري بالتنقيط 
 ـ ه03/03/1440

حتى تاريخ  

 ه 02/03/1460

3.  
الرياض، الرياض،  

1451،1451،14513 

 عبد العايا

عبداهلل  

عبدالعايا  

 الموسى 

  ريال  55,200

شامل ضريبة 

القيمة المضافة  

)تسدد على  

 دفعتين( 

 معرض

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 م 20/08/2021

حتى تاريخ  

م  19/08/2022

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  

لم يخطر أحد  

الطرفين الطرف  
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 المؤجر الموقع   م 
قيمة االيجار  

 )ريال(  السنوية
 تاريخ سريان اإليجار  المستأجر  العقار 

تاريخ انتهاء عقد  

 اإليجار 

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

 الرياض  .4
ساره علي  

 العميري 
 معرض ريال  25,000

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 م 24/12/2023 م 25/12/2022

 بريدة   .5

محمد  ناصر 

عبداهلل بن  

 سعيدان 

 معرض ريال  40,000

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 م 05/11/2022 م 06/11/2021

6.  - 
فهد إبراهيم  

 الجريش 
 مستودع  ريال  35،000

الشركة السعودية  

للري بالتنقيط  

 المحدودة 

 ـ ه10/07/1439
حتى تاريخ  

 ه10/07/1441

 تبوك  .7
سعاد محمد  

 اسكندراني رشاد 
 مكتب ريال  44,000

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 المحدودة 

 م 01/08/2022
حتى تاريخ  

 م. 31/07/2023

 مكة المكرمة   .8
محمد مفرج  

 المانع 

ريال   69,575

شاملة ضريبة  

 القيمة المضافة 

 مكتب

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 م 26/09/2022
حتى تاريخ  

 م 25/09/2023

 المدينة المنورة   .9
حامد عيسى  

 حسين الفريدي 
 شقة سكنية  ريال  24,000

فرع شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م 01/10/2020
حتى تاريخ  

 م 30/09/2021

 الخبر   .10
عبداهلل محمد  

 علي بن ريس 
 شقة ريال  92,500

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 م 14/01/2022

 حتى تاريخ 

م  13/01/2023

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  

لم يخطر أحد  

الطرفين الطرف  

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

 الرياض  .11

عبداهلل بن  

محمد بن علي  

 الريس 

 مكتب ريال190,647

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م 04/01/2022

 حتى تاريخ 

م  03/01/2023

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  

لم يخطر أحد  

الطرفين الطرف  

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

 الرياض  .12

عبداهلل بن  

محمد بن علي  

 الريس 

 مكتب ريال 161,926

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م 02/04/2022

 حتى تاريخ 

م  01/04/2023

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  

لم يخطر أحد  

الطرفين الطرف  

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  
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 المؤجر الموقع   م 
قيمة االيجار  

 )ريال(  السنوية
 تاريخ سريان اإليجار  المستأجر  العقار 

تاريخ انتهاء عقد  

 اإليجار 

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

 الرياض  .13
عبد اهلل محمد  

 بن ريس 
 ريال 375.625

 

 عمارة سكنية

للمصاعد  شركة فوج 

 والساللم 
 ـ ه01/01/1436

 حتى تاريخ 

  ـه30/12/1440

)يتجدد تلقائيا  

 لسنة واحدة( 

 جدة  .14
عبد اهلل سليمان  

 الراجحي 
 مكتب ريال 124.338

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م 26/04/2022
 م. 25/04/2024

 

 مكة المكرمة   .15

عبيد العايا بن  

عبد المحسن  

 البديويمحمد 

 فيال سكنية  ريال  65.000

فرع شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م. 22/03/2023 م 02/04/2022

 المدينة المنورة   .16
سعاد محمد  

 رشاد اسكندراني 
 مكتب ريال  44,000

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م 31/07/2023 م 01/08/2022

 الدمام   .17

طارق  حامد بن 

بن حامد  

 السعدون 

ريال   73,899

شاملة ضريبة  

القيمة  

 المضافة.

 مكتب

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 

 م 01/03/2022

 حتى تاريخ 

م  28/02/2023

 رغب وإذا )

رفان جديد، الطَّ  بالتَّ

 عقدٍ  كتابة فتتم  

فق جديدٍ   عليه يتَّ

رفان(  .الطَّ

 الرياض  .18
شركة ذيب 

السيارات لتأجير  
 

ريال   727,398

شامل ضريبة 

 القيمة المضافة 

 سيارات 

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

- 
  36مدة العقد 

 شهر. 

الرياض  .19
 

شركة ذيب 

 لتأجير السيارات 

ريال   103,914

شامل ضريبة 

 القيمة المضافة 

 سيارات 

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

- 

  36العقد مدة 

شهر. )وإذا رغب  

جديد،   رفان بالتَّ الطَّ

فتتم  كتابة عقٍد  

فق عليه   جديٍد يتَّ

رفان(.   الطَّ

 مكة المكرمة   .20

عبدالعايا بن  

عبدالمحسن بن  

 محمد البديوي

 شقة ريال  65,000

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م 02/04/2022

 حتى تاريخ 

م  22/03/2023

)وإذا رغب  

جديد،   رفان بالتَّ الطَّ

فتتم  كتابة عقٍد  

فق عليه   جديٍد يتَّ

رفان(.   الطَّ

 جدة  .21

عبداهلل سليمان  

عبدالعايا  

 الراجحي.

 مكتب ريال  42,400

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم المحدودة

 م 26/04/2022

 حتى تاريخ 

م  25/04/2024

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  

يخطر أحد  لم 

الطرفين الطرف  

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

 الرياض  .22

عبداهلل بن  

محمد علي بن  

 ريس 

ريال   93,438

سعودي شامل  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

 م 01/07/2022 شركة جدايا الاراعية  مكتب

 حتى تاريخ 

م  30/06/2023

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  
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 المؤجر الموقع   م 
قيمة االيجار  

 )ريال(  السنوية
 تاريخ سريان اإليجار  المستأجر  العقار 

تاريخ انتهاء عقد  

 اإليجار 

لم يخطر أحد  

الطرفين الطرف  

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

 الرياض  .23

عبداهلل بن  

محمد علي بن  

 ريس 

ريال   92,000

شامل ضريبة 

 القيمة المضافة 

 م 01/07/2022 شركة جدايا الاراعية  مكتب

 حتى تاريخ 

م  30/06/2023

)تتجدد مدة  

العقد تلقائيَا  

لمدة مماثلة ما  

لم يخطر أحد  

الطرفين الطرف  

االخر برغبته  

بأنهاء العقد قبل  

( يوم من  60)

تاريخ انتهاء  

 االيجار. 

 الرياض  .24
عبير فهد  

 سليمان العقيل 

ريال   95,500

شامل ضريبة 

القيمة  

 المضافة.

 مستودع 
األغذية النامية  شركة 

 التجارية 
 م 01/11/2021

 حتى تاريخ 

م  31/10/2024

)وإذا رغب  

جديد،   رفان بالتَّ الطَّ

فتتم  كتابة عقٍد  

فق عليه   جديٍد يتَّ

رفان(.   الطَّ

 الرياض  .25

عبداهلل بن  

محمد علي بن  

 ريس 

ريال   209,156

شاملة ضريبة  

 القيمة المضافة 

 م 16/03/2022 شركة ميار القابضة  مكتب
حتى تاريخ  

 م 15/03/2023

 الرياض  .26

عبداهلل بن  

محمد علي بن  

 ريس 

ريال   190,647

شاملة ضريبة  

القيمة  

 المضافة.

 مكتب

شركة فوج  

السعودية للمصاعد  

 والساللم 

 م 03/01/2023 م 04/01/2022

 الرياض  .27

عبداهلل بن  

محمد علي بن  

 ريس 

ريال   161,926

شامل ضريبة 

القيمة  

 المضافة.

 مكتب
شركة إبداع التنفيذ  

 للمصاعد 
 م 01/04/2023 م 02/04/2022

 مصر -القاهرة  .28

تامر هاني كامل  

 تادرس 

ورانيا هاني  

 كامل تادرس 

السنة األولى  

جنيه   180,000)

 مصري شهريا(

السنة الثانية  

جنيه   198,000)

 مصري شهريًا(

السنة الثالثة  

جنيه   217,800)

 مصري شهريًا(

الرابعة  السنة 

جنيه   239,580)

 مصري شهريًا(

 مكتب

شركة مصر الخليج  

للمصاعد والساللم  

 الكهربائية.

 م 15/11/2020

 حتى تاريخ 

 م  14/11/2022

)ويتجدد تلقائيَا  

لمدة سنتان من  

م  15/11/2022

 ( 14/11/2024إلى 

 المدينة المنورة   .29
خلف عيسى  

 الحربي 
 شقة ريال  24,00

شركة فوج  

للمصاعد  السعودية 

 والساللم المحدودة

 م 30/09/2023 م 01/10/2022

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 القيمة السوقية للعقارات  8- 9

 المحفظة العقارية لشركة ميار القابضة تتكون من مباني واراضي وتفاصيلها كما يلي:

 

 (: القيمة السوقية للمباني 109جدول رقم ) 

 الشركة  م 

 المباني 

 الموقع 

المساحة  

بالمتر  

 المربع 

 العملة  االستخدام 
 قيمة سوقية  قيمة دفترية 

 ال يوجد  35,384,430 شركة جدايا الاراعية  1

القصيم  

المملكة  

العربية  

 السعودية 

61,000 

مصنع  

أعالف 

وسكن عمال  

ومستودعات 

ومكاتب 

 إدارية. 

 ريال سعودي 

 ال يوجد  15,755,472 شركة الخليج للمصاعد والساللم  2

جدة  

المملكة  

العربية  

 السعودية 

19,616 

مبني مصنع  

وإداري 

 ومستودع 

 ريال سعودي 

 ال يوجد  7,242,944 الشركة السعودية للري بالتنقيط  3

الرياض 

المملكة  

العربية  

 السعودية 

7,646 
مبني مصنع  

 وإداري 
 ريال سعودي 

 ال يوجد  14,319,944 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة  4
جمهورية  

 العربية مصر 
3,900 

مبني مصنع  

وإداري 

ومستودع 

 وخدمات

 جنيه مصري

 ال يوجد  210,403,269 شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية 5
جمهورية  

 مصر العربية 

م 29,000

مساحة 

صالة 

 اإلنتاج

 جنيه مصري مبني مصنع 

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 لألراضي (: القيمة السوقية  110جدول رقم ) 

 الشركة  م 

 األراضي 

 الموقع 
المساحة  

 بالمتر المربع 
قيمة   العملة  االستخدام 

 دفترية 
 قيمة سوقية 

 33,564,700 25,000,000 شركة جدايا الاراعية  1

  -القصيم

المملكة  

العربية  

 السعودية 

25,819,000 
أراضي  

 زراعية

ريال 

 سعودي 

 52,484,106 4,144,623 شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة  2
جمهورية مصر 

 العربية
6,000 

مبني  

مصنع  

وإداري 

ومستودع 

 وخدمات

 جنيه مصري

 225,000,000 75,000,000 شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية 3
جمهورية مصر 

 العربية
60,000 

مبني  

  مصنع

وإداري 

ومستودع 

 خدمات

 جنيه مصري

 معلومات الشركة   المصدر:  
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 الملكية الفكرية  9- 9

( عالمة تجارية مســـجلة في المملكة العربية الســـعودية. ليس لدى 13لدى الشـــركة وشـــركاتها التابعة وفروعها عدد ثالثة عشـــر )

ــرـكة تعتـمد على عالـماتـها التـجارـية في   ــرـكة خالف ـما تم ذكره في الـجدول أدـناه أي حقوق ملكـية فكرـية أخرى، كـما أن الشــ الشــ

 :ويق خدماتها وفيما يلي العالمات التجارية للشركة وشركاتها التابعة وفروعهاتس

 

 (: العالمات التجارية للشركة وشركاتها التابعة وفروعها 111جدول رقم ) 

 رقم التسجيل  المالك  الفئة  العالمة التجارية  الرقم 
تاريخ بداية  

 الحماية 

تاريخ نهاية  

 الحماية 

الجهة  

 المصدرة 

1 

 

7 
ميار القابضة  

 مساهمة مقفلة.
 هـ 12/01/1446 هـ 13/01/1436 1436000758

وزارة  

 التجارة 

2 

 

37 
ميار القابضة  

 مساهمة مقفلة.
 هـ 12/01/1446 هـ 13/01/1436 1436000759

وزارة  

 التجارة 

3 

 

7 

شركة الخليج  

للمصاعد والساللم 

 المحدودة 

 هـ 05/02/1450 هـ 06/02/1440 1440003077
وزارة  

 التجارة 

4 

 

7 

شركة الخليج  

للمصاعد والساللم 

 المحدودة 

 م 05/11/2024 م 06/11/2014 280429

الجهة 

المختصة  

في  

جمهورية 

مصر  

 العربية 

5 

 

37 

شركة الخليج  

للمصاعد والساللم 

 المحدودة 

 هـ 05/02/1450 هـ 06/02/1440 1440003077
وزارة  

 التجارة 

6 
 

37 

الخليج  شركة 

للمصاعد والساللم 

 المحدودة 

 هـ 12/01/1446 هـ 13/01/1436 1436000756
وزارة  

 التجارة 

7 
 

7 

شركة الخليج  

للمصاعد والساللم 

 المحدودة 

 هـ 12/01/1446 هـ 13/01/1436 1436000755
وزارة  

 التجارة 

8 

 

7 

شركة الخليج  

للمصاعد والساللم 

 المحدودة 

 هـ 10/07/1446 هـ 11/07/1436 1436015018
وزارة  

 التجارة 

9 
 

7 

شركة الخليج  

للمصاعد والساللم 

 المحدودة 

 هـ 10/07/1446 هـ 11/07/1436 1436014344
وزارة  

 التجارة 

10 
 

25 
شركة طايا  

 القابضة 
 هـ 24/06/1448 هـ 24/06/1438 142806313

وزارة  

 التجارة 
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 رقم التسجيل  المالك  الفئة  العالمة التجارية  الرقم 
تاريخ بداية  

 الحماية 

تاريخ نهاية  

 الحماية 

الجهة  

 المصدرة 

11 

 

25 
شركة طايا  

 القابضة 
 هـ 24/06/1448 هـ 24/06/1438 142806312

وزارة  

 التجارة 

12 

 

19 

المصنع 

السعودي ألنظمة  

الري بالتنقيط 

فرع الشركة 

السعودية للري  

بالتنقيط 

 المحدودة 

 هـ 11/1448//10 - 1438024653
وزارة  

 التجارة 

13 

 

25 
شركة مصر الخليج  

 للصناعات الحديثة 
 م13/01/2022 0387301

الحماية مدة 

على تسجيل  

العالمة التجارية 

( 10هي )

 سنوات.

جهاز 

تنمية 

التجارة  

 الداخلية.

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

  



 

 140 مستند تسجيل شركة ميار القابضة 

 المحتوياتقائمة 

 االتفاقيات األساسية والجوهرية  10- 9

 فيما يلي تفاصيل االتفاقيات التي تكون الشركة أو الشركات التابعة طرفًا فيها:

 

 األساسية والجوهرية (: االتفاقيات  112جدول رقم ) 

 قيمة العقد  الطرف الثاني  الطرف األّول  العقد   نهاية   تاريخ  العقد   بداية   تاريخ  تاريخ العقد ومدته  غرض العقد  نوع العقد  م 

 عقد توريد  1

توريد وتركيب  

المصاعد والساللم  

 الكهربائية 

من تاريخ توقيع االتفاقية  

 ( سنة ميالدية. 1ولمدة )
 (االنتاج)تحت  ممتد م 05/07/2022

الشركة الوطنية  

 لإلسكان 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم. 

ريال   55,867,000

شامل ضريبة 

 القيمة المضافة. 

 توريد وتركيب مصاعد  عقد توريد  2
 م 22/10/2019من 

 شهر.   15ولمدة 
 م   22/06/2021 م   22/10/2019

الهيئة القومية لإلنتاج  

 الحربي 

للمصاعد  شركة الخليج 

 والساللم المحدودة 

دوالر   26,319,434

 أمريكي.

3 

عقد 

مقاولة من  

 الباطن 

تنفيذ أعمال المصاعد  

في مشروع لصالح  

الشركة الوطنية  

 سكان. لإل

  5م ولمدة 28/09/2020من 

 شهور.
 م 28/09/2022

  انتظار)في  ممتد

 ( المعتمدة الرسومات
 شركة عبر للمقاوالت. 

شركة حلول المصاعد  

 للتشطيل والصيانة.

ريال    4,000,000

سعودي شاملة  

ضريبة القيمة  

 المضافة. 

 توريد أعالف عقد توريد  4
م ولمدة عام  2018/ 19/04من 

 واحد. 
 م 19/04/2018

 م 18/04/2020

 التجديد لمدة مماثلة  تم

مصنع شركة طايا الاراعية  

 لألعالف 

المعالي المتحدة  

 المحدودة

ريال  2,500,000

 سعودي 

 توريد أعالف توريد عقد  5
م ولمدة  2018/ 18/05من 

 سنتان. 
 م 20/05/2017

 م 19/05/2021

 بعد التجديد لمدة مماثلة

مصنع شركة طايا الاراعية  

 لألعالف 

مؤسسة نسيم الشعراء  

 للتجارة. 

ريال   2,000,000

 سعودي 

 عقد توريد  6
توريد وتركيب مصاعد  

 وساللم كهربائية 

  4م ولمدة 28/06/2022من 

 شهور 
 ( التركيب )تحت  ممتد م 28/6/2022

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 

شركة عقارات للتطوير  

 والتنمية 

ريال    1,344,000

سعودي شاملة  

ضريبة القيمة  

 . المضافة

 توريد وتركيب مصاعد  عقد توريد  7
  4م ولمدة  19/09/2021من 

 شهور 
 ( التركيب )تحت  ممتد م   19/09/2021

السعودية  شركة فوج 

 للمصاعد والساللم 

شركة عقارات للتطوير  

 والتنمية 

ريال    1,012,000

سعودي شامل  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

8 
عقد 

 خدمات 

توفير موظفين  

تقنيين ألداره وتشطيل  

الخدمات المدارة  

 لتقنية المعلومات 

 م 2022/ 01/01من 

 م 31/12/2022إلى 

 

 القابضة شركة ميار  م 31/12/2022 م   01/01/2022
شركة وضوح الرؤية  

 لتقنية المعلومات 

ريال   1,725,999،96

سعودي غير شاملة  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

9 

عقد 

مقاولة من  

 الباطن 

تنفيذ أعمال المصاعد  

 لمشروع

شهور   5م ولمدة 01/02/2022

من تاريخ استالم أول دفعة  

 سداد.

 ( التركيب  )تحت  ممتد م   14/02/2022
المقاوالت  شركة مسح 

 المتخصصة

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 

ريال   2,080,000

سعودي غير شاملة  

ضريبة القيمة  

 المضافة 

10 

عقد 

مقاولة من  

 الباطن 

تنفيذ أعمال المصاعد  

 لمشروع
 - - شهر.  18م ولمدة 00/06/2022

شركة حلوان لآلالت  

 والمعدات

شركة مصر الخليج  

للمصاعد والساللم  

 الكهربائية. 

جنيه   273,240,000

 مصري.

11 

عقد 

مقاولة من  

 الباطن 

تنفيذ أعمال المصاعد  

 لمشروع
 - - شهر.   14مدة العقد 

شركة حلوان لآلالت  

 والمعدات

شركة مصر الخليج  

للمصاعد والساللم  

 الكهربائية. 

جنيه   165,000,000

 مصري 

 توريد وتركيب مصاعد  عقد توريد  12
  12م ولمدة  22/10/2019من 

 شهر. 
 م  01/12/2021 م   22/10/2019

شركة حلوان لآلالت  

 والمعدات

شركة الخليج للمصاعد  

 والساللم المحدودة 

  ردوال  24,773,044

 أمريكي.

13 

عقد 

مقاولة من  

 الباطن 

تنفيذ أعمال المصاعد  

 لمشروع
 - - شهر.   14مدة العقد 

شركة حلوان لآلالت  

 والمعدات

الخليج  شركة مصر 

للمصاعد والساللم  

 الكهربائية. 

رجنيه   190,000,000

 مصري 

14 

عقد 

مقاولة من  

 الباطن 

تنفيذ أعمال المصاعد  

 لمشروع

  3ولمدة  07/2021/ 27من 

 شهور.
- - 

شركة حلوان لآلالت  

 والمعدات

شركة مصر الخليج  

للمصاعد والساللم  

 الكهربائية. 

جنيه   7,500,000

 مصري.

 توريد وتركيب مصاعد  عقد توريد  15

شهور   5 ولمدة م 22/06/2021

أول دفعة   تاريخ استالم من 

 سداد.

 التركيب(  )تحت  ممتد م   22/06/2021
شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 

مؤسسة عبد الرحمن  

 الملحق للمقاوالت 

ريال   3,022,862

 سعودي 

 صيانة المصاعد عقد صيانة 16
م إلى  2020/ 01/04من 

 م 30/03/2022
 م 30/03/2022 م  01/04/2020

الطرفة التجارية الصناعية  

 للمنطقة الشرقية 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  15,000

 صيانة المصاعد عقد صيانة 17
م إلى  2020/ 01/04من 

 م 30/03/2022
 م 30/03/2022 م  01/04/2020

الطرفة التجارية الصناعية  

 الشرقية للمنطقة 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  15,000

 عقد توريد  18
توريد وتركيب  

 المصاعد

م إلى  2021/ 15/12من 

 م 15/12/2022
 التركيب(  )تحت  ممتد 15/12/2021

الشركة السعودية  

 للكهرباء 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 

ريال   608,696

 سعودي 

 م 16/12/2023 م   16/12/2022  صيانة المصاعد عقد صيانة 19
الشركة السعودية  

 للكهرباء 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 

 عقد تركيب 20
توريد وتركيب  

 المصاعد

شهور   3م ولمدة 01/09/2022

من تاريخ استالم أول دفعة  

 سداد.

 التركيب(  )تحت  ممتد م   11/09/2022
الشركة السعودية  

 للكهرباء 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 

ريال    700,000

 سعودي 

 صيانة مصاعد  عقد صيانة 22
 م 2021/ 01/08من 

 م 31/07/2022إلى 
 م 31/07/2022 م 01/08/2021

المؤسسة العامة  

 للتأمينات االجتماعية

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم. 
 ريال سعودي  30,000

 صيانة مصاعد  عقد صيانة 23
 م 2020/ 13/12من 

 م 13/12/2022إلى 
 م 13/12/2022 م 13/12/2020

مستشفى القوات  

 المسلحة في شرورة 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  55,200

 عقد توريد  24
توريد وتركيب  

 المصاعد

  6م ولمدة 20/06/2022

 شهور.
 ممتد  م   20/06/2022

شركة فوج السعودية  

 والساللم للمصاعد 

السيد/ محمد بن تركي  

 الطواله

ريال   1,998,700

 سعودي. 
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 قيمة العقد  الطرف الثاني  الطرف األّول  العقد   نهاية   تاريخ  العقد   بداية   تاريخ  تاريخ العقد ومدته  غرض العقد  نوع العقد  م 

 - عقد صيانة 25
 م 2022/ 01/06من 

 م 30/06/2022إلى 
 م 30/06/2022 م 01/06/2022

الشركة السعودية  

 للكهرباء 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  10,264

 - عقد صيانة 26
 م 01/07/2021من 

 م 30/06/2022إلى 
 المؤسسة العامة للحبوا  م 30/06/2022 م   01/07/2021

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  64,400

 توريد وتركيب مصاعد  عقد توريد  27
  4م ولمدة  2021/ 21/03من 

 شهور.
 التركيب(  )تحت  ممتد م 21/03/2021

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 

اهلل بن عمر بن السيد/ عبد 

 قاسم العيسائي. 

ريال  600,000

 سعودي. 

 توريد وتركيب مصاعد  عقد توريد  28
  5م ولمدة  2022/ 01/06من 

 شهور 
 ممتد  م   01/06/2022

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 مدارس الرياض 

ريال  1,728,0000

 سعودي 

 عقد توريد  29
توريد وتركيب  

 المصاعد

  4م ولمدة  2022/ 24/01من 

 أشهر ونصف. 

 

 م   14/02/2022

 

  التوريد )تحت  ممتد

 (والتركيب 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 

شركة غرناطة الخليجية  

للتطوير واالستثمار  

 العقاري. 

ريال    3,410,000

سعودي شامل  

ضريبة القيمة  

 المضافة. 

 - عقد صيانة 30
 م 2021/ 01/12من 

 م 30/03/2021إلى 
 م   30/11/2022 م  01/12/2021

اإلدارة العامة للخدمات  

  المسلحةالطبية للقوات 

مستشفى القوات  )

 المسلحة بالقصيم(

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  37,950

 - عقد صيانة 31
 م 2022/ 01/04من 

 م 31/03/2023إلى 
 م  31/03/2023 م  01/04/2022

التجارية الصناعية  الطرفة 

 للمنطقة الشرقية 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  34,500

 صيانة مصاعد  عقد صيانة 32

 م 2022/ 01/05من 

 إلى

 م 30/06/2022

 م 30/12/2022 م  1/11/2022

مدينة األمير سلطان  

الطبية العسكرية )إدارة  

 التشطيل والصيانة( 

شركة فوج السعودية  

 للمصاعد والساللم 
 ريال سعودي  78,366

 معلومات الشركة   المصدر:  

 

 ملخص النظام األساسي  11- 9

 المادة األولى: التأسيس  

 تؤسس طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا لما يلي: 

 

 المادة الثانية: اسم الشركة  

 شركة ميار القابضة )شركة مساهمة مقفلة( 

 

 المادة الثالثة: أغراض الشركة

 تقوم الشركة بمااولة وتنفيذ األغراض التالية:  

 المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها. إدارة الشركات التابعة لها، أو  .1

 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية. .2

 امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.  .3

والصـناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية  امتالك حقوق الملكية الصـناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية   .4

 واستطاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها.

تركيب وإصــالح وصــيانة المصــاعد والســاللم المتحركة والســيور الناقلة واالرضــية وتوريد    -التشــييد: أنشــطة التشــييد المتخصــصــة .5

 األدوات الكهربائية.  

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

 

 المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات 

تلتام الشـــركة بالمشـــاركة في الشـــركات األخرى بنســـبة تمكنها من الســـيطرة عليها عن طريق التملك أو اإلدارة كما يجوز لها إنشـــاء  

   .( خمسة ماليين ريال(5ية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن )شركات بمفردها )ذات مسؤول

 

 المادة الخامسة: المركا الرئيسي للشركة 

يقع المركا الرئيســـي للشـــركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية الســـعودية، ويجوز أن ينشـــأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل  

 ة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.  المملكة العربية السعودي

 

 المادة السادسة: مدة الشركة

( تســـعة وتســـعون ســـنة هجرية تبدأ من تاريخ قيدها بالســـجل التجاري، ويجوز دائمًا إطالة هذه المدة بقرار تصـــدره  99مدة الشـــركة )

 الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
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 المادة السابعة: رأس المال 

( ســتة مليون ســهم متســاوية القيمة، تبلث  6،000،000( ســتون مليون ريال مقســمة إلى )60،000،000حدد رأس مال الشــركة بمبلث )

 ( ريال سعودي )عشرة رياالت سعودية(، وجميعها أسهم عادية نقدية.10القيمة االسمية لكل سهم )

 

 سهمالمادة الثامنة: االكتتاا في األ

( مئتا ألف ســـهم مدفوعة بالكامل وقد تم إيداع كافة المبالث  200،000اكتتب المؤســـســـون في كامل أســـهم رأس المال البالطة )

 المدفوعة من اكتتاا المؤسسين لدى بنك الجايرة باسم شركة ميار القابضة شركة تحت التأسيس.

 

 المادة التاسعة: األسهم الممتازة 

أو  الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراءها  العادية للشركة طبقًا لألسس التي تضعها  يجوز للجمعية العامة غير 

صويت في  تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية، وال تعطي األسهم الممتازة الحق في الت

الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه االسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاا األسهم العادية من األرباح  

 .الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي

 

 المادة العاشرة: يجوز للشركة شراء أسهمها وفقًا للضوابط اآلتية: 

   رأس مال الشركة أو االحتفاظ باألسهم العادية كأسهم خاينة.أن يكون هدف الشراء تخفي  .1

 ( من إجمالي أسهم الشركة.  %10أال تتجاوز نسبة أسهم الخاينة في أي وقت ) .2

 أن تكون قيمة األسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل.  .3

 صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية.   .4

 

 ء أسهمها الستخدامها كأسهم خاينة إال لألغراض التالية: المادة الحادية عشر: ال يجوز للشركة شرا

 الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابة للتحول إلى أسهم. .1

 المبادلة مقابل االستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول. .2

 تخصصيها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العالمين.   .3

 أي غرض آخر يحدده الوزير.  .4

 

 المادة الثانية عشر: بيع األسهم غير مستوفاة القيمة 

يلتام المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك. وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد  

بالطرق المقررة في نظام الشركة االساسي أو إبالغه بخطاا مسجل بيع السهم في المااد العلني أو سوق األوراق المالية    إعالمه

بحسب األحوال وفقًا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة، تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالث المستحقة لها وترد الباقي  

يلة البيع للوفاء بهذه المبالث جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، يجوز إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حص 

للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا  

وتعطي المشتري سهما جديد يحمل رقم السهم الملطي وتؤشر في الشأن. وتلطي الشركة السهم المبيع وفقا ألحكام هذه المادة،  

 .سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد

 

 المادة الثالثة عشر: أسهم الشركة 

ــدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه  ــمية، وإنما يجوز أن تصـ ــدر بأقل من قيمتها االسـ ــمية وال يجوز أن تصـ ــهم اسـ الحالة  تكون األسـ

األخيرة يضــاف فرق القيمة في بند مســتقل ضــمن حقوق المســاهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على المســاهمين. والســهم غير قابل  

ــتعـمال   ـــخاص متـعددون وـجب عليهم أن يخـتاروا أـحدهم لينوا عنهم في اســ ــهم اشــ ــرـكة، ـفإذا مـلك الســ للتجاـئة في مواجـهة الشــ

 شخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتاامات الناشئة من ملكية السهم.الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األ

 

 المادة الرابعة عشر: سداد قيمة األسهم 

ال يجوز تداول األـسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منها عن اثني عشر شهرًا  

صــكوك هذه األســهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأســيس الشــركة والمدة التي يمنع فيها  من تاريخ تأســيس الشــركة. ويؤشــر على 

تداولها، ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األســهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤســســين إلى مؤســس آخر أو من  

ال المؤسـس المعسـر أو المفلس، على أن تكون أولوية  ورثة أحد المؤسـسـين في حالة وفاته إلى الطير أو في حالة التنفيذ على أمو
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امتالك تلك األســهم للمؤســســين اآلخرين. وتســري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤســســون في حالة زيادة رأس المال قبل  

 انقضاء مدة الحظر.

 

 المادة الخامسة عشر: سجل المساهمين 

الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشــركة، الذي يتضــمن أســماء المســاهمين  تتداول أســهم الشــركة بالقيد في ســجل المســاهمين  

وجنســياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األســهم والقدر المدفوع منها، ويؤشــر في هذا القيد على الســهم. وال يعتد بنقل 

 ر.ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الطير إال من تاريخ القيد في السجل المذكو

 

رئيس مجلس إدارة الـشركة أو من يفوـضه من    لتـصدر الـشركة ـشهادات األـسهم بحيث تكون ذات أرقام متـسلـسلة وموقعا عليها من قب

أعضـاء المجلس وتختم بختم الشـركة ويتضـمن السـهم على األخص، رقم وتاريخ القرار الوزاري الصـادر بالترخيص بتأسـيس الشـركة ورقم  

عالن تأسـيس الشـركة وقيمة رأس المال وعدد األسـهم الموزع عليها وقيمة السـهم األسـمية والمبالث المدفوع  وتاريخ القرار الوزاري بإ

منها وغرض الشـركة باختصـار، ومركاها الرئيسـي ومدتها ويجب أن يكون لألسـهم كوبونات ذات أرقام متسـلسـلة ومشـتملة على رقم  

 السهم المرفقة به. 

 

 المال  المادة السادسة عشر: زيادة رأس

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشـــركة وبشـــرط أن يكون رأس المال قد دفع كامال. وال يشـــترط أن يكون رأس   .1

ــكوك   ــدرت مـقابل تحويل أدوات دين أو صــ ــهم صــ الـمال قد دفع بأكمـله إذا كان الجاء غير الـمدفوع من رأس الـمال يعود إلى أســ

 ه بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهمتمويلية إلى أسهم ولم تنت

ــدرة عـند زيادة رأس المال أو جاءًا منها للعاملين في   .2 ــهم المصــ ــص األســ للجمعـية الـعامة غير الـعادية في جميع األحوال أن تخصــ

الشــركة والشــركات التابعة أو بعضــها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمســاهمين ممارســة حق األولوية عند إصــدار الشــركة لألســهم 

 المخصصة للعاملين.  

ــاهم المالك   .3 ــدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاا  للمسـ ــهم وقت صـ للسـ

باألسـهم الجديدة التي تصـدر مقابل حصـص نقدية، ويبلث هؤالء بأولويتهم بالنشـر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوسـاطة البريد  

 االكتتاا ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.   المال وشروطالمسجل عن قرار زيادة رأس  

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمســاهمين في االكتتاا بايادة رأس المال مقابل حصــص نقدية أو  .4

 إعطاء األولوية لطير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.  

أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صــدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال  يحق للمســاهم بيع حق األولوية   .5

 إلى آخر يوم لالكتتاا في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفًقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

ــهم الـجدـيدة على حمـلة   .6 ـــبة ـما مع مراـعاة ـما ورد في الفقرة )د( أعاله، توزع األســ حقوق األولوـية اـلذين طلبوا االكتـتاا، بنســ

يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشــرط أال يتجاوز ما يحصــلون عليه ما طلبوه 

ــي  ــهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصـ ــهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسـ ــبة ما من األسـ بهم، بنسـ

يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشــرط أال يتجاوز ما يحصــلون عليه ما طلبوه 

ــوق   ــهم على الطير، ـما لم تقرر الجمعـية الـعاـمة غير الـعادـية أو ينص نـظام الســ ــهم الـجدـيدة، ويطرح ـما تبقى من األســ من األســ

 التي تضعها هيئة السوق المالية على غير ذلك. المالية والضوابط  

 

 المادة السابعة عشر: تخفي  رأس المال 

ــائر ــركة بخسـ ــركة أو إذا منيت الشـ بعد موافقة جهة   -للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفي  رأس المال إذا ما زاد عن حاجة الشـ

إلى ما دون الحد المنصــوص عليه في المادة )الرابعة والخمســين( من    االختصــاص، ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفي  رأس المال 

نظام الشــركات. وال يصــدر قرار التخفي  إال بعد تالوة تقرير خاص بعده مراجع الحســابات عن األســباا الموجبة له وعن االلتاامات التي  

ة زيادته على حاجة الشــــركة، وجبت دعوة الدائنين  على الشــــركة وأثر التخفي  في هذه االلتاامات. وإذا كان تخفي  رأس المال نتيج

( يومًا من تاريخ نشــر قرار التخفي  في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركا  60إلى إبداء اعتراضــاتهم عليه خالل ســتين )

لشـركة أن تؤدي إليه دينه  الشـركة الرئيسـي، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشـركة مسـتنداته في الميعاد المذكور وجب على ا

 إذا كان حاال أو أن تقدم له ضمانة كافيًا للوفاء به إذا كان آجالً 

 

 المادة الثامنة عشر: تكوين مجلس إدارة الشركة 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تايد عن ثالث سنوات.  

 ناًء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات واستث
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 المادة التاسعة عشر: انتهاء عضوية المجلس 

تنتهي عضـوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صـالحية العضـو لها وفًقا ألي نظام أو تعليمات سـارية في المملكة، ومع ذلك يجوز 

ل جميع أعـضاء مجلس اإلدارة أو بعـضهم وذلك دون إخالل بحق العـضو المعاول تجاه الشـركة  للجمعية العامة العادية في كل وقت عا 

بالمطالبة بالتعوي  إذا وقع العال لســـبب غير مقبول أو في وقت غير مناســـب، ولعضـــو مجلس اإلدارة أن يعتال بشـــرط أن يكون ذلك 

 اال من أضرار.في وقت مناسب وإال كان مسؤوال من قبل الشركة عما يترتب على االعت

 

 المادة العشرون: المركا الشاغر في المجلس 

ــول على  ــب الترتيب في الحصـ ــاغر بحسـ ــوًا مؤقتًا في المركا الشـ ــاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضـ ــطر مركا أحد أعضـ إذا شـ

ة، ويجـب ة التي انتخـبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفـاـي ــوات في الجمعـي ك الوزارة خالل    األصــ ذـل أن تبلث ـب

ــو الجديد مدة   ــة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضــ خمســ

ــوص عليه في نظام   ــائه عن الحد األدنى المنصـ ــبب نقص عدد أعضـ ــروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسـ ــلفه. وإذا لم تتوافر الشـ سـ

الشــــركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضــــاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ســــتين يوما النتخاا العدد الالزم من  

 األعضاء.

 

 المادة الحادية والعشرون: صالحيات مجلس اإلدارة 

الســلطات في إدارة الشــركة ورســم ســياســاتها وتحديد مع مراعاة االختصــاصــات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوســع 

اســتثماراتها واإلشــراف على أعمالها وأموالها، وتصــريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وذلك فيما عدا ما اســتثني بنص خاص في  

بيع عقارات الشــركة  نظام الشــركات أو هذا النظام من أعمال أو, تصــرفات تدخل في اختصــاص الجمعية العامة على أنه فيما يتعلق ب

فأنه يجب أن يتضــــمن محضــــر مجلس اإلدارة وحيثيات قراراه بالتصــــرف واالســــباا والمبررات له، وأن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل، وأن  

  يكون البيع حاـضرًا إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبـضمانات كافية، وأن ال يترتب على ذلك التـصرف توقف بع  أنشطة الشركة 

أو تحميلها بالتاامات أخرى. كما يجوز لمجلس اإلدارة كفالة الطير شـــركات أو أفراد، التعامل مع الشـــركات المالية وشـــركات الوســـاطة  

المالية وفتح وإقفال وإدارة المحافظ االستثمارية االستثمار في األوراق المالية لدى كافة البنوك المحلية والدولية وشركات الوساطة  

صــرح لها المحلية والدولية وانهاء كافة اإلجراءات لذلك، على أن يكون له حق صــالحية بيع وشــراء األســهم وإدارة المحافظ  المالية الم

ــالح   ــتثمارية واالكتتاا في جميع الطروحات في األوراق المالية لصـ ــناديق االسـ ــترداد في الصـ ــتراك واالسـ ــتثمارية واالشـ المالية واالسـ

قيع على جميع العقود والمســـتندات المتعلقة بالمحافظ وإداراتها والتداول  في األوراق المالية  الشـــركة بحيث يشـــمل ذلك حق التو

عن طريق االنترنت واســتالم الرقم الســري وغيره من اإلجراءات المتعلقة بإعطاء األوامر لكافة البنوك وشــركات الوســاطة ببيع وشــراء  

التسـهيالت المصـرفية واالئتمانية وتوقيع العقود والسـندات ألمر وتقديم  األسـهم نيابة عن الشـركة وكذلك االقتراض والحصـول على

الضـمانات الالزمة والكفاالت والرهن وإلطاء الرهن وتوقيع كافة المسـتندات المتعلقة بذلك مع كافة البنوك أو الشـركات االسـتثمارية  

ــات التمويل الحكومي مهما   ــسـ ــناديق ومؤسـ بلطت مدتها، وله عقد القروض التجارية التي ال  المحلية والدولية وعقد القروض مع صـ

 يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة ، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات:

 

 من رأسمال الشركة   %75أال تايد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أي سنة مالية واحدة عن  •

 يحدد مجلس اإلدارة في قرارة أوجه استخدام القرض وكيفية سدادة   أن  •

ويكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشـركة من التااماتهم طبقًا لما يحقق مصـلحتها، على أن يتضـمن  

 محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:  

 ضي سنة كاملة على نشوء الدين  أن يكون االبراء بعد م .1

 أن يكون اإلبراء لمبلث محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.   .2

 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفوي  فيه   .3

كما ويكون للمجلس في حدود اختصــاصــاته الحق في تفوي  واحد أو أكثر من بين أعضــائه أو من الطير في القيام ببع  الصــالحيات  

 الممنوحة له. 

كون لمجلس اإلدارة كافة الصــالحيات والســلطات الالزمة إلدارة الشــركة بما فيها على ســبيل المثال ال الحصــر البيع والشــراء واالفراغ  ي

وقبوله واسـتالم الثمن وتسـليم المثمن والتأجير واسـتالم األجرة وتوقيع العقود باسـم الشـركة ولصـالحها واسـتالم وتسـليم الصـكوك  

ــتخراج ـب ــرـكة من حقوق والمـطالـبة بـها والـمداـعاة  وتـعديلـها واســ ــتالم جميع ـما للشــ دل ـفاـقد وـبدل ـتالف وطـلب طبق األصـــــل واســ

والمخاصـــمة والمدافعة والمرافعة والمطالبة والصـــلح واالقرار واالنكار واالبراء والتنازل والجرح والتعديل وســـماع الدعاوى والرد عليها  

ض عليها والطعن وذلك في أي قضــــية تقام من الشــــركة أو ضــــدها أمام أي محكمة  وإقامة البينة والدفع وقبول االحكام واالعترا

ــتئـنافـية   ــرعـية واللـجان القضـــــائـية على اختالف درـجاتـها بـما فيـها الـعاـمة واالســ وفي أي جـهة ومراجـعة وزارة الـعدل والمـحاكم الشــ
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ــتعجـلة ولجـنة التظلـمات وديوان المـظالم والتـنازل وتنفـيذ االحـكام وقبولـها وردـها واالعتراض عليـها و طـلب    والجائـية والتـجارـية والمســ

الحجا التحفظي واســترداد الحيازة وطلب التماس إعادة النظر أو ترك الخصــومة ورفع اليد وأخالء الســبيل وطلب تعيين الخبراء بتقديم  

ـــية مراجـعة هيـئة التحقيق واـلدـعاء الـعام و جميع الجـهات القضــــائـية واإلدارـية  لوائح لـلدـعاء والطعن ـبالتاوير و تـقديم اللوائح االعتراضــ

والوكاالت التجارية  وإدارة العالمات  المعنية و مراجعة وزارة التجارة والســجل التجاري و إدارة الشــركات وجميع أقســام الوزارة وفروعها  

للشــركة وفروعها    وطلب إضــافة وتعديل األســماء وشــطبها وحذف األســماء و العالمات التجارية وتعديل الســجالت التجارية الرئيســية

ــركات  وإداراتها   ــات والشـ ــسـ ــطبها والطائها ومتابعتها و مراجعة كافة الدوائر الحكومية ذات العالقة والمؤسـ ــطة وشـ ــافة األنشـ واضـ

واألفراد واي جهة أخرى في جميع المعامالت والتوقيع نيابة عن الشركة باسمها و مراجعة الهيئة العامة لالستثمار و إدارة التراخيص  

تابعة و مراكا الخدمة الشـاملة في جميع مدن المملكة و إصـدار وتجديد وتحويل و إلطاء التراخيص و سـجالت الصـناعية و الخدمية  والم

الالزمة و تعديلها و مراجعة وكالة تصـــنيف المقاولين و إدارة مكافحة الطش التجاري وهيئة تبادل الســـلع وتقديم كافة المســـتندات  

و إجراء التصـحيحات الالزمة عنها والتعاقد وااللتاام و االرتباط باسـم الشـركة وتوقيع العقود واالتفاقيات  المطلوبة و تسـديد الرسـوم  

ومراجعة وزارة المالية  نيابة عنها كما لها حق الرهن وفكة والمنع من السـفر والحجا وتجميد األرصـدة ومنع التصـرف لمصـلحة الشـركة  

ــرـكات   ــرـكات الـمالـية وشــ ــهيالت البنكـية أو القروض واالقتراض من ـكاـفة البنوك ـبأنواعـها  وجميع البنوك والشــ الوســــاـطة وطـلب التســ

والصـناديق التجارية وصـناديق التنمية الصـناعية واسـتالم القروض وقبضـها وجدولتها و تسـديد األقسـاط واالسـتالم والتسـليم والسـحب  

الم المبالث النقدية و الشــيكات وتحريرها وصــرف المكافآت  وااليداع من وإلى الحســابات في البنوك الداخلية والخارجية وصــرف واســت

ــيكـات و توقيعهـا و تظهيرهـا واألوراق المـالـية وتوقيع االعتمـادات   ــتالم وإصـــــدار أوامر اـلدفع و دـفاتر الشــ ًا كـاـنت واســ والتبرعـات أـي

الحـسابات وإـصدار الـشيكات وـصرفها  حريك والحواالت على الحـسابات التي للـشركة وفتح الحـسابات البنكية بأنواعها الدائنة والمدينة وت

وتوقيع العقود الخاصـــة بذلك وإصـــدار الضـــمانات والكفاالت المالية لصـــالح الطير نيابة عن الشـــركة في جميع البنوك وفتح الفروع  

وتوقيع  والمؤســســات والمحالت وفروعها ومتابعتها واإلعالن في الصــحف الرســمية بأنواعها وتســديد الرســوم والمبالث المســتحقة 

عقود البيع والرهن واالســتيراد والتصــدير والكمبياالت وكافة أنواع العقود وإتمامها وفســخها واتخاذ القرارات بافتتاح وإغالق فروع  

وتحديد مهام هذه الفروع ومياانيتها وتعيين مدراء   رللـشركة داخل وخارج المملكة والتنازل عن الـسجالت الفرعية الحد الـشركاء أو للطي 

ــات والماايدات الحكومية  الفرو ــطب هذه الفروع وإغالقها والدخول في المناقصـ ــالحياتهم ومرتباتهم وشـ ع والموظفين وتحديد صـ

ــول على  ــرـكة ومراجـعة إدارة اـلدـفاع الـمدني والحصــ وفتح المـظاريف ودفع المـبالث ومراجـعة الطرف التـجارـية والتوقيع نـياـبة عن الشــ

ا وتسـديد الرسـوم والمبالث ومراجعة مكاتب االسـتقدام وإدارات ومديريات الجوازات بالمملكة  التصـاريح والتراخيص وتجديدها ومتابعته

ــتالمها   ــيرات بأنواعها واسـ ــتخراج التأشـ ــتخراج بدل فاقد وبدل تالف واسـ ــتخراج وتجديد اإلقامات والجوازات واسـ وإدارات الوافدين واسـ

والعمال والجوازات واـستخراج جميع التأـشيرات بما فيها الايارات التجارية    واـستقدامها األيدي العاملة من الخارج ومراجعة مكتب العمل

وتمديدها واسـتخراج تأشـيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفاالت وسـداد رسـوم التأشـيرات لدى كافة البنوك واسـترجاع  

ت ومراجعة الهيئة العليا لتســــوية النااعات العمالية  مبالطها وتوقيع عقود العمل وفســــخها ومراجعة إدارات الترحيل وجميع المطارا

ــرفـية ومكـتب الفصـــــل في المـنازـعات التـجارـية وفي التـفاوض والتوقيع على المـعامالت   واللجـنة االبـتدائـية والعلـيا للمـنازـعات المصــ

وتأـسيس الخطوط الهاتفية  والمـستندات الرـسمية والعقود والـصكوك والـضمانات ومراجعة ـشركات االتـصاالت العامة بالمملكة وإنـشاء 

ونقلها والتنازل عنها وإلطائها ومراجعة شـركة الكهرباء والمؤسـسـة العامة لتحلية المياه المالحة وشـركات التأمين الداخلية والخارجية  

ور وشـــراء ومكتب االشـــتراكات والبلديات وفروعها واإلمارات والمحافظات والمراكا واالمانات وأقســـام الشـــرطة والدفاع المدني والمر

الـسيارات والمعدات واآلالت وتـسجيلها باـسم الـشركة والتبليث عن الـسيارات المفقودة والتعميم عليها وكف البحث واـستالمها وبيعها  

د العايا للعلوم   ازل عنهـا للطير ومراجعـة وزارة اـلداخلـية بجميع أقســـــامهـا ووزارة الخـارجـية ومركا المعلوـمات وـمديـنة المـلك عـب والتـن

واإلدارات التابعة لها والسـفارات والقنصـليات والوزارات كما لها حق تحصـيل الديون والمبالث المالية والمسـتحقات واسـتالمها    والتقنية

من الطير نقدًا  أو بموجب شــيكات مصــدقة باســم الشــركة ومراجعة كتابا العدل وتوقيع عقود تأســيس جميع الشــركات والمشــاركة  

ل عقود التأسـيس بأنواعها أو بصـفتها شـريك بأي شـركة قائمة سـواء بتعديل مسـمى الشـركة أو فيها وتوقيع مالحق وقرارات تعدي

بشــــراء الحصــــص وتملكها أو بيعها بالكامل أو جاء منها وبيعها والتنازل عنها للطير بعوض أو بدون عوض أو التعديل بتخفي  أو زيادة 

صالحيات والسلطات الالزمة واألنشطة واالغراض والمدة أو نقل المركا الرئيسي  رأس المال وتعديل بند اإلدارة أو السنة المالية وإضافة ال

وأي بند يطرأ على عقود الشــــركة وقرارات تعديلها وتحويل كيان الشــــركات ودمجها وتصــــفيتها واســــتالم المعامالت واإلعالن في  

ضـور الجمعيات العمومية العادية والطير  الصـحف الرسـمية وتمثيل الشـركة كشـريك في جميع الشـركات التي تكون شـريكة فيها وح

ــناعية   ــندوق التنمية الصـ ــويت نيابة وتعيين مجالس المديرين ومراجعة التأمينات االجتماعية وصـ ــات مجلس اإلدارة والتصـ عادية وجلسـ

لمحددة واعتماد  واستالم وتسليم الصكوك وتعديلها وتهميشها وإعداد المياانيات العمومية وحساا األرباح والخسائر في المواعيد ا

كشـوف الحسـابات واعتماد الموازنة التقديرية للشـركة ومتابعة تنفيذها واعتماد الهيكل التنظيمي للشـركة واللوائح اإلدارية وإحضـار  

ــلـحة الاـكاة واـلدـخل والـتأميـنات   ــســـــات واالفراد ومراجـعة مصــ ــتـندات وإبرام العقود مع الجـهات الحكومـية واألهلـية والمؤســ المســ

ــالت وجميع المـناـفذ الـحدودـية واالحوال الـمدنـية وطـلب  االجتـماعـية   ــلـحة الجـمارك والموانئ والتخليص الجمركي ووزارة المواصــ ومصــ

ع  البرنتات والسـجالت ومراجعة وزارة الثقافة واالعالم ووزارة الـصحة وإنهاء كافة اإلجراءات اإلدارية والنظامية والقانونية ومراجعة جمي 
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إنهاء كافة اإلجراءات والتوقيع والتعقيب واالســتالم والتســليم والتوقيع نيابة عن الشــركة فيما يلام حق الدوائر الحكمية واألهلية و

 التوكيل وله حق فسخ الوكاالت وتعديلها وإلطائها ولمجلس المديرين تفوي  كل أو بع  صالحياته إلى أحد أعضاء المجلس أو الطير. 

 

 المادة الثانية والعشرون: مكافأة أعضاء المجلس 

ــتـمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعـية   ــرـكات ولوائـحه، ويـجب أن يشــ تتكون مـكاـفأة مجلس اإلدارة في ـحدود ـما نص علـيه نـظام الشــ

مصـروفات وغير ذلك من  العامة العادية على بيان شـامل لكل ما حصـل عليه أعضـاء مجلس اإلدارة خالل السـنة المالية من مكافآت وبدل 

الماايا، وأن يشــتمل كذلك على بيان ما قبضــه أعضــاء المجلس بوصــفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضــوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو 

ا على بيان بعدد جلســات المجلس وعدد الجلســات التي حضــرها كل عضــو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية   اســتشــارات وان يشــتمل ايضــً

 .ةالعام

 

 المادة الثالثة والعشرون: رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدا: 

  يعين مجلس اإلدارة من بين أعـضائه رئيـسا ونائبا للرئيس، ويجوز له أن يعين عضوا منتدبًا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة 

 جتماع ورئاسة اجتماعات المجلس. وأي منصب تنفيذي في الشركة ويكون للرئيس صالحية دعوة مجلس اإلدارة لال

ــرعـية والهيـئات   ــرـكة في عالـقاتـها مع الطير والجـهات الحكومـية والـخاصـــــة وأـمام المـحاكم الشــ ويختص رئيس المجلس بتمثـيل الشــ

القضـــــائـية وديوان المـظالم ومحكـمة التنفـيذ ومـكاـتب العـمل والعـمال واللـجان العلـيا واالبـتدائـية ولـجان األوراق الـمالـية وـكاـفة اللـجان  

تحكيم والحقوق المدنية وأقســـام الشـــرطة والطرف التجارية والصـــناعية والهيئات الخاصـــة والشـــركات  القضـــائية األخرى وهيئات ال

ــركات والدخول في   ــص في هذه الشـ ــهم والحصـ ــراء األسـ ــركات أخرى وشـ ــاركة في شـ ــات على اختالف أنواعها والمشـ ــسـ والمؤسـ

اصــــمة والمخالصــــة والصــــلح وقبول االحكام ونفيها المناقصــــات والقب  والتســــديد واالقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخ

ــتها وقب  ما يحصــــل من التنفيذ، كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع   ــركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضــ والتحكيم عن الشــ

ــركة مع كافة تعديالت ــترك فيها الشــ ــركات التي تشــ ــر عقود تأســــيس الشــ ــتندات بما في ذلك دون حصــ ها  العقود والوثائق والمســ

ــمـية ) وـكذـلك اتـفاقـيات القروض   ــكوك أـمام كـتاا الـعدل والجـهات الرســ ومالحقـها قرارات التـعدـيل والتوقيع على االتـفاقـيات والصــ

والضـمانات بعد موافقة المجلس( والكفاالت وإصـدار الوكاالت الشـرعية نيابة عن الشـركة، والبيع والشـراء واالفراغ وقبوله واالسـتالم  

والتأجير والقب  والدفع وفتح الحسـابات واالعتمادات والسـحب وااليداع لدى البنوك وإـصدار الـضمانات المـصرفية  والتسـليم واالسـتئجار  

والتوقيع على كافة األوراق والمســتندات والشــيكات وكافة المعامالت المصــرفية، كما له تعيين الموظفين والعمال وعالهم وطلب  

المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واسـتخراج االقامات ونقل الكفاالت والتنازل    التأشـيرات واسـتقدام االيدي العاملة من خارج

ــائه أو من الطير في مباشــرة بع  أعماله لتفوي  الطير بكل أ,   ــاصــه أن يوكل واحدًا أو اكثر من أعض عنها، وللمجلس في حدود اختص

 وفقًا للصالحيات الممنوحة لكل منهم.    بع  الصالحيات، ومنحهم الوكاالت الشرعية الالزمة لتمثيل الشركة

 

 ويتمتع العضو المنتدا باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة.  

 

( مئتا ألف ريال سـنويًا  200.0000وتكون المكافأة التي يحصـل عليها كل منهما باإلضـافة إلى المكافأة المقررة ألعضـاء مجلس اإلدارة )

ــى لرئ ــى، في ـحدود ـما نص علـيه نـظام  200.0000يس المجلس و )كـحد أقصــ ــو المنـتدا _أن وـجد_ كـحد أقصــ ( مئـتا ألف رـيال للعضــ

 الشركات ولوائحه.  

 

ويعين مجلس اإلدارة أمين ـسر يختاره من بين أعـضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافآته، ويختص بتـسجيل محاـضر اجتماعات مجلس اإلدارة،  

ــادرة ع ــات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة،  وتدوين القرارات الصــ ــاصــ ــة االختصــ ن هذه االجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارســ

 ويحدد المجلس مكافآته.  

 

وال تايد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدا وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم  

هم أو أيًا منهم دون إخالل بحق من عال في التعوي  إذا وقع العال لسبب غير مشروع أو في وقت  وللمجلس في أي وقت أن يعال

 غير مناسب.

 

 المادة الرابعة والعشرون: اجتماعات المجلس 

ــه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى 4يجتمع مجلس اإلدارة ) ــنة بدعوه من رئيســ ( أربع اجتماعات على األقل في الســ

 تماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.االج
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 المادة الخامسة والعشرون: نصاا االجتماعات وقرارات المجلس: 

أعـضاء ويجوز لعـضو مجلس    3ال يكون اجتماع المجلس ـصحيحًا إال إذا حـضرة نـصف األعـضاء على األقل، بشـرط أال يقل عدد الحاـضرين عن 

ــاء في ــوابط اآلتية    اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضـ ــور اجتماعات المجلس طبقًا للضـ ــدر قرارات المجلس بأغلبية آراء   ا..ج.أ.حضـ وتصـ

 .األعضاء الحاضرين أ, الممثلين فيه. )وعند التساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة(

 

 المادة السادسة والعشرون: محاضر الجمعيات 

وأمين السـر وتدون هذه المحاضـر  تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضـر يوقعها رئيس المجلس وأعضـاء مجلس اإلدارة الحاضـرون  

 .في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر

 

 المادة السابعة والعشرون: حضور الجمعيات 

ا كان عدد أـسهمه حق حـضور الجمعية التحولية، ولكل مـساهم حق حـضور الجمعيات العامة للمـساهمين، وله في ذلك  لكل مكتتب أّيً

 ير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.أن يوكل عنه شخًصا آخر من غ 

 

 المادة الثامنة والعشرون: الجمعية التأسيسية 

( يومًا من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول  45يدعو المســــاهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمســــة وأربعين )

عدد من المكتتبين يمثل نـصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النـصاا وجهت دعوة    الـشركة ويـشترط لـصحة االجتماع حـضور

ا   إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمـسة عـشر يوما على األقل من توجيه الدعوة إليه. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني ـصحيحًا أّيً

 كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

 

 المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية 

 ( من نظام الشركات.63تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة )

 

 المادة الثالثون: الجمعية العامة العادية

ة بجميع ا ة العـامـة العـادـي ة، تختص الجمعـي ة العـامـة غير العـادـي ــركـة،  فيمـا عـدا األمور التي تختص بهـا الجمعـي الشــ ألمور المتعلقـة ـب

وتنعقد مرة على األقل في الســــنة خالل األشــــهر الســــتة التالية النتهاء الســــنة المالية للشــــركة، ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى  

 لالجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.

 

 المادة الحادية والثالثون: الجمعية العامة غير العادية

بتعديل نظام الشــركة األســاس باســتثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها أن تصــدر قرارات  تختص الجمعية العامة غير العادية  

 في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية

 

 ات العموميةالمادة الثانية والثالثون: الدعوة لحضور الجمعي

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصـة للمسـاهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وفقًا لألوضـاع المنصـوص عليها في نظام الشـركة ولوائحه  

ــابـات أو لجنـة المراجعـة أو عـدد من   وعلى مجلس اإلدارة أن يـدعو الجمعيـات العـامـة العـاديـة لالنعقـاد إذا طلـب ذلـك مراجع الحســـ

ــاهمين يمثل خ ــة في المائة )المســ ــابات دعوه الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم %5مســ ( من رأس المال على األقل ويجوز لمراجع الحســ

 .المجلس بدعوه الجمعية خالل ثالثين يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات

 

الرئيس للشـركة قبل الميعاد لالنعقاد  وتنشـر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسـمية وصـحيفة يومية توزع في المركا  

ــرون يوـمًا على األـقل، ومع ذـلك يجوز االكتـفاء بتوجـيه اـلدعوة في الميـعاد الـمذكور إلى جميع المســـــاهمين بخـطاـبات  بواـحد وعشــ

 مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول االعمال إلى الوزارة وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

 

 ن: إثبات الحضورالمادة الثالثة والثالثو

يســجل المســاهمون الذين يرغبون في حضــور الجمعية العامة أو الخاصــة أســمائهم في مركا الشــركة الرئيســي قبل الوقت المحدد 

 النعقاد الجمعية.
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 المادة الرابعة والثالثون: نصاا اجتماع الجمعية العامة العادية 

ــحيـح ــره مســــاهمون يمثلون ربع رأس الـمال على األـقل، وإذا لم يتوفر  ال يكون انعـقاد اجتـماع الجمعـية الـعاـمة الـعادـية صــ ًا إال إذا حضــ

النصــــاا الالزم لعـقد ـهذا االجتـماع..، يتعين اختـيار أـحد الخـيارين، يعـقد االجتـماع الـثاني بـعد ســــاـعة من انتـهاء الـمدة المـحددة النعـقاد  

ــمن اـلدعوة لعـقد االجتـماع األول ـما يفـي ــرط أ، تتضــ د اإلعالن عن إمـكانـية عـقد ـهذا االجتـماع. )وجـهت اـلدعوة إلى االجتـماع األول بشــ

( من  30( يومًا التالية لالجتماع السـابق، وتنشـر هذه الدعوة بالطريقة المنصـوص عليها في المادة )30اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين )

 الممثلة فيه.هذا النظام( وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا أيًا كان عدد األسهم 

 

 المادة الخامسة والثالثون: نصاا الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صــحيحًا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلون نصــف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصــاا في  

د ســـاعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشـــرط أن  االجتماع األول يتعين اختيار أحد الخيارين. يعقد االجتماع الثاني بع

ــمن اـلدعوة لعـقد االجتـماع األول ـما يفـيد اإلعالن عن إمـكانـية عـقد ـهذا االجتـماع. وجـهت اـلدعوة إلى اجتـماع ـثان يعـقد بنفس   تتضــ

ــوص عليـها في الـمادة ) ــرة ـعدد من  ( من ـهذا النـظام وفي جميع األحوال يكون االجتـم30األوضــــاع المنصــ ــحيـحًا إذا حضــ اع الـثاني صــ

المســاهمين يمثل ربع رأس المال على األقل، وغذا لم يتوفر النصــاا الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد  

هم الممثلة فيه  ( من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صــحيحًا أيًا كان عدد األســ30باألوضــاع نفســها المنصــوص عليها في المادة )

 بعد موافقة الجهة المختصة.

 

 المادة السادسة والثالثون: التصويت في الجمعيات 

لكل مكتتب صــــوت عن كل ســــهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مســــاهم صــــوت عن كل ســــهم في الجمعيات العامة ويجب 

 استخدام التصويت التراكمي في انتخاا مجلس اإلدارة.  

 

 المادة السابعة والثالثون: القرارات 

ــية باألغلبية المطلقة لألســـهم الممثلة في  ــدر القرارات في الجمعية التأســـيسـ ــدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية  تصـ ها وتصـ

المطلقة لألســهم الممثلة في االجتماع كما تصــدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األســهم الممثلة في االجتماع،  

انقضـاء المدة المحددة في نظامها األسـاس  اال إذا كان قرارًا متعلقًا بايادة رأس المال أو تخفيضـه أو بإطالة مدة الشـركة أو بحلها قبل  

 أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

 

 المادة الثامنة والثالثون: مناقشة جدول االعمال

توجيه األـسئلة بـشأنها إلى أعـضاء مجلس اإلدارة  لكل مـساهم حق مناقـشة الموـضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة و

ومراجع الحـسابات.. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحـسابات على أـسئلة المـساهمين بالقدر الذي ال يعرض مـصلحة الـشركة للـضرر، وإذا 

 .رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً 

 

 لمادة التاسعة والثالثون: إجراءات الجمعيات العموميةا

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك 

ن الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم  في حال غياا رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. ويحرر باجتماع الجمعية محـضر يتـضمن عدد المـساهمي 

التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها  

وقعه رئيس  وخالصــة وافية للمناقشــات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضــر بصــفة منتظمة على كل اجتماع في ســجل خاص ب

 الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

 

 المادة االربعون: تشكيل اللجنة 

ــواء من   ــاء مجلس اإلدارة التنفيذين ســ ــاء من غير أعضــ ـــكل بقرار من الجمعـية الـعامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة أعضــ تشــ

 آت أعضائهاالمساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكاف 

 

 المادة الحادية واالربعون: نصاا اجتماع اللجنة

يشــترط لصــحة اجتماع لجنة المراجعة حضــور أغلبية أعضــائها، وتصــدر قراراتها بأغلبية أصــوات الحاضــرين، وعند تســاوي األصــوات يرجح  

 الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
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 المادة الثانية واالربعون: اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشـــركة، ولها في ســـبيل ذلك حق االطالع على ســـجالتها ووثائقها وطلب أي إيضـــاح أو 

ــركة لالنعقاد إذا  ــاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشــ بيان من أعضــ

 .لها او تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمةأعاق مجلس اإلدارة عم

 

 المادة الثالثة واالربعون: تقارير اللجنة 

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشـــركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحســـابات، وابداء مرئياتها حيالها  

ــرـكة وعـما ـقاـمت ـبه من أعـمال إن وـجدت، وعليـها ـكذـلك إـعداد تقرير عن رأيـها في شــــأن  ـمدى كـفاـية نـظام الرـقاـبة اـلداخلـية في الشــ

أخرى تدخل في نطاق اختصــاصــها وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نســخة كافية من هذا التقرير في مركا الشــركة الرئيســي قبل موعد  

نســخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد  انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشــرون يوما على األقل لتاويد كل من رغب من المســاهمين ب

 الجمعية.  

 

 المادة الرابعة واالربعون: تعيين مراجع الحسابات

يكون للشــركة مراقب حســابات أو أكثر من بين مراجعي الحســابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية  

على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس ســنوات متصــلة، ويجوز لمن أســتنفذ  وتحدد مكافآته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه  

هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضـي سـنتين من تاريخ انتهائها ويجوز للجمعية أيضـًا في كل وقت تطييره مع عدم اإلخالل بحقه في  

 .التعوي  إذا وقع التطيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع

 

 المادة الخامسة واالربعون: صالحيات مراجع الحسابات 

لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا أن يطلب البيانات واإليضاحات  

نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس    التي يرى ضـرورة الحصـول عليها ليتحقق من موجودات الشـركة والتااماتها وغير ذلك مما يدخل في

اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صــادف مراجع الحســابات صــعوبة في هذا الشــأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة.  

 .مرفإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األ

 

 المادة السادسة واالربعون: السنة المالية للشركة 

تبدأ السـنة المالية للشـركة أول يناير من كل سـنة ميالدية وتنتهي في نهاية ديسـمبر من كل سـنة على أن السـنة المالية األولى تبدأ  

 التالية.  ديسمبر من السنة الميالدية   31من تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في  

 

 المادة السابعة واالربعون: الوثائق المالية

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل ســنة مالية للشــركة أن يعد القوائم المالية للشــركة وتقريرًا عن نشــاطها ومركاها المالي   .1

هذه الوثائق تحت تـصرف مراجع    عن الـسنة المالية المنقـضية، ويـضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويـضع المجلس

 الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يومًا على األقل.

( من هذه المادة،  1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ) .2

ــركة   ــخ منها في مركا الشـ ــاهمين قبل  وتودع نسـ ــرف المسـ ــي تحت تصـ الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد  بالرئيسـ

 يوم على األقل. (21)وعشرون  

على رئيس مجلس اإلدارة أن ياود المـساهمين بالقوائم المالية للـشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحـسابات، ما لم تنـشر   .3

الشـــركة الرئيســـي. وعليه أيضـــًا أن يرســـل صـــورة من هذه الوثائق الى الوزارة، وذلك قبل تاريخ  في جريدة يومية توزع   في مركا  

 ( يومًا على األقل15انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر )

 

 المادة الثامنة واالربعون: توزيع أرباح للشركة 

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه االتي:

ــافية لتكوين االحتياطي النظامي  %( 10يجنب ) .1 ــركة،من األرباح الصـ ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب    للشـ

 من رأس المال المدفوع.( %30متى بلث االحتياطي المذكور )

اء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجـنب ) .2 ة بـن ة العـامـة العـادـي اح لتكوين احتـياطي  10للجمعـي ــص %( من صـــــافي األرـب اتفـاقي يخصــ

 لمواجهة التوسعات الطارئة داخل وخارج نشاط الشركة وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي االرباح
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للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصــلحة الشــركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر   .3

همين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صـــافي األرباح مبالث إلنشـــاء مؤســـســـات اجتماعية لعاملي  اإلمكان على المســـا

 الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.  

 ( من رأس المال الشركة المدفوع.%5يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) .4

العشـرون( من هذا النظام، والمادة السـادسـة والسـبعين من نظام الشـركات، تخصـيص بعد مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ) .5

مجلس اإلدارة، على أن يكون اســتحقاق هذه المكافأة متناســبًا مع عدد الجلســات التي    لمكافأة( من الباقي  %5ما تقدم نســبة )

 يحضرها العضو.

 

 المادة التاسعة واالربعون: استحقاق األرباح 

اهم حصــته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصــادر في هذا الشــأن ويبين القرار تاريخ االســتحقاق وتاريخ التوزيع  يســتحق المســ

 .وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق

 

 المادة الخمسون: توزيع األرباح لألسهم الممتازة 

إذا لم توزع أرباح عن أي سـنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السـنوات التالية إال بعد دفع النسـبة المحددة وفقًا لحكم المادة   .1

   .)الرابعة عشرة بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاا األسهم الممتازة عن هذه السنة

شــلت الشــركة في دفع النســبة المحددة وفقًا لحكم المادة )الرابعة عشــرة بعد المائة من نظام الشــركات( من األرباح لمدة  إذا ف  .2

ثالث ســنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصــة ألصــحاا هذه األســهم، المنعقدة طبقًا ألحكام المادة )التاســعة والثمانين( من  

م اجتماعات الجمعية العامة للشـركة والمشـاركة في التصـويت، أو تعيين ممثلين عنهم في  نظام الشـركات، أن تقرر إما حضـوره

مجلس اإلدارة بما يتناســب مع قيمة أســهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشــركة من دفع كل أرباح األولية المخصــصــة  

 ألصحاا هذه األسهم عن السنوات السابقة.  

 

 ائر الشركة المادة الحادية والخمسون: خس

إذا بلطت خســـائر شـــركة المســـاهمة نصـــف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل الســـنة المالية، وجب على أي مســـؤول في   .1

الـشركة أو مراجع الحـسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعـضاء المجلس فوًرا بذلك، 

مســــة عشــــر يوًما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمســــة وأربعين   وعلى مجلس اإلدارة خالل خ

يومًا من تاريخ علمه بالخســـائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشـــركة أو تخفيضـــه وفقًا ألحكام نظام الشـــركات وذلك إلى الحد الذي  

 وع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركات.تنخف  معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدف 

( من هذه المادة،  1وتعد الشـركة منقضـية بقوة نظام الشـركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ) .2

المقررة في هذه المادة ولم يتم   أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إـصدار قرار في الموـضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوـضاع

 االكتتاا في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يومًا من صدور قرار الجمعية بالايادة.

 

 المادة الثانية والخمسون: دعوى المسؤولية 

منهم   لكل مســاهم الحق في رفع دعوى المســؤولية المقررة للشــركة على أعضــاء مجلس اإلدارة إذا كان من شــان الخطأ الذي صــدر

الحاق ضــرر خاص به. وال يجوز للمســاهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشــركة في رفعها ال ياال قائمًا. ويجب على المســاهم  

 أن يبلث الشركة بعامه على رفع الدعوى مع قصر حقه على المطالبة بالتعوي  عن الضرر الخاص الذي لحق به.

 

 ة وتصفيتها المادة الثالثة والخمسون: حل الشرك

تدخل الشــركة بمجرد انقضــائها دور التصــفية وتحتفظ بالشــخصــية االعتبارية بالقدر الالزم للتصــفية ويصــدر قرار التصــفية االختيارية من  

الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشــتمل قرار التصــفية على تعيين المصــفي وتحديد ســلطاته وأتعابه والقيود المفروضــة على 

لمدة الامنية الالزمة للتصـــفية ويجب اال تتجاوز مدة التصـــفية االختيارية خمس ســـنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك اال  ســـلطاته وا

بأمر قضــائي وتنتهي ســلطة مجلس ادارة الشــركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الشــركة ويعدون بالنســبة الى الطير  

صـــفي وتبقى جمعيات المســـاهمين قائمة خالل مدة التصـــفية ويقتصـــر دورها على ممارســـة  في حكم المصـــفين الى أن يعين الم

 اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

 المادة الرابعة والخمسون

 يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

 المادة الخامسة والخمسون 

 وينشر طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحهيودع هذا النظام 
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 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه  10

 

 تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق المالية الموازية )نمو(  1- 10

المالية   السوق  إلى هيئة  المستند  لهذا  الخاضعة  بطلب تسجيل األسهم  الشركة  المستندات  تقدمت  السعودية، وتم تقديم جميع 

التسجيل   بعملية  المتعلقة  الموافقات  جميع  على  الحصول  وتم  المتطلبات،  جميع  واستيفاء  العالقة  ذات  الجهات  إلى  المطلوبة 

  بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا. (،واإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو

 

 سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم   2- 10

السعر   تحديد  تم  حيث  الشركة  مال  راس  زيادة  بها  وتمت  النظامية  الموافقات  أخذ  بعد  الشركة  أسهم  على  خاص  طرح  عمل  تم 

ووفقا لذلك    مالمستشار الماليم  االسترشادي من خالل تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة والتي قامت بها شركة اموال المالية

، حيث تم تخفي  السعر ( ريال 78.53)  وهو اقل من سعر الطرح الخاص البالث  ( ريال سعودي70سبعون )يبلث سعر االسترشادي للسهم  

اثرت على   والتي  العربية  بها جمهورية مصر  تمر  التي  االقتصادية  األوضاع  الخاص بسبب  الطرح  المالية  االسترشادي عن سعر  النتائج 

( رياالت سعودية، ومما تجدر اإلشارة إليه بأن رأس  10وتبلث القيمة االسمية للسهم عشرة )  م،2022للشركة في الربع الثالث من عام  

 ( سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.6,000,000) ستة ماليين( ريال سعودي مقسم إلى 60,000,000مال الشركة ستون مليون )

سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مااد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق  يتم تحديد   

صباحًا(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام   10صباحًا إلى الساعة    9:30)من الساعة  

الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة المااد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع    التداول بإيجاد السعر العادل 

ارتفاعًا وهبوطًا(. ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو   %30نسبة تذبذا يومية مسموح بها تبلث )

 ار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:سعر اإلدراج لليوم األول فقط، وتحسب السوق أسع

 يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية. (1

إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى المتبقي، وهو عدد   (2

 ابقة بهذا السعر.األوراق المالية غير المط 

 إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:   (3

 األعلى سعًرًا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط. .أ

 األقل سعًرًا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط. .ا

عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين )البيع والشراء(. يقرا متوسط السعرين إلى أقرا متوسط أسعار )أ( و )ا(   .ج

 وحدة تطير السعر عند اإلمكان.

يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس، باستثناء العطالت الرسمية في المملكة. ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات 

 ي:المحدد في الجدول اآلت 

 

 ( : تسلسل الجلسات  113جدول رقم ) 

 الامني   الجدول  الجلسة 

 9:30 – 10:00 الجلسة األولى: مااد االفتتاح 

 10:00 -15:00 تنفيذ  -الجلسة الثانية: السوق مفتوح 

 15:00 -15:10 الجلسة الثالثة: مااد اإلغالق 

 15:10 – 15:20 الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق 

 15:00 – 16:00 الجلسة الخامسة: السوق مطلق

 تداول   - إجراءات التداول والعضوية  المصدر:  

 

  يتاح تمرير وتعديل وإلطاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر  ✓

 وإلطاؤه خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول. 

ي )عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة  تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد ✓

 الثالثة 

 ُتطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة. ✓

 الجدول أعاله.  ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في 30يحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متطير يوميًا خالل  ✓
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 األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة   3- 10

 

 تعليق اإلدراج أو إلطائه   1- 3- 10

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلطاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وذلك في أي من الحاالت  .أ

 اآلتية: 

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة  (1

 إذا أخفقت الشركة إخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا في االلتاام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. (2

 إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. (3

 ن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.إذا رأت أ  (4

عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات  (5

لشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول  كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن ا

 اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة. فاللهيئةالصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، 

عند تسرا معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر  (6

 فقًا لذلك.إبالغ السوق و

إذا لم ُتستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ا( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي المدة  (7

 ( من الفقرة )د( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج.1المحددة في الفقرة الفرعية )

الما (8 التنظيم  إعادة  إجراء  افتتاح  طلب  قيد  المتراكمة  عند  خسائره  بلطت  الذي  للمصدر  لدى   %50لي  ماله  رأس  من  فأكثر 

 المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

 عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس. (9

المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر  عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم  (10

 بموجب نظام اإلفالس.

 عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس. (11

 

 ية: يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلت .ا

 معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين. (1

 أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. (2

 التاام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. (3

لتنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن  عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة ا (4

( من الفقرة )أ(  13مااولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )

 من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برف  افتتاح إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس مالم يكن ُموقفًا عن مااولة  (5

( من الفقرة)أ( من المادة 14وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )  العالقة،نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات  

 السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.

 

 تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:  .ج

 عند عدم التاام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق الّلوائح التنفيذية ذات العالقة. (1

 عن إبداء الرأي   عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع (2

 إلى حين إزالة الرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي. (3

بعد م (4 اإلدراج  والثامن من قواعد  الثاني  البابين  المحددة في  السيولة  لم تستوف متطلبات  تحددها ضإذا  التي  المهلة  ي 

 ذلك.السوق المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف 

 ر قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفي  رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.عند صدو (5

 

( من الفقرة )ج( من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج، بعد  3( و ) 2( و )1ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات ) .د

مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق  

 سات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.خالل مدة ال تتجاوز خمسة جل 
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يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلطاء إدراجها إدا رأت من المرجح حدوث   .ه

 أٍي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.

 

 داول أسهمها االستمرار في االلتاام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.يجب على الشركة التي ُعلق ت .و

 

( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلطاء 6إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة ) .ز

 إدراج أسهم الشركة.

 

ذ عكسي، يلطى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها عند إكمال الشركة لعملية استحوا .ح

تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفقًا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق  

 المالية وااللتاامات المستمرة.

 

 اول أو إلطاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ال تخّل هذه المادة بتعليق التد  .ط
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الهيئة،  ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق إلطاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة   .أ

يجب على الشركة تقديم طلب اإللطاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متاامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات 

 اآلتية: 

 األسباا المحددة لطلب اإللطاء. (1

 نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه. (2

وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلطاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل   (3

 أو أي إجراء آخر تتخذها الشركة.

 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي المعين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. (4

 قبول طلب اإللطاء أو رفضه. -بناًء على تقديرها -يجوز للهيئة  .ا

 ى الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلطاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.يجب عل .ج

فصح للجمهور عن ذلك في أقرا وقت ممكن. ويجب أن يتضمن  تعند إلطاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن   .د

 ذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.اإلفصاح على األقل سبب اإللطاء وطبيعة الحدث ال

 

 التعليق المؤقت   3- 3- 10

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتًا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من  .أ

شركة تأمين سريته حتى نهاية فترة  دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع ال

 التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.

الشركة أن تفصح للجمهور في   .ا المصدر، يجب على  بناًء على طلب  التداول مؤقتًا  عن سبب   -أقرا وقت ممكن    -عند تعليق 

 ث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحد

يجوز للهيئة أّن تعلق التداول مؤقتًا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في   .ج

الشركة عندما    نشاطات الشركة وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على

 تخضع أوراقها المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتاام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في   .د

 ة، ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.نشاطات الشرك

إليه في الفقرة )ا( أعاله، ما لم تر  .ه المدة المحددة في اإلفصاح المشار  الهيئة أو    ايرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء 

 السوق المالية خالف ذلك.

 

 رفع التعليق   4- 3- 10

 لالعتبارات اآلتية:  «تعليق اإلدراج أو إلطائه»( 1-3-10قرة )أ( من القسم )يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقًا للف

 معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين. .أ

 أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. .ا

 أخرى تراها الهيئة.التاام المصدر بأي شروط  .ج
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وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة  

 إلطاء إدراج األوراق المالية للشركة.

 

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلطاء إدراجها   5- 3- 10

إدر المُصدر في  المنصوص عليها في إذا رغب  إلطاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات  اج أوراق مالية سبق 

 قواعد طرح األوراق المالية وااللتاامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

 

 القرارات والموافقات التي ستدرج األسهم بموجبها   4- 10

 جبها فيما يلي:تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بمو

م( بالموافقة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة 29/05/2022هـ )الموافق  28/10/1443قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ   (1

 في السوق المالية الموازية )نمو( وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة.

ية مجلس إدارة الشركة باإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية  موافقة الجمعية العامة غير العادية على توص (2

 م( 19/06/2022هـ )الموافق 19/11/1443)نمو( بتاريخ 

 موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية(:  (3

المالية الموازية )نمو(   تم الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على طلب اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق

 م(، وهذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.26/12/2022هـ )الموافق 02/06/1444بتاريخ 

 موافقة هيئة السوق المالية:  (4

إدراجًا مباشرًا في  تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم الشركة بطرض إدراج أسهم الشركة  

هـ )الموافق 1444وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ **/**/  (،السوق المالية الموازية )نمو 

 م(.2022**/**/

 

 الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(   5- 10

( شهًرًا من تاريخ 12( في هذا المستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )طالصفحة )يحظر على كبار المساهمين المذكورين في  

ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول    (،بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو

 على موافقة الهيئة المسبقة.
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 المستندات المتاحة للمعاينة  11

صباحًا   9ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة  

للمستثمرين المؤهلين عند   «شركة أموال المالية »مساًء، أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي    4إلى الساعة  

 مثلي للمستشار المالي:  ملبريد اإللكتروني الخاصة بطلبهم من خالل ا

 ممثلي المستشار المالي 

 السيد  األستاذ/ محمود أحمد 

 المنصب: الرئيس التنفيذي 

 malsayyed@amwal.com.sa  : اإللكترونيالبريد  

 2911000 11 966+:  هاتف

 األستاذ/ هيثم عاات سالمة 

 المنصب: مدير الترتيب 

 hsalamah@amwal.com.sa : اإللكترونيالبريد  

   2911000 11 966+:  هاتف

 

م( على أال 2021إبريل    6هـ الموافق  1444رمضان    15م( وحتى تاريخ  2021مارس    20هـ )الموافق  1444شعبان    28وذلك ابتداًء من تاريخ  

 ( أيام قبل اإلدراج: 7تقل تلك الفترة عن )

 النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس. (1

 السجل التجاري للشركة. (2

مطبوعة من موقع هيئة    نمو( كنسخةتسجيل أسهم الشركة في السوق المالية الموازية )موافقة هيئة السوق المالية على   (3

 السوق المالية.

 اإلدراج.موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على  (4

 موافقة مجلس إدارة الشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق المالية الموازية )نمو(. (5

 ن: خطابات الموافقة م (6

 المستشار المالي )شركة أموال المالية( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذا المستند. .أ

هذا   .ا ضمن  وإفاداته  وشعاره  اسمه  إدراج  على  قانونيون  ومراجعون  محاسبون  واليحيى  اللحيد  شركة  القانوني  المحاسب 

 المستند.  

واالستشارات القانونية على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذا المستشار القانوني شركة التميمي وشركاه للمحاماة   .ج

 المستند 

تقرير تقييم للمصدر من نمو( )اآللية التي ُحدد بناًء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق المالية الموازية ) (7

 قبل المستشار المالي(.

م والقوائم المالية المفحوصة عن الفترة حتى  2021ديسمبر    31المنتهية في    القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية (8

 م.30/09/2022

  

mailto:hsalamah@amwal.com.sa
mailto:hsalamah@amwal.com.sa
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 القوائم المالية  12

 م  2021ديسمبر    31القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في   1- 12

 م 2022سبتمبر     30القوائم المالية المفحوصة حتى نهاية   2- 12
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