
  

 

 الوسائل الصناعيةشركة أسهم  نشرة إصدار 

(م1131002483)مبسقممالتج ريممب لسررررر  مواملقيدة(مم10/11/2007مامل افق)م رررررررررررررررررر29/10/1428موت ريخم)مق/(269مرقممال زاريممالقسار(مومم02/09/2007هم)امل افقم20/08/1428ق(موت ريخم/216ب  جبمالقسارمال زاريمرقمم)مةقفلهسررررر    همشرررررساهمة ررررر   هم

م.بسيدةمب د نهمالص  رم(م16/02/1980مامل افق)م ر29/03/1400ميخوت رم

م.احدال م لل هممس   يمري لم]*[مقدرهمب  سماملؤ لينمامل تث سينمعلىمامل ازيهمال  قممفيمطسحه مخاللمةنمالشساهمرأسمة لمإج  ليمةن (0.001) ن بهمعشسةمب مل ئهمت ث مع  يمسهم(م2,500,000)موخ    ئهمألفمةلي ن نعد ممطسح

مم(30/12/2021)امل افقمم ر26/05/1443مالخ يسمإلىم  ممم(26/12/2021)امل افقمم ر22/05/1443ماألحدمالطسحمةنم  ممفترة
م

صردر"مأو"مالشرساه)"مالصرن عيهمال سر ئ مشرساهمتأسر ر م
ُ
ممامل افق)مه29/03/1400مبت ريخمبسيدةمةد نهمةنمالصر  ر(م1131002483)مرقممالتج ريممالسر  مب  جب"مهالزراعيمال سر ئ مةؤسر ره"ماسرممتح ماملشريق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمصر ل ملصر حها مفس  هما ؤسر ره"(مامل

"مماملشرريق مواخ ان بنمعبدهللامألصررب اا معبدالسح نممالزراعيهمال سرر ئ ماهشررسم"مبإسررممتضرر ةنيهمشررساهمإلىمالزراعيهمال سرر ئ مةؤسرر ررهمتح ي مامل لكمقسرم(مم16/06/1991مامل افق)هم12/03/1411موبت ريخم.سرر   يمري لم(50,000)مألفخ  ررينممقدرهمة لموبسأس(مم16/02/1980

ممب لسر  مالشرساهمقيدموتم ممسر   ي،مري ل(م40,000)مألفمأرب ينمحصرهما مقي هم،بينمالشرسا  م ةتفقمعليابقي هممصر فيمأصر لماملؤسر رهلن تجهمعنمتقييمممالقي همةت ر ويهمعينيهمحصر (م5)مخ سمعد مإلىمةق رممسر   يمري ل(م200,000)مألفمة ئتيمليصرب مامل لمرأسمزي  ةموتم

مشساهمإلىمتض ةنيهمشساهمنةمالشساهمتح ي معلىمب إلج  عمالشسا  موافق(مم04/11/2006مامل افق) ه13/10/1427موبت ريخ(.مم16/06/1991 امل افق)م رررر03/12/1411مبت ريخ(م664)مبسقممعدلما تبملدىمتأسي ه معقدموأثب (م1131002483)مالسقممتح مبسيدةمب د نهمالتج ريم

ممألفموث  ن  ئهمةلي نمموت رررر ينمت رررر همالب لغهمب لزي  ةمال ف  متمموقدمع   ه،مأسررررهمموج ي ه مسرررر    همري الت(م10)معشررررسةمةنا مسررررهمما مقي همع  ي،مسررررهم(م10,000,000)مةال ينمعشررررسةمإلىمةق ررررممسرررر   يمري ل(م100٫000٫000)مةلي نممة ئهمقدرهمة لمبسأسمةقفلهمة رررر   ه

ممس   يمري ل(م99,800,000)
 
مق/(269مرقممال زاريممالقسارم(موم02/09/2007هم)امل افقم20/08/1428ق(موت ريخم/216ب  جبمالقسارمال زاريمرقمم)مامل    همالشسا تمبس  مالشساهمقيدموتمم،"الصن عيهمال س ئ مشساه"مليصب مالشساهمإسممت د  متم مما  م،ةنمامل    ينمنقدا

ممرأسمزي  ةمعلىمال    همغيرمال  ةهمال   يهموافق (مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434موبت ريخم.بسيدةمب د نهمالص  ر(مم16/02/1980مامل افق)م ررررررررر29/03/1400موت ريخ (1131002483)مبسقممالتج ريممب لس  مواملقيدة(مم10/11/2007مامل افق)م ررررررررر29/10/1428موت ريخ)

(مسهمم1(مسهممةج نيمةق ب ما مواحدم)1.5ب ن مواحدمونصفم)موذلكمب لك ة مالقي همةدف عهمع  يمسهم(م25,000,000)مةلي نمموعشسينمخ  همإلىمةق  همس   يمري ل(م250,000,000)مةلي نمموخ  ينمة ئتينمإلىمس   يمري ل(م100,000,000)مةلي نممة ئهمةنمالشساهمة ل

ممال ف  متمموقدم،سرررر    همري الت(م10)معشررررسةمةنا مسررررهمما مقي همع  ي،مسررررهم(م15,000,000)مةلي نممعشررررسمخ  ررررهمعد مإصرررردارمطسيقمعنوالذيم  ث مت ريخمان ق  مال   يهمال  ةهمالغيرمع   هم(مم04/06/0132مامل افق)مه25/07/1434  تلكه مامل رررر    نماملقيدونمفيمت ريخم

م.النظ ةيماالحتي طيمح  بمةنمس   يمري ل(م10,000,000)مةال ينمعشسةمةبلغموتح ي ماملبق ة،ماألرب حمح  بمةنمس   يمري ل(م140,000,000)مةلي نمموأرب ينمة ئهمخاللمةنمس   يمري لمةلي نمموخ  ينمة ئهمالب لغهمب لزي  ة

مع   همةنمفئهمواحدة،موالم10قي هما مسهممةنا معشسةم)(مسهممع  يمةدف عهمالقي همب لك ة ،م25,000,000ةق ممإلىمخ  هموعشسينمةلي نم)م،(مري لمس   ي250,000,000 بلغمرأسمة لمالشساهمالب ليمة ئت نموخ  ينمةلي نم)
 
(مري التمس    ه،موج يعمأسهممالشساهمأسه  

ما نمعد مأسررره  محضررر رماجت  ع تمال   يهمال  ةهملل  ررر   ينم)"ال   يه
 
م خسمةنمغيرمأعضررر  مةجلسمإ ارةمالشرررساهمأومع ةليم،ما  م حقملك مة ررر ال  ةه"(موالتصررر ي مفيا مي طىمأيمة ررر  ممأيمحق قمتفضررريليه،مويحقملك مة ررر  مم)"امل ررر  م"(مأ  

 
 ممأنم  ا معن مشرررخصررر 

مراجعمق ممرقمم)مأسهممالطسح.مت تحقمالشساهملين بمعن مفيمحض رماجت  ع تمال   يهمال  ةه
 
مةنمت ريخمنشسةماإلصدارم ذهموعنمال ن اتمامل ليهمالتيمتليا .م)فضال

 
مسي سهمت زيعماألرب ح"مفيم ذهمالنشسة(.(م"5حصتا مةنمأيمأرب حمت لنا مالشساهماعتب را

ممالطسحمسيك نم
 
ممإليا ميش ر)مع  يمسهم(م2,500,000)موخ    ئهمألفمةلي ن نمل د موذلكم،"(الطسح)"ماملؤ لينمامل تث سينملفئ تمة جه 

 
مري لم]*[الطسحمس سمك نموسيمس    ه،مري التمعشسة(م10)مقدر  ملل هممأس يهموبقي ه"(مالطسحمسهم"برموةنفس ة"مالطسحمأسهم"برمةجت  ه

ممالشساهمأسهممتك نمموس فمللشساه،ماملصدرمامل لمرأسمةنم(%0.001م)مب مل ئهمعشسةمب ج له مالطسحمأسهمموت ث مس   ي،
 
م"(مامل   م)"مة   مملك مويحقمتفضيليه،محق قممأيمة   ممأيموالي طي.مواحدةمفئهمةنمع   همأسه  

 
مال   يهماجت  ع تمحض رممأسه  معد ما نمأ  

م خسمةنمغيرمأعض  مةجلسمإ ارةمالشساهمأومع ةليمالشساهملين بمعن مفيمحض رماجت  ع تمال   يهمافيا موالتص ي "(مال  ةهمال   يه)"ملل     ينمال  ةه
 
منشسةمت ريخمةنا مالشساهمت لنا مأرب حمأيمالطسحمأسهمموت تحق.مل  ةه،ما  م حقملك مة   ممأنم  ا معن مشخص 

م.م)تليا مالتيمامل ليهماتوال ن مم ذهماإلصدار
 
م(.مالنشسةم ذهمفي"ماألرب حمت زيعمسي سه"م(5رقم)مق ممراجعمفضال

%(،معبدالسح نمعبدهللامعبدال زيزم15.02بن بهمةلكيهم)مزمعبدهللامعبدال زيزماملشيق %(،معبدال زي19.95بن بهمةلكيهم)معبدال زيزماملشيق م م:مص ل معبدهللامقب مالطسحمأومأاثرمةنمرأسمة له م)%5امل    ينمالكب رمفيمالشساهمالذ نم  لك نم)وا  مفيمت ريخم ذهمالنشسة،مفإنم

مسهممالشساهمقب مالطسح%(مةنمأ77.99و مم  تلك نمةجت  ينمن بهم)%(،13.01بن بهمةلكيهم)م%(،من صسمعبدهللامعبدال زيزماملشيق 15.00بن بهمةلكيهم)معبدالق  رمعبدهللامعبدال زيزماملشيق  %(،15.01بن بهمةلكيهم)ماملشيق 
 
.م)وملزيدمةنمالتف صي مح لمامل    ينمفضال

مةنمت ريخمبد متداولمأسهممالشساهمفيمال  قما12ةدةماثنيمعشسم)موب دمالطسح"مفيم ذهمالنشسة(.مويحظسمعلىماب رمامل    ينماملذا رينمأعالهمالتصسفمفيمأسه همم(م" يك مامللكيهمفيمالشساهمقب 1.4راجعمق مم)
 
مل ازيهم)"فترةمالبظس"(،مويج زملهممالتصسفمفيمأسه هممب دم(مشهسا

مانتا  م ذهمالفترةم ونمالبص لمعلىمة افقهم يئهمال  قمامل ليهم)"الهيئه"(مامل بقه.

أومم"مال     هم)"ال  ق"مةج  عهمتداولمتمامل تخدةهمفيمل ائ م يئهمال  قمامل ليهموق اعد  موفيمق ئ هماملصطلب تمامل تخدةهمفيمق اعدماملؤ لين،موفقمت سيفمامل تث سماملؤ  مفيمق ئ هماملصطلب مامل تث سينمفئ تمعلىمامل ازيهمال  قممفيمأسهممالطسحمفيماالاتت بموسيقتصس

م:(،مويقصدمب مفيمالب بمالث ةنمةنمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سة،مأيمةنماآلتي"تداولمال     ه"

مب  اا مالخ ص.ةؤس  تمس قمة ليهمتتصسفمل .1

ن مبشسوطمت كن مةنماتخ ذمالقسا .2 راتمالخ صهمبقب لماملش راهمفيمالطسحمواالستث  رمفيمال  قمامل ازيهمني بهمعنمال  ي مو ونمالب جهمإلىمع ال مةؤس همس قمة ليهمةسخ مله مفيمة  رسهمأع  لماإل ارةمشسيطهمأنمتك نمةؤس همال  قمامل ليهمقدمُعي 

مقهمةن .البص لمعلىمة افقهمة ب

م داع.حك ةهمامل لكه،مأومأيمجههمحك ةيه،مأومأيم يئهم وليهمت ترفماا مالهيئه،مأومال  ق،موأيمس قمة ليهمأخسىمت ترفماا مالهيئه،مأومةسازماإلم .3

مالشسا تمامل ل اهمةنمالبك ةه،مةب شسةمأومعنمطسيقمةحفظهمتد س  مةؤس همس قمة ليهمةسخ مله مفيمة  رسهمأع  لماإل ارة. .4

متموالصن   قماملؤس همفيم ولمةجلسمالت  ونملدولمالخليجمال سبيه.الشسا  .5

مصن   قماالستث  ر. .6

متث  رماألج نبمغيرماملقي ينمفيمال  قمامل ازيه.األج نبمغيرماملقي ينمامل   حملهممب الستث  رمفيمال  قمامل ازيهموالذ نمي ت ف نماملتطلب تماملنص صمعليا مفيمالدلي ماالسترش  يمالس .7

م تمامل ليهماألجنبيهماملؤ له.املؤس  .8

مأيمأشخ صماعتب ريينم خسينم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماإل داع. .9

م:أشخ صمطبي ي نم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماإل داع،موي ت ف نمأيمةنمامل   يرماآلتيه .10

مامل أنم ك نمقدمق ممبصفق تمفيمأس اقما (أ
 
مم.ضيهألوراقمامل ليهمالم ق مةج  عمقي تا معنمأرب ينمةلي نمري لمس   يموالمتق معنمعشسةمصفق تمفيما مربعمسنهمخاللماالثنيمعشسةمشهسا

 أنمالمتق مقي همص فيمأص ل معنمخ  همةال ينمري لمس   ي. (ب

 أنمي   مأومسبقمل مال   مةدةمثالثمسن اتمعلىماألق مفيمالقط عمامل لي. (ج

معلىمالشه  ةمال  ةهمللت  ة مفيماألوراقمامل ليهمامل ت دةمةنمقب مالهيئهأنم ك ( 
 
 . نمح صال

معلىمشه  ةمةهنيهمةتخصصهمفيمةج لمأع  لماألوراقمامل ليهمة ت دة (ه
 
 ةنمجههمة ترفماا م ولي  . أنم ك نمح صال

 أيمأشخ صم خسينمتحد  ممالهيئه. .11

(مثالثينمة   ممةنمامل    ينمالب ليين)ويش رمإلياممةجت  ينمبر"امل    ينم30وسيتممبيعمأسهممالطسحمةنمقب معد م)م(مج يعمأسهممالشساهمقب مالطسح.نممةجت  ينمبر"امل    ينمالب ليين"(مال ار ةمأس  ؤ ممفيمالصفحهم)ا  تلكمامل     نمالب لي نمفيمالشساهم)ويش رمإلي

ملل دولمرقمم)
 
%(مةنم70.04%(مةنمأسهممالشساهمب دمالطسحما  مسي تلكماب رمامل    ينمة ن بت م)90.00شسةمفيمالشساهمقب مالطسحموب ده"(،موب دماستك  لمع ليهمالطسح،مسي تلكمامل     نمالب لي نمة ن بت مت  ينمب مل ئهم)(مب ن انم)" يك مامللكيهماملب 6الب ئ ين"(موفق 

مراجعمق مممالطسحلل     ينمالب ئ ين،مولنمت تلممالشساهمأيمةبلغمةنمةتحصالتممب دمخصممةص ريفمع ليهمالطسحمالطسحلشساهمب دمالطسح،موست   مةتحصالتمامل    ينمبحصهمسيطسةمفيماوب لت ليمسيحتفظماب رمم،أسهممالشساهمب دمالطسح
 
"استخداممةتحصالتمم6)مفضال

مالطسح"(.

)"فترةمالطسح"(.محيثم  كنمتقد ممطلب تماالاتت بمفيمأسهممالطسحملدىممم(30/12/2021هم)امل افقم26/05/1443مالخ يس  ممش ةلهم خسم  ممإلغالقماالاتت بمو  منا  هممأ  م(م5)خ  همملدةموت ت سممم(26/12/2021هم)امل افقم22/05/1443ماألحدتبدأمفترةمالطسحمفيم  مم

مراجعمالصفحهم)و(مةنم ذهمالنشسة(.موس فم ك نمالطسحمعلىمامل تث سينماملؤ لينمخاللمفترةمالطسح،"مخاللمفترةمالطسحم)للبص لمعلىمتشساهمف لكممللخدة تمامل ليه"لل  تش رمامل ليموةد سماالاتت بماملقسمالسئيسم
 
وسيت حملك مةنامممف صي مأاثرمح لمة ل ة تماالتص لمفضال

مبأنمالبدم10)معشسة"امل تنداتماملت حهملل    نه".مسيتمماالاتت بمب د مم(12) رمإليا مفيمالق ممرقمم راسهمالفسصهماالستث  ريهمواالطالعمعلىمأيمة ل ة تمإض فيهمةت حهمةنمخاللمغسفهمللبي ن تم تممفيا معسضمج يعمال ث ئقماملش
 
(أسهمماحدمأ نىملك مة تث سمةؤ  ،معل  

هممالطسحمةنمخاللمتقد ممطلبماالاتت ب،موتح ي ماألة المإلىمح  بماالاتت بمالخ صمب  ليهمالطسحمةب شسةمح بمن  ذجملك مة تث سمةؤ  ،مسيك نماالاتت بمفيمأسمسهمم(1,249,990واحدمةلي نموة ئتينموت  هموأرب ينمألفموت    ئهموت  ينم)األقص ىملالاتت بم  م

(مع  مةنمت ريخمالتخصي ،مولنم ك نم ن كمأيمع  التماوماستقط ع تم2)م  ةير مالف ئضمخاللمم)"ت ريخمالتخصي "(،موسيك نمم(م04/01/2022هم)امل افقم01/06/1443مالثالث  ة عدمأقص هم  مماالاتت ب،موس فم تمماإلعالنمعنمع ليهمالتخصي مالنا ئيمألسهممالطسحمفيم

م(م"امل ل ة تماملت لقهمب ألسهمموأحك م9  تمالطسح،مالسج  مةساج همالق مم)ح لمشسوطموأحك مموت ليموملزيدمةنمالتف صي مم(.06/01/2022هم)امل افقم03/06/1443مالخ يسةنمال ههمامل تل همملتحصالتمالطسحماومةد سماالاتت بمأومالشساه،مور مالف ئ مفيمة عدمأقص هم  مم

م"مةنم ذهمالنشسة.موشسوط مالطسح

مال    همأومغيرمال    ه(موالتص ي مفي والمي طيمأيمسهمملب ةل محق قمتفضيليه.موي طيما مسهمملب ةل مالبقمفيمص تمواحدمويحقملك مة   ممفيمالشساهمحض رماجت  عمال   يهمامللشساهمفئهمواحدةمةنماألسهممال    ه، ،ما  م حقملك مة   ممأنمل  ةهملل     ينم)س ا  

م خسمةنمغيرمأعض  مةجلسمإ ارةمالشساهمأومع ةليمالشساهملين بمعن مفيمحض رماجت  ع تمال   يهمال  ةه
 
مةنمت رم  ا معن مشخص 

 
مراجعم.موت تحقمأسهممالطسحمحصتا مةنمأيمأرب حمت لنا مالشساهماعتب را

 
يخمالنشسةم ذه.موملزيدمةنمالتف صي مح لمسي سهمت زيعماألرب ح،م)فضال

 م.ةنم ذهمالنشسةم(م"سي سهمت زيعماألرب ح"(5ق ممرقمم)

م اخ مامل لكهمال سبيهمال     همأوم أسهممالشساهمفيمأيمس قملألسهمموتداولمملممي بقمإ راج ملق اعدمطسحماألوراقمامل ليهمواإللتزاة تمامل ت سةمللهيئهملتس ي موطسحمأسه ه مفيمال  قمامل ازيه خ رجه مقب م ذامالطسح.موقدمتقدة مالشساهمبطلبس ا  
 
،ما  متقدة مبطلبموفق 

ملق اعدماإل راجإلىم
 
تداولماألسهممفيمال  قمامل ازيهمفيموق مقسيبمب دم  يعمامل افق تمالسس يهماملالزةهمل  ليهمطسحماألسهممب  مفيمذلكمامل افقهمنشسةماإلصدارم ذه.موةنماملت قعمأنم بدأتممالبص لمعلىمج وقدموتمماالستيف  مب ملتطلب تما فه،م،ةج  عهمتداولمال     هموفق 

لل  تث سينماملؤ لينمالذ نمتنطبقمعلياممالشسوطم ةنم ذهمالنشسة(.موب دمتس ي ماألسهممفيمال  قمامل ازيه،مس فمي   م"الت اريخمامله هموإجسا اتمالطسح " ق ممالف ئضمواالنتا  مةنمج يعماملتطلب تمالنظ ةيهمذاتمال القهم)مفضالمراجع االنتا  مةنمع ليهمتخصي ماألسهممور 

  .فيمأسهممالشساه س ا مةنم اخ مأومخ رجمامل لكهمب لتداولم

مب الستث  رمفيمأسهممالطسح.مولذلكم جبم راسهمق ميم"إش  رمةهم"مو"ع اة ماملخ طسة"مال ار  نمفيمنشسةماإلصدارم ذهمب ن  همةنمِقَب مامل تث سينماملؤ لينماملبت لينمعلىمةخ طسموأة رمغيرمةؤادةمأسهممالطسح نط يماالستث  رمفيم
 
مقب مأنم تخذوامقسارا

م

 املستشار املالي ومدير االكتتاب

م
 
مم

م

م
دة مبح بمةتطلب تمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سةمالص  رةمعنم يئهمال  قمامل ليهمب مل لكهمال سبيهممنشسةماإلصدارم ذهت يمتح

ُ
ال     هم)املش رمإليا مبرم"الهيئه"(.مويتح  مأعض  مةجلسماإل ارةمالذ نمتظهسمأس  ؤ ممعلىمة ل ة تمق

م،مويؤادونمبح بمعل هممواعتق   م،مب دمإجسا مج يعمالدراس تمامل كنهموإلىمالبدمامل ق ل،مأن مالمت جدمأيموق ئعمأخسىم  كنمأنم ؤ يمعدمنشسةماإلصدارم ذه  نما ة مامل ؤوليهمعنم قهمامل ل ة تمال ار ةمفيمةجت  ينموةنفسمم(جعلىمالصفحهم)

مة ؤوليهمةه  م ال     همأيمة ؤوليهمعنمةحت ي تم ذهمالنشسة،موالمت طي نمأَيمتأايداتمتت لقمبدقهم ذهمالنشسةمأوماات  لهمتداولم وةج  عهممإلىمج  مأيمإف  ةموار ةمفي مةضلله.موالمتتح  مالهيئهمالنشسةممتض ينا م ،موتخلي نمأنف ه  مصساحهمةنمأي 

مجز مةنا الطسح.موفيمح لمت ذرمفهممةحت ي تم ذهمالنشسة،ممب ألسهممةح مب  جبم ذهمالنشسةمتحسيمةدىمصبهمامل ل ة تماملت لقهمما ماألسهمماملطسوحهشسم.مويجبمعلىمالساغبينمفيم ا ن معنمأيمخ  رةمتنتجمع  مور مفيم ذهمالنشسةمأوماالعت   معلىمأي 

م جبماستش رةمة تش رمة ليمةسخ مل .

مب،موالتحت يم ذهمالنشسةمعلىمس سمالطسح،موسيتممنشسمنشسةماإلصدارمالنا ئيهماملتض نهمس سمالطسحمب دماالنتا  مةنمع ليهمبن  مس  مأواةسإنمالغسضمةنمنشسةماإلصدارماألوليهم ذهمعسضه معلىمامل تث سينماملؤ لينمفيمع ليهمبن  مس  ماواةسماالاتت 

 االاتت بموتحد دمس سمالطسح.
م

 م(03/11/2021 رم)امل افقم28/03/1443بت ريخممنشسةماإلصدارم ذهمتصدرم



مهم إشعار  ب



 

 أ

 

 إشعار مهم 

ومعنماألسهمماملطسوحهملالاتت بمفيمال  قمامل ازيه.موسي  ة مامل تث سونمالذ نم تقدة نمال س ئ مالصن عيهمة تمتفصيليهما ةلهمعنمشساهمتقدمم ذهمالنشسةمة ل م

ةنمالشرررررررساهمأومةنا ممبطلب تماالاتت بمفيماألسرررررررهمماملطسوحهمعلىمأسررررررر سمأنمطلب ااممت رررررررتندمإلىمامل ل ة تمالتيمتحت  ا م ذهمالنشرررررررسة،موالتيم  كنمالبصررررررر لمعلىمنسررررررر 

شرررررساهمف لكممللخدة تموةد سماالاتت بممأومة قعمامل رررررتشررررر رمامل ليم)www.alwasail.com)مامل رررررتشررررر رمامل ليموةد سماالاتت بمأومةنمامل اقعمااللكترونيهملك مةنمالشرررررساه

مwww.falcom.com.saاملررررررر لررررريرررررررهم) م( "مال رررررررررررررررررر ررررر   رررررررهم"ترررررررداولمم رررررررررررررررررر ررررر   رررررررهةرررررجررررر ررررر عرررررررهمترررررررداولمالةررررر قرررررعممأوم)www.cma.org.sa(أومةررررر قرررررعم ررررريرررررئرررررررهمال رررررررررررررررررر قماملررررررر لررررريررررررره

(www.saudiexchange.sa.)م

مال سبيهمب مل لكهمامل ليهمال  قمم يئهنشسةماإلصدارم ذهمعلىمتف صي متممتقد  ه مح بمةتطلب تمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سةمالص  رةمعنممتحت يم

(مةجت  ينموةنفس  ن،ما ة مامل ؤوليهمعنم قهمامل ل ة تمال ار ةمفيم ذهمالنشسة،مويؤادونمجفيمصفحهم)مأس  ؤ مح  مأعض  مةجلسماإل ارةمال ار ةم،مويتال     ه

فيم ذهمالنشسةمإلىمج  مب دمإجسا مج يعمالدراس تمامل كنهموإلىمالبدمامل ق ل،مأن مالمت جدمأيموق ئعمأخسىم  كنمأنم ؤ يمعدممتض ينا مم،ح بمعل هممواعتق   مب

(مأيمة ؤوليهمعنمةحت ي تم ذهمالنشسة،موالمت طي نمأيمتأايداتمتت لقمال     هم)تداولممال     همتداولمموةج  عهوالمتتح  مالهيئهمم.أيمإف  ةموار ةمفيا مةضلله

م.ةنا مجز مأيمعلىماالعت   معنمأومالنشسة،م ذهمفيمر وممع  متنتجمخ  رةمأيعنمما ن م  بدقتا مأوماات  له ،موتخلي نمنف يا  مصساحهمةنمأيمة ؤوليهمةه

مم،ا  تش رمة ليم)"امل تش رمامل لي"(شساهمف لكممللخدة تمامل ليهموقدمتممت يينم
 
أسهممالشساهمفيمال  قممبطسحلالاتت بم)"ةد سماالاتت ب"(،موذلكمفي  م ت لقمموةد سا

م(م"الت هداتمالخ صهمب الاتت ب"مةنم ذهمالنشسة.م10الق مم)مامل ازيهم)االاتت ب(.ملل زيدمةنمالتف صي ،مالسج  مةساج ه

منتيجهاألسهممبشك مسلبيمإنمامل ل ة تمال ار ةمفيم ذهمالنشسةما  مفيمت ريخمإصدارهمعسضهمللتغيير،موعلىموج مالخص صم  كنمأنم تأثسمال ضعمامل ليمللشساهموقي هم

مراجعمالتط راتمامل تقبليهماملت لقهمب  اة مالتضخمموة دالتما
 
لف ئدةموالضسائبمأومأيمع اة ماقتص   همأومسي سيهمأخسىمخ رجهمعنمنط قمسيطسةمالشساهم)فضال

أومتف ير  ممالطسحاعتب رمتقد مم ذهمالنشسةمأومأ همة ل ة تمشفهيهمأومات بيهمأومةطب عهمفي  م ت لقمبأسهممم ج زم ذهمالنشسة(،موالممفي(م"ع اة ماملخ طسة"م2ق ممرقمم)

مشك مةنماألشك ل،معلىمأنا موعدميعليا ،مبأأوماالعت   م
 
مأومما

 
ممأومتأايدا

 
متحقيقمأيمأرب حمأوما سا اتمأومنت ئجمأومأحداثمة تقبليه.مبشأنمإقسارا

ماالاتت بمع ليهاهمفيمب ملش رممامل ليم  أومةنمة تش رممينالب ئ مينامل    مةنمأوةجلسمإ اراا ممأعض  مةنالم ج زماعتب رم ذهمالنشسةمب ث بهمت صيهمةنمج نبمالشساهمأوم

االستث  ريهمالفس  همأومال ضعمامل ليمملأل داف ونماألخذمفيماالعتب رمم   ذهمالنشسةمذاتمطبي همع ةه،موقدمتممإعدا مفيمامل ج  ة.موت تبرمامل ل ة تماملطسوحهماألسهممفي

مل مةسخ مة ليمة تش رمةنمةهنيهماستش رةمعلىمالبص لممة ؤوليهمالستث  ر بمقسارماتخ ذمقب مالنشسةملهذهمة تلمما مويتح   أوماالحتي ج تماالستث  ريهمالخ صه.

مامل ليهفيم ذهمالنشسةملأل دافمواألوض عمواالحتي ج تممال ار ةاالستث  رموامل ل ة تمم ذامةال ةهوذلكملتقييممةدىم الطسح،مأسهمفيمماالاتت بمبخص صمالهيئهمقب مةن

مالخ صهمب .م

(مةؤس  تمس قم1 حمح بمةتطلب تمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سةمعلىمفئ تمامل تث سينماملؤ لينمو مما  م لي: قتصسماالاتت بمفيمأسهممالطسم

ن مبشسوطمت كنم(2ة ليهمتتصسفملب  اا مالخ ص.م  مع ال مةؤس همس قمة ليهمةسخ مله مفيمة  رسهمأع  لماإل ارةمشسيطهمأنمتك نمةؤس همال  قمامل ليهمقدمُعي 

حك ةهمم(3قهمة بقهمةن .ةنماتخ ذمالقساراتمالخ صهمبقب لماملش راهمفيمالطسحمواالستث  رمفيمال  قمامل ازيهمني بهمعنمال  ي مو ونمالب جهمإلىمالبص لمعلىمة اف

مالهيئ مالهيئه،مأوال  ق،مأومأيمس قمة ليهمأخسىمت ترفماا  مأومأيم يئهم وليهمت ترفماا  مأومأيمجههمحك ةيه، مامل لكه، مأوةسازماأل داع. (مالشسا تمامل ل اهمةنم4ه،

(مالشسا تموالصن   قماملؤس همفيم ولمةجلسمالت  ونم5البك ةه،مةب شسةمأومعنمطسيقمةحفظهمتد س  مةؤس همس قمة ليهمةسخ مله مفيمة  رسهمأع  لماإل ارة.م

هممب الستث  رمفيمال  قمامل ازيهموالذ نمي ت ف نماملتطلب تماملنص صمعليا مفيمالدلي ماألج نبمغيرماملقي ينمامل   حملم(7(مصن   قماالستث  ر.م6لدولمالخليجمال سبيه.م

أيمأشخ صماعتب ريينم خسينم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمم(9املؤس  تمامل ليهماألجنبيهماملؤ له.مم(8االسترش  يمالستث  رماألج نبمغيرماملقي ينمفيمال  قمامل ازيه.م

م:(مأشخ صمطبي ي نم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماإل داع،موي ت ف نمأيمةنمامل   يرماآلتيه10سازماإل داع.مفيمامل لكهموح  بملدىمة

خاللماالثنيمعشسةممبعمسنهأ(أنم ك نمقدمق ممبصفق تمفيمأس اقماألوراقمامل ليهمالم ق مةج  عمقي تا معنمأرب ينمةلي نمري لمس   يموالمتق معنمعشسةمصفق تمفيما مرم

مامل ضيه.
 
 (مأنممب(مأنمالمتق مقي همص فيمأص ل معنمخ  همةال ينمري لمس   ي.مج(مأنمي   مأومسبقمل مال   مةدةمثالثمسن اتمعلىماألق مفيمالقط عمامل لي.مشهسا

معلىمالشه  ةمال  ةهمللت  ة مفيماألوراقمامل ليهمامل ت دةمةنمقب مالهيئه.مه(مأنم ك م
 
معلىمشه  ةمةهنيهمةتخصصهمفيمةج لمأع  لماألوراقمامل ليهم ك نمح صال

 
نمح صال

م(مإلىم  مم26/12/2021 رم)امل افقم22/05/1443األحدمأيمأشخ صم خسينمتحد  ممالهيئه.مسيتممالطسحمخاللمالفترةمةنم  ممم(11ة ت دةمةنمجههمة ترفماا م ولي  .م

م)امل افقم26/05/1443الخ يسم مالقي  ممامل    ينمالب ئ ين مةنمالشساهمومويطلبمام م(30/12/2021 ر ما فه ماالطالعمعلى مالنشسة مةنمةتلقيم ذه مامل لي وامل تش ر

شرخ مملبيررع،مأومطلبرر مل ررسضمشررسا مأيمةررنمأسررهممالطررسح،مةررنمج نربمأيمالنظ ةيهمالتيمتت لقمبطسحمأومبيعمأسهممالطسحموةساع ةمالتقيدماا .مالمت ثرر م ررذهمالنشررسةمعسض  

احرهمت زيرعم رذهمالنشرسةمأومبيررعمأسررهممفريمأيمبلردمالم جيرزمفير مالنظر ممامل  ر لمبر مفريمذلركمالبلردمملثر مذلركمالشرخ متقد رممةثر مذلركمال رسضمأومالطلرب،مويحظرسمصسم

ررسماملقي يررنمامل رر  حملهررممب ألسررتث  رمفرريمال رر قمامل ازيرره،موالذ ررنمي رت ف نماملتطلبر تمالطررسحمإلىمشررخ مفرريمأيم ولررهمأخررسىمغيررسمامل لكرره،مب سررتثن  مفئررهماألج نبمغي

نماألج نبموالشررسا تمجنبيهماملؤ لررهمو/أومامل ررتث سياملنصر صمعليار مفريمالدلير ماالسترشر  يمإلسرتث  رماألج نربمغيررسماملقي يررنمفرريمال رر قمامل ازيرره،مواملؤس رر تمامل ليررهماألم

 . ةماألنظ هموالت لي رر تماملنظ ررهملذلرركوالصن   ررقماملؤس ررهمفرريم ولمةجلررسمالت رر ونملرردولمالخليررجمال سبيررهمةررنمخاللماتف قيررهمةب  لرره،معلررىمأنم تررممةساعرر

م

http://www.saudiexchange.sa/
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اليةامل علوماتامل  

م31التيمتتضررررررررررررر نمأرق مماملق رنهملل رررررررررررررنهمامل ليهماملنتايهمفيم)مم2020 ي ررررررررررررر برمم31ماملنتايهمفيمهامل ليملل رررررررررررررن اتتممإعدا مالق ائممامل ليهماملساج همللشرررررررررررررساهم

مم)التيمتتضرر نمأرق مماملق رنهملفترةمال ررتهم2021  ني مم30والق ائممامل ليهماألوليهماملختصررسةماملفح صررهملفترةمال ررتهمأشررهسماملنتايهمفيممم(،2019 ي رر برم

ملل    يرمالدوليهمللتق ريسمامل ليهمم(مواإل ض ح تماملسفقهماام2020ني مةنمع مم  مم30أشهسماملنتايهمفيم
 
(مامل ت دةمفيمامل لكهمال سبيهمال     همIFRS)موفق 

وقدمت  مةساج هموتدقيقموفح ما مةنمالق ائمم(.مSOCPA)ملل ساج ينمواملب سرررررررررررررربينوامل   يرمواإلصررررررررررررررداراتماألخسىمالتيماعت داا مالهيئهمال رررررررررررررر    هم

  ني مم30مموالق ائممامل ليهماألوليهماملختصسةماملفح صهملفترةمال تهمأشهسماملنتايهمفيم2020 ي  برمم31 ليهماملساج همللشساهملل نهمامل ليهماملنتايهمفيمامل

 ممالشررررساهمبإصرررردارممماملشرررر رمإليا مأعالهمةنمقب مشررررساهمسررررلي  نمعبدهللامالخسايرررر يم)الخسايرررر يموشررررسا همةح سررررب نموةساج  نمق ن ني ن(،م ذاموتق2021

ممق ائ ه مامل ليهمب لسي لمال    ي.

 

 املستقبلية واإلفادات التوقعات

معنمامل ررررتقب مفيمالشررررساهمظسوفمتختلفموقد.مفيم ذهمالنشررررسةموةفصرررر معنا مةحد ةمافتراضرررر تمأسرررر سمعلىمفيم ذهمالنشررررسةمال ار ةمالت ق  تمإعدا متم

 الت ق  ت.م ذهماات  لمأومبدقهم ت لقمفي  منمأومتأايدمأومت هدوب لت ليمفإن مالم  جدمض  مامل تخدةه،ماالفتراض ت

ممذاتمالكل  تمب ضماسرررتخداممخاللمةنمع ممبشرررك معليا مي رررتدلمأنم  كنموالتيم،"ة رررتقبليهمإف  ات"مفيم ذهمالنشرررسةمال ار ةمالت ق  تمب ضموت ث 

م،"املبت  م"ةنم حت  "،"م،"امل كنم"ةنم  كن"،"م،"املت قعمةن"م،"ع ت ق"م،"ي تقد"م،" قدر"م،" ن يم"م،"ي تزم"م،" خطط"مةث مامل ررررررررررررررتقبليهمالدالله

ممبخص صمللشساهمالب ليهمالنظسموجههماإلف  اتم ذهموت كس.مامل نىمفيمله ماملش ااهمأوماملق ربهماملفس اتمةنموغير  مله مالن فيهموالصيغم،"قد"م،"س ف"

ممتشرررك مالملكنا مة رررتقبليه،مأحداث
 
ممأومضررر  ن 

 
ممالف ليماأل ا معلىمتؤثسمقدمالتيمال  اة مةنمال د دم ن كمأنمإذمللشرررساه،مة رررتقبليمف ليمأ ا مأليمتأايدا

مماإلف  اتم ذهمتضر نت مع  مابيرمبشرك ماختالفه مإلىموتؤ يمنت ئجه مأومإنج زااا مأومللشرساه
 
ممأومصرساحه

 
مموال  اة ماملخ طسمأ مماسرت ساضمتمموقد.مضر ن 

ممأاثرمصررررر رةبماألثسم ذامةث مإلىمتؤ يمأنم  كنمالتي
 
ممتحققمل موفي  "(.ماملخ طسةمع اة "(م2)مق رررررممرقممراجع)مفيم ذهمالنشرررررسةمأخسىممأق ررررر ممفيمتفصررررريال

ممللشساهمالف ليهمالنت ئجمفإنم،فيم ذهمالنشسةمال ار ةمالتقد ساتمأومالت ق  تمةنمأيم قهمعدممأومصبهمعدممثب مل مأومال  اة ،م ذهمةنمأاثرمأومواحد

م.فيم ذهمالنشسةمامل ضبهمتلكمعنمج  سيممبشك متختلفمقد

م

م
 
ممأيمفيمعل  مإذامالهيئهمإلىمتك يليمنشررررسةمإصرررردارمبتقد ممالشررررساهمسررررتق مم،طسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ررررت سةملتطلب تمق اعدمموةساع ة مب دموق  

ممة  ئ مأيمظه رم(م2)مأوم،نشسةماإلصدارج  سيهموار ةمفيموج  متغييرمةهممفيمأة رم(م1)مبأيمةنماآلتي:ماإل راجوقب ماات  لممالهيئهمةنم ذهمالنشسةماعت   

ممسر ا  مم، ذهمالنشرسةمتضر نا مة ل ة تمأيمت د  مأومتحد ثمت تزممالمالشرساهمفإنمالب لتين،م  تينموب سرتثن  .منشرسةماإلصردارمفيمتضر ينا م جبما نمةه ه

موالظسوفماألحداثمفإنموالتقد سات،ماملؤادةمغيرمواألة رمماملخ طسملهذهمونتيجه.مذلكمغيرمأومة رررررررررتقبليهمح ا ثمأومجد دةمة ل ة تمنتيجهمذلكما ن

ممتحدثمالموقدمالشررررررساهمتت ق  مالذيمالنح معلىمتحدثمالمقدم ذهمالنشررررررسةم تن وله مالتيمامل ررررررتقبليهموالت ق  ت
 
ممامل ررررررتث سينمعلىم ت ينموعلي ،.مةطلق 

ممامل تقبليهماإلف  اتمعلىماالعت   معدممةعم ض ح تاإلمم ذهمض  مفيمامل تقبليهماإلف  اتمج يعمفح ماملبت لينماملؤ لين م.أس س يمبشك  

 

م

م

م

م

م

 

 

م

 



 

 ج

 

 دليل الشركة
 * أعضاء مجلس اإلدارة

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية **االستقاللية***

قبل  اململوكة األسهم

 الطرح

 "مباشرة"

قبل  اململوكة األسهم

 الطرح

 غير مباشرة"

بعد  اململوكة األسهم

 طرحال

 "مباشرة"

بعد  اململوكة األسهم

 الطرح

 غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

عبدهللامبنمعبدالسح نم

معبدال زيزماملشيق بنم

رئيسمةجلسم

 **اإل ارة
م-م-م13.61%م3,403,500م-م-م15.01% 3,751,300 77 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي

دهللامبنمص ل مبنمعب

 عبدال زيزماملشيق 

ن ئبمرئيسمةجلسم

 **اإل ارة
م-م- %17.96م4,490,800 - - %19.95 4,988,600 59 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي

عبدالق  رمبنمعبدهللام

 بنمعبدال زيزماملشيق 

عض مةجلسم

والسئيسمماإل ارة

 التنفيذي

م-م-م%13.41م3,353,400 - - 15.00% 3,751,200 56 س   ي غيرمة تق  تنفيذي

ن صسمبنمعبدهللامبنم

 عبدال زيزماملشيق 

عض مةجلسم

 اإل ارة
م- 13.01% 3,251,800 68 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي

 

م-
2,854,000 11.42% - - 

عبدال زيزمبنمعبدهللام

مبنمعبدال زيزماملشيق 

عض مةجلسم

 اإل ارة
م-م-م%13.63م3,407,800 - - 15.02% 3,755,600 63 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي

بنممص ل بنممنسلي  

 ***السش  يمسلي  ن

عض مةجلسم

 اإل ارة
 - - - -م-م-م-م- 61مس   ي ة تق  غيرمتنفيذي

أح دمبنمعبدهللامبنم

مةح دمالسبدي

عض مةجلسم

ماإل ارة
 - - - - - - - -م61مس   يمة تق مغيرمتنفيذي

م****ماإل ارةمةجلسمسسمأةين

 ةح دمعليمجالل

مال سيف ني

مةجلسمسسمأةين

ماإل ارة
م-م-م-م-م-م-م-م-م43مس   ي -م-

مالشساه:ماملصدرمممممممممممممم

مه16/04/1440م(معلىمانتخ بمأعض  مةجلسماإل ارةماملذا رينمأعالهموذلكمملدةمثالثمسن اتمتبدأمةنمت ريخم20/12/2018)امل افقممه13/04/1440فيمت ريخممال    هماملن قدةمغيرمال   يهمال  ةه*موافق م

مم(.23/12/2018)امل افقم

مةنم20/04/2019)امل افقممه15/08/1440**مقسرمةجلسماإل ارةما  مفيمت ريخم 
 
م:م(مامل افقهمعلىمت يينماال

ممل لسماأل ارة.ممعبدالسح نمعبدهللامعبدال زيزماملشيق مال يد/ .أ
 
 رئي  

ملسئيسمةجلسماإل ارة.ماملشيق معبدال زيزمعبدهللامص ل ال يدم/م .ب
 
من ئب 

ا ض مةجلسمإ ارةملل دةماملتبقيهملدورةمةجلسمسلي  نمص ل مسلي  نمالسش  يمم(معلىمت يينمال يد/م16/01/2020هم)امل افقم21/05/1441فيمت ريخمماملن قدةال    هممغيرم***موافق مال   يهمال  ةه

معنمال يد/م
 
م.مالسةي مس   معبدالسح نمسلي  ناإل ارةمالب ليهمبدال

مت ريخمقسرمةجلسماإلمم**** مفي مامل افقهمعلىمت يينمال يد/مجاللمبنمعليمةح دمال سيف نيماأةينمسسممل لسماإل ارةمةنمت ريخمم22/10/2020هم)امل افقم05/03/1442 ارةما   هم)امل افقم05/03/1442(

مم.وحتىمنا  هم ورةمةجلسماإل ارةمالب ليم(م22/10/2020

مةنم:مةمعنم يئهمال  قمامل ليهمفيمتحد دمع ارضماالستقاللمألعض  مةجلسماإل ارة،موتت ث مع ارضماالستقاللمألعض  مةجلسماإل ارةمللشساهمفيما تمماالستن  معلىمالئحهمح ا همالشسا تمالص  رمم****

 ممل من بت مخ  همفيمامل ئهمأومأاثرمةنمأسهممالشساهمأومفيمشساهمأخسىمةنمةج  عتا .م
 
 أنم ك نمة لك 

 سن اتمةتصلهمأومةنفصلهمفيمعض يهمةجلسمإ ارةمالشساه.مأنم ك نمقدمأةض ىمة م زيدمعلىمت عم 

 أنما نمل مصلهمقسابهمةعمأيمةنمأعض  مةجلسماإل ارةمفيمالشساهمأومفيمشساهمأخسىمةنمةج  عتا .م 

 أنمتك نمل مصلهمقسابهمةعمأيمةنماب رمالتنفيذ ينمفيمالشساهمأومفيمشساهمأخسىمةنمةج  عتا .م 

 مخالل
 
ممأنمي   مأوما نمي   مة ظف 

 
ملبص مال  ةينمامل ضيينملدىمالشساهمأومأيمطسفمةت  ة مة ه مأومشساهمأخسىمةنمةج  عتا ،ما ساجعيمالب  ب تمواب رمامل ر  ن،مأومأنم ك نمة لك 

مسيطسةملدىمأيمةنمتلكماألطسافمخاللمال  ةينمامل ضيين.م
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الوسائل الصناعية شركة    

مم بالخطمبنمع سمطسيقم-مالناضهمحيم–مبسيدة

مبسيدةم51411مالسةزمالبر ديم124مص.ب.

 امل لكهمال سبيهمال     ه

 +966(م16)م3816658م  تف:

م+966(م16)م3811203ف اس:م

مinfo@alwasail.com:مالبر دماإللكتروني

م www.alwasail.comامل قعماإللكتروني:م
 

الشركة ممثال    
 

م

 املمثل الثاني املمثل األول  البيان

 عبدال زيزماملشيق معبدهللاعبدالق  رم ص ل معبدهللامعبدال زيزماملشيق  االسم

معض مةجلسماإل ارةموالسئيسمالتنفيذيمةجلسماإل ارةمن ئبمرئيس الصفه

 ال ن انم

ممقمخزاميطسمم–السة لمحيمم–السي ضم

مالسي ض11485لسةزمالبر ديمام21599ص.ب.م

مامل لكهمال سبيهمال     ه

ممالخط بمبنمع سمطسيقم-مالناضهمحيم–بسيدةم

مبسيدةم51411السةزمالبر ديمم124ص.ب.م

مامل لكهمال سبيهمال     ه

م1116تح يل :م 3816658 (16) 966+ 4508433 (11) 966+ رقمماله تف

م3811203 (16) 966+م4508435 (11) 966+ رقممالف اس

مSaleh@alwasail.com abdulkader@alwasail.com البر دماإللكتروني

 www.alwasail.comمامل قعماإللكترونيم

 مالشساه:ماملصدر

األسهم سوق   

     (يةالسعود تداول ) السعودية تداول  مجموعة

م6897مال لي م–مفهدمامللكمطسيق

م 15وحدةمرقم:م

 3388م-م12211السي ضم

 امل لكهمال سبيهمال     ه

  966+920001919  تف:م

م 11 966+2189133ف اس:م

م@sasaudiexchangecsc.البر دماإللكتروني:م

 www.saudiexchange.saمامل قعماإللكتروني:م
 

  ومدير االكتتاب املالي املستشار

  املالية للخدمات فالكم شركة

م رعمال لي شم–حيمال رو مم–السي ضم

 11421السي ضمم884مب.صم

 امل لكهمال سبيهمال     ه

  966+8004298888  تف:م

م 11 966+2054827ف اس:م

مfalcom.com.saInfo@البريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saلكتروني: املوقع اإل

 

املسجل الشركة عنوان  

 ممثال الشركة

mailto:info@alwasail.com
http://www.alwasail.com/
mailto:Saleh@alwasail.com
mailto:abdulkader@alwasail.com
http://www.saudiexchange.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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  القانوني املحاسب

 شركة الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 

 ش رعمالتخصص يم-حيمامل ذرمالش  ليمم–السي ضم

 11482السي ضمم8306ص.بم

مامل لكهمال سبيهمال     ه

 920028229م  تف:

 +966م11م477م4924ف اس:م

 general@alkharashicaa.comالبر دماإللكتروني:م

مwww.alkharashicaa.comمامل قعماإللكتروني:

 
 تنويه

مةنمامل رررتشررر ر
 
فيمأعط امة افقتاممالكت بيهمعلىماسرررتخداممأسررر  عامموشررر  رااامموإف  ااامماملذا رينمأعالهمواملب سررربمالق ن نيمامل ليموةد سماالاتت بمماال

.موتجدرماإلشررررررر رةمإلىمأنمج يعم ذهمال ه تم ذهمالنشرررررررسةمت ريخمحتىمة افقت مبسرررررررببمةناممأيم قمم،مولمالشرررررررك موال ررررررري قمالظ  سمفيا وفقمم ذهمالنشرررررررسة

مأومةصلبهمةنمأيمن عمفيمالشساه.
 
موال  ةلينمفيا مأومأيمةنمأق رااممالم  لك نمأسه  

  



 

  و

  ملخص الطرح

قردمتك نم .موعلير مفرإنم رذامامللخ مالم حت يمعلىمار فرهمامل ل ةر تمالتيفيم رذهمالنشررررررررررررررسةةر تمال ار ةم اردفم رذامامللخ مإلىمتقرد ممخلفيرهمة جزةمعنمامل ل مم

 ذهموةساج هم ،موينبغيمعلىمامل رررررتث سينماملبت لينمقسا ةهذهمالنشرررررسةةه همب لن ررررربهملل  رررررتث سينماملبت لين.ملذلك،مفإن م جبمقسا ةم ذامامللخ ما قدةهمل

وعلىموجر مماكر .م رذهمالنشررررررررررررررسةةنمقبر مامل ررررررررررررررتث سينماملبت لينمعلىمةساعر ةممأسررررررررررررررهممالطسحأيمقسارم ت لقمبر السررررررررررررررتث ر رمفيمبر لكر ةر ،مويجربمأنمُ بنىممالنشررررررررررررررسة

م مماالسرررررررتث  ريماملخ طسة(مقب ماتخ ذمقسارممع اة (م)2رقمم)م(موالق رررررررمأالصرررررررفحهم)فيم«مةهمإشررررررر  رم»الخصررررررر ص،مفإن مةنمالضرررررررسوريمةساع ةمة مور مفيمق رررررررمم

م.هذهمالنشسةالخ ض هملمأسهممالطسحمفيمب الاتت بماملت لقه

 ووصفها وتأسيسها الشركةاسم 

هم20/08/1428ق(موت ريخم/216ب  جبمالقسارمال زاريمرقمم)ةقفلهممسررر    همة ررر   همهيمشرررساهمهال سررر ئ مالصرررن عيشرررساهم

واملقيدةمب لس  مم(م10/11/2007 رم)امل افقم29/10/1428)وت ريخم)قم/269م((مومالقسارمال زاريمرقممم02/09/2007)امل افقم

ويبلغمرأسمةررر لممم(مالصرررررررررررررررر  رمب رررد نرررهمبسيررردة.16/02/1980هم)امل افقم29/03/1400وتررر ريخمم(1131002483)التجررر ريمبسقمم

(م25,000,000)سرررررر   ي،مةق ررررررممإلىمخ  ررررررهموعشررررررسينمةلي نممري لم(250,000,000)مة ئت نموخ  ررررررينمةلي نمالشررررررساهمالب ليم

ويت ث معن انم.موج ي ه مأسرررهممع   هم،(مري التمسررر    ه10 مسرررهممةنا معشرررسةم)ةدف عهمالقي همب لك ة ،مقي هماممع  يمسرررهم

ع سمبنمخط بمرضررر يمطسيقمم-حيمالناضرررهمم–مبسيدةالسررر  مالتج ريمفيمالشرررساهمالسئي ررر يما  م  مةذا رمفيمالسررر  مالتج ريمفيم

ممهللامعن .
ممةؤسرررر رررره"ماسررررممتح ماملشرررريق مبدال زيزعمبنمعبدهللامبنمصرررر ل ملصرررر حها مفس  هما ؤسرررر ررررهمالصررررن عيهمال سرررر ئ مشررررساهمسرررر رررر تأ

مالزراعيهمال سرررررررررررر ئ  م1131002483)مرقممالتج ريممالسرررررررررررر  مب  جب" ممامل افق)مه29/03/1400مبت ريخمبسيدةمةد نهمةنمالصرررررررررررر  ر(

مقسرم(مم16/06/1991مامل افق)هم03/12/1411موبت ريخم.سررررررررر   يمري لم(50,000)مألفمخ  رررررررررينمقدرهمة لموبسأس(مم16/02/1980

بنمعبدهللامألصررررب اا معبدالسح نممالزراعيهمال سرررر ئ مشررررساه"مبإسررررممتضرررر ةنيهمشررررساهمإلىمالزراعيهمال سرررر ئ مؤسرررر ررررهةمتح ي مامل لك

معينيهمحصررررررر (م5)مخ سمعد مإلىمةق رررررررممسررررررر   يمري ل(م200,000)مألفمة ئتيمليصرررررررب مامل لمرأسمزي  ةموتم"مماملشررررررريق مواخ ان 

(م40,000)مألفمأرب ينمحصررررهما مقي هم،همةتفقمعليا مبينمالشررررسا  ن تجهمعنمتقييمملصرررر فيمأصرررر لماملؤسرررر ررررهمبقي مالقي همةت رررر ويه

ممعدلما تبملدىمتأسرري رره معقدموأثب (م1131002483)مالسقممتح مبسيدةمب د نهمالتج ريممب لسرر  مالشررساهمقيدموتم ممسرر   ي،مري ل

ممالشررررررسا  موافق(مم04/11/2006مامل افق) ه13/10/1427موبت ريخ(.مم16/06/1991 امل افق)م ررررررررررررررررررر03/12/1411مبت ريخ(م664)مبسقم

مري ل(م100٫000٫000)مةلي نممة ئهمقدرهمة لمبسأسمةقفلهمة رررررر   همشررررررساهمإلىمتضرررررر ةنيهمشررررررساهمةنمالشررررررساهمتح ي معلىمب إلج  ع

ممع   ه،مأسهمموج ي ه مس    همري الت(م10)معشسةمةنا مسهمما مقي همع  ي،مسهم(م10,000,000)مةال ينمعشسةمإلىمةق ممس   ي

مري لمسرررررررر   يمم(99,800,000)مألفموث  ن  ئهمةلي نمموت رررررررر ينمت رررررررر همالب لغهملزي  ةب مال ف  متمموقد
 
متم مما  م،ةنمامل رررررررر   ينمنقدا

ب  جبمالقسارمال زاريمرقمممامل رر   همالشررسا تمبسرر  مالشررساهمقيدموتمم،"الصررن عيهمال سرر ئ مشررساه"مليصررب مالشررساهمإسررممت د  

موترررررر ريررخم/216) م)املرر افررقم20/08/1428ق( م)املرر افررقم29/10/1428وترررررر ريررخمم(ق/(269ومالررقررسارمالرر زاريمرقررممم(02/09/2007ه  ررررررررررررررررررررررررررر

مب د نهمالصرر  رم(م16/02/1980مامل افق)مه29/03/1400موت ريخم(1131002483)مرقممالتج ريممالسرر  موب  جبم(م10/11/2007

مة ئهمةنمالشررررساهمة لمرأسمزي  ةمعلىمال    همغيرمال  ةهمال   يهموافق (مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434موبت ريخ.مبسيدة

مةلي نمموعشرسينمخ  رهمإلىمةق ر همسر   يمري ل(م250,000,000)مةلي نمموخ  رينمة ئتينمإلىمسر   يمري ل(م100,000,000)مةلي نم

(مسررهمم  تلكه م1(مسررهممةج نيمةق ب ما مواحدم)1.5ب ن مواحدمونصررفم)موذلكمب لك ة مالقي همةدف عهمع  يمسررهم(م25,000,000)

معنوالذيم  ث مت ريخمان ق  مال   يهمال  ةهمالغيرمع   هم(مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434يدونمفيمت ريخمامل رررررررر    نماملق

مال ف  متمموقدم،سر    همري الت(م10)معشرسةمةنا مسرهمما مقي همع  ي،مسرهم(م15,000,000)مةلي نممعشرسمخ  رهمعد مإصردارمطسيق

ماألرب حمح رر بمةنمسرر   يمري لم(140,000,000)مةلي نمموأرب ينمة ئهمخاللمةنمسرر   يمري لمةلي نمموخ رر ينمة ئهمالب لغهمب لزي  ة

مم.النظ ةيماالحتي طيمح  بمةنمس   يمري ل(م10,000,000)مةال ينمعشسةمةبلغموتح ي ماملبق ة،

 ملخص أنشطة الشركة

مب  جبمالس  مالتج ريم مالص  ر(مم16/02/1980مقامل اف)مه29/03/1400موت ريخ (1131002483)رقممت  رسمالشساهمنش طه 

موتسخي مم،بسيدةمب د نه مصن عيه مةنشأة مقب  مةن مالص  ر مامل دنيه موالثروة مالصن عه موت ريخم1001003468)مقسارمسقمبوزارة )

ممه22/11/1440 مم(م25/07/2019)امل افق مت ريخ مفي م نتهي م)امل م23/11/1443والذي مه وتسخي مةنشأةم م(،22/06/2022افق

م مومصن عيه مقب  مةن مالص  ر مامل دنيه موالثروة مالصن عه م1001004960)مقسارمسقمبزارة موت ريخ )امل افقممه05/01/1441(

م.مم(02/08/2022هم)امل افقم04/01/1444والذيم نتهيمفيمت ريخمم(م04/09/2019

نق مالبساهممصن عهمالب ليمأثيلين،مصن عهماألن بيبموامل اسيرموالخساطيمموسي رمفيممس له مالتج ريما  مفيمموتت ث مأنشطهمالشساه

م.،مالبيعمب لتجزئهملآلالتموامل داتمالزراعيهول زاةه ونق مامل ا ،مصن عهمة اسيرموخساطيمموأن بيبمبالستيكيهمووصالاا م

موتت ث مأنشطهمالشساهما  مفيمالنظ مماألس س يمب زاولهموتنفيذماألغساضمالت ليه:

ملينيث ا ب لي)مالبالستيكمأن بيبمإنت ج • مالكهسب  ،ملصحي،امالصسف املي ه،مالسي،مألنظ همهةختلفموأح  ممب ق س ت(

 .وةلبق اا ماله تف،

م.ةط طيهموف اص محلق تمإنت ج •

م.الصحيموالصسفماملي همأع  لموتشغي مصي نهمالصحي،موالصسفماملي همأع  لمةق والتم •

م.الشساهمةنتج تمفيموالتجزئهمال  لهمتج رةم •



 

 ز

 

م.مةنتج اا مولبفظمأغساضه ملتحقيقمةهالالزمموامل ت  ع تماملب نيموإنش  مال ق راتمت لكم •

م.موخ رجه مال     همال سبيهمامل لكهم اخ مالشساهمةنتج تمت  يق •

م.خ رجه مإلىموالتصد سمامل لكهمإلىماالستيرا  •

م.امل اقعموتنظيممالبدائقمتش يرم •

م.مامليك نيكيهمواألع  لمالنف   تمةنموالتخل ماملدنمنظ فهم •

م.ال  ةهمواملنتز  تمالبدائقموصي نهمهامليك نيكيماألع  لموصي نهمتشغي  •

 .والغ زموالسيمماملي همشبك تمتنفيذم •

 ذاموقدمم.ةنمال ه تماملختصرررررررررهمإنموجدتملالزةهوفقماألنظ هماملتب هموب دمالبصررررررررر لمعلىمالتراخي مامت  رسمالشرررررررررساهمأنشرررررررررطتا وم

سررررررررر ريهماملف  لمحتىمت ريخم ذهمالنشرررررررررسة.ممحصرررررررررل مالشرررررررررساهمعلىما فهمالتراخي مالنظ ةيهمالالزةهملألنشرررررررررطهمالب ليه،موالتيمج ي ه 

مراجعم
 
م(م"التراخي موالتصرررر ري "مفي3.15الق ررررمم))وملزيدمةنمامل ل ة تمح لمالتراخي مالتيمت  رسمالشررررساهمأنشررررطتا مب  جها مفضررررال

 (. ذهمالنشسة

م

مشرررربك تمةنا ماثيرةمتطبيق تمفيمدمت ررررتخموالتيموةك الاا موالقطعمإ ثلينمالب ليمأن بيبمإنت جفيممالف ليمالب ليم ت ث منشرررر طمالشررررساه

ممب إلضر فهم.الصرن عيهمالتطبيق تمةنمال د دمإلىمب إلضر فهمواالتصر التموالكهسب  مالغ زموأن بيبمالصرحيموالصرسفماملي ةموشربك تمالسيم

 .األن بيبمل زلممو ائسيهمة طحهماسفنجيهمحساريهموع ازلمماألن بيبمجلدمتش  موالتيماملط طمةنتج تمبتصنيعمالشساهمتق ممذلكمإلى
مالم  جدمللشساهمأيمةنتج تمأومنش ط تمجد دةمةه همحتىمت ريخم ذهمالنشسة.

وعدد أسااااااهمهم،  ،املسااااااالمون الكبار

 الطرح وبعدهونسب ملكيتهم قبل 

 

م   لك الذ ن الكب ر امل    ين إن 
 
مم: م الشساه أسهم ةن أاثر أو(م5%)مب مل ئه خ  ه ةنام اال

ماالسم
مالطسحمب دمالطسحقب م

مالن بهمعد ماألسهممالن بهمعد ماألسهم

 17.96% 4,490,800 19.95% 4,988,600مص ل معبدهللامعبدال زيزماملشيق 

 13.63% 3,407,800 15.02% 3,755,600معبدال زيزمعبدهللامعبدال زيزماملشيق 

 13.61% 3,403,500م15.01% 3,751,300 عبدالسح نمعبدهللامعبدال زيزماملشيق 

 13.41% 3,353,400 15.00% 3,751,200 عبدهللامعبدال زيزماملشيق معبدالق  ر

 11.42% 2,854,000 13.01% 3,251,800 ن صسمعبدهللامعبدال زيزماملشيق 

 70.04% 17,509,500 %77.99 19,498,500 اإلجمالي 

 مالشساه:ماملصدر

صدررأس مال 
ُ
م.ف عمب لك ة ةدمري لمس   يم(0000,00052,)مةلي نممة ئت نموخ  ين امل

صدر إجمالي عدد
ُ
م.ةدف عهمالقي همب لك ة مسهممع  ي(م000,00052,)موعشسينمةلي نممخ  ه أسهم امل

م(مري التمس    ه.10عشسةم) القيمة االسمية للسهم

املاااطااارو اااااة ساااااااااااااهااام األ  إجااامااااااالاااي عاااااادد

 لالكتتاب
 ع  يمةدف عهمالقي همب لك ة .مسهمم(2,500,000)ةلي ن نموخ    ئهمألفم

 األسهم املطرو ة من رأس مالنسبة 

 الشركة
مم(%10.00)مب مل ئه عشسة

م .ري لمس   يم××(××) الطرح سعر 

مري لمس   ي.م××(××) إجمالي قيمة الطرح

 استخدام متحصال ت الطرح

مح اليمالب لغهمةصررررررررررررر ريفمخصرررررررررررررممب د××××××××(××××)مالب لغهمالطسحمةتحصرررررررررررررالتمصررررررررررررر فيمت زيعم تممسررررررررررررر ف

ممينالب ئ مينامل رررررر   معلىمسرررررر   يمري لم××××(××××)
 
مولنماملطسوحهماألسررررررهممةنم  لك نا مالتيماألسررررررهممل د موفق 

م)مالطسحمةتحصالتمةنمجز مأيمعلىمالشساهمتحص 
 
ممةن"الطسحمةتحصالتماستخدام"م(6)رقممالق ممراجعمفضال

م.)النشسةم ذه

 املستهدفين املستثمرين فئات

املؤ لينمم تث سينملامفئ تمعلىوااللتزاة تمامل ت سةمم ليهاملمراقاألوممطسحمق اعدمةتطلب تمبح بمالطسحم قتصس

وفقمت سيفمامل تث سماملؤ  مفيمق ئ هماملصطلب تمامل تخدةهمفيمل ائ م يئهمال  قمامل ليهموق اعد  موفيمق ئ هم

ويقصدمب مفيمالب بمالث ةنمةنمق اعدمطسحماألوراقمم،ال     همتداولممةج  عهاملصطلب تمامل تخدةهمفيمق اعدم

 :مل ليهموااللتزاة تمامل ت سة،مأيمةنماآلتيا

 .مةؤس  تمس قمة ليهمتتصسفملب  اا مالخ ص



 

  ح

  ك نمةؤس همال  قمامل ليهمت ارةمشسيطهمأنمإلمفيمة  رسهمأع  لمام ةسخ ملهمة ليهمس قممةؤس همع ال

ن قدم ل  قمبشسوطمت كن مةنماتخ ذمالقساراتمالخ صهمبقب لماملش راهمفيمالطسحمواالستث  رمفيمامُعي 

م امل ازيهمني بهمعنمال  ي مو ونمالب جهمإلىمالبص لمعلىمة افقهمة بقهمةن .

 حك ةهمامل لكه،مأومأيمجههمحك ةيه،مأومأيم يئهم وليهمت ترفماا مالهيئه،مأومال  ق،موأيمس قمة ليهم

مأخسىمت ترفماا مالهيئه،مأومةسازماإل داع.

 م د س  مةؤس همس قمة ليهمةسخ ملهتحفظهمالشسا تمامل ل اهمةنمالبك ةه،مةب شسةمأومعنمطسيقمة

مفيمة  رسهمأع  لماإل ارة.

 .مالشسا تموالصن   قماملؤس همفيم ولمةجلسمالت  ونملدولمالخليجمال سبيه

 .مصن   قماالستث  ر

 األج نبمغيرماملقي ينمامل   حملهممب الستث  رمفيمال  قمامل ازيهموالذ نمي ت ف نماملتطلب تماملنص صم

م ماالسترش  يمالستث  رماألج نبمغيرماملقي ينمفيمال  قمامل ازيه.عليا مفيمالدلي

 .ماملؤس  تمامل ليهماألجنبيهماملؤ له

 .مأيمأشخ صماعتب ريينم خسينم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماإل داع

 اع،موي ت ف نمأشخ صمطبي ي نم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماإل د

م:أيمةنمامل   يرماآلتيه

أنم ك نمقدمق ممبصفق تمفيمأس اقماألوراقمامل ليهمالم ق مةج  عمقي تا معنمأرب ينمةلي نمري لم •

مامل ضيه
 
مم.س   يموالمتق معنمعشسةمصفق تمفيما مربعمسنهمخاللماالثنيمعشسةمشهسا

مأنمالمتق مقي همص فيمأص ل معنمخ  همةال ينمري لمس   ي. •

    مأومسبقمل مال   مةدةمثالثمسن اتمعلىماألق مفيمالقط عمامل لي.أنمي •

معلىمالشه  ةمال  ةهمللت  ة مفيماألوراقمامل ليهمامل ت دةمةنمقب مالهيئه •
 
 .أنم ك نمح صال

معلىمشه  ةمةهنيهمةتخصصهمفيمةج لمأع  لماألوراقمامل ليهمة ت دة •
 
ةنمجههم أنم ك نمح صال

 ة ترفماا م ولي  .

 م خسينمتحد  ممالهيئه.مأيمأشخ ص

 الطرح طريقة االكتتاب في أسهم

مالشساهمولدىماالاتت بموةد سمامل ليم تش رملامنا مةملدىمالطسحمفترةمأثن  ماتت باالمطلب تمن  ذجمت فيرمسيتم

 ذهممةن"موشسوط مالطسحموأحك ممب ألسهممملت لقهامامل ل ة ت("9)مرقممالق ممةساج همالسج  مالتف صي مةنوملزيدم

مالنشسة(.

 يمكن التياألساااااااهم  لعدد األدنى الحد

 فيها االكتتاب
م.أسهم (10عشسةم)م

 التياألسااااااااهم  لعدد األدنى الحدقيمة 

 فيها االكتتاب يمكن
مس   يمري لم××(××)

 يمكن التياألسااااااهم  لعدد األعلى الحد

 فيها االكتتاب
م.سهمم(1,249,990)مواحدمةلي نموة ئتينموت  هموأرب ينمألفموت    ئهموت  ين

 التياألساااااااهم  لعدد االعلى الحدقيمة 

 فيها االكتتاب يمكن
مس   يمري لم××(××)

 طريقة التخصيص ورد الفائض

مطلبمتقد ممةكتتبما معلىمويجبماالاتت ب،مةب لغمالستالممأة نهمح  بمبفت مواملصدرماالاتت بمةد سمسيق م

مبإش  رمالتخصي معنماإلعالنمسيتممالطسح،مفترةمتا  انموب د.مالب  بم ذامفيماالاتت بمةبلغموإ داعماالاتت ب

ماألسهممتخصي موسيتمم(م04/01/2022هم)امل افقم01/06/1443  ممالثالث  ممأقص همة عدمفيموذلكمامل تث سين

مع  مأ  ممستهمخاللمالف ئضمر موسيك نمماملصدر،مةعمب لتش ورممامل ليمامل تش رم قترحه ممل موفق ماتت باللماملطسوحه

مالسج  )مالطسحمةتحصالتمامل تل همال ههمةنماستقط ع تمأومع  التمأيم ن كمتك نممولنمالتخصي ،ميخت رممةن

م.(النشسةم ذهمةن"موشسوط مالطسحموأحك ممب ألسهمماملت لقهمامل ل ة ت(م"9)مرقممالق ممةساج ه

مم(30/12/2021 رم)امل افقم26/05/1443م(مإلىم  ممالخ يسم26/12/2021 رم)امل افقم22/05/1443  مماألحدممةن الطرح فترة

 األ قية في األرباح
مةنمت ريخممحصررتا مةنمأيمأرب حمت لنا مالشررساهمأسررهممالطسحمت ررتحق

َ
مم ذهمالنشررسةاعتب را

 
وعنمال ررن اتمامل ليهمالتيمتليا م)فضررال

مت زيعماألرب ح"(.م(م"سي سه5رقمم)راجعمق مم



 

 ط

 

 التصويت  قوق 

ملب ةل مسهمما موي طي.متفضيليهمحق قمملب ةل مسهممأيمي طيموالمواحدة،مفئهمهيمأسهممع   همةنمالشساهمأسهممج يعمإن

مغيرمأومال    همسرررررررررر ا  م)ملل  رررررررررر   ينمال  ةهمال   يهماجت  عمحضرررررررررر رممالشررررررررررساهمفيمة رررررررررر  مملك مويحقمواحدمصرررررررررر تمفيمالبق

م خسألك مة ررررررر  ممما  م حق.في موالتصررررررر ي (مال    ه
 
أومع ةليممةنمغيرمأعضررررررر  مةجلسمإ ارةمالشرررررررساهمنم  ا معن مشرررررررخصررررررر 

م.مملين بمعن مفيمحض رماجت  ع تمال   يهمال  ةهمالشساه

 القيود املفروضة على األسهم

مم(12)ماثنيمعشررسمأسرره هممةدةمفيالتصررسفمم ذهمالنشررسةمفيم(حالصررفحهم)فيمماملذا رمأسرر  عاممامل رر   ينماب رم حظسمعلى
 
مشررهسا

،مويج زملهممالتصررررسفمفيمأسرررره هممب دمانتا  م ذهمالفترةم ونمالبصرررر لمامل ازيهمال رررر قمخمبد متداولمأسررررهممالشررررساهمفيمةنمت ري

معلىمة افقهمالهيئهمامل بقه.

 إدراجها ُمصدرلل سبق التي األسهم
مأسهممالشساهمموتداولممإ راجلممي بقم فيممطسحه ه مقب م اخ مامل لكهمال سبيهمال     همأومخ رجفيمأيمس قملألسهممس ا  

مال  قمامل ازيه.م

م



 

  ي

 التواريخ املهمة وإجراءات الطرح

 للطرح املتوقع الجدول الزمني

 التاريخ الجدول الزمني املتوقع للطرح

مفترةمالطسح
م مماالاتت ب بدأ م)امل افقم22/05/1443  مماألحدمفي م26/12/2021 ر وي ت سمملدةمم(

مم(30/12/2021 رم)امل افقم26/05/1443سم  ممالخ يتنتهيمب نتا  مم(مأ  م5خ  هم)

مم(30/12/2021هم)امل افقم26/05/1443مالخ يس  مممة عدملتقد ممطلب تماالاتت بم خس

مم(30/12/2021هم)امل افقم26/05/1443مالخ يس  مممل دا مقي هماالاتت بموفقمطلب تماالاتت بمأخسمة عدم

مم(04/01/2022هم)امل افقم01/06/1443مالثالث    مممامل تث سيناإلعالنمعنمالتخصي مالنا ئيمألسهممالطسحموإش  رم

مم(.06/01/2022هم)امل افقم03/06/1443مالخ يس  مممر مالف ئضم)إنموجد(م

مالت ريخماملت قعملبد متداولماألسهم

 ت قعمأنم بدأمتداولمأسررررهممالشررررساهمفيمال رررر قمامل ازيهمب دماسررررتيف  مج يعماملتطلب تم

إلجسا اتمالنظ ةيهمذاتمال القه،موسررررررررررررريتمماإلعالنمعنمبد متداولمواالنتا  مةنمج يعما

ممال رررررررررررررر ر   رررررررهمااللركرتررونرريترررررررداولممةرجر ر عرررررررهماألسررررررررررررررهرممفريمالصرررررررررررررربرفماملربرلريرررررررهموةر قرع

(www.saudiexchange.sa)م

موعبرة قعمالي ةيهماملبليهمالصبفمفيمالف ليهمالت اريخمعنماإلعالنم تمم فوسمتقسيبيه،مأعالهمالزةنيمال دولممفيماملذا رةمالت اريخمج يعمإنمتنويه:

لل  تش رمامل ليمموامل قعماإللكترونيم).comalwasailwww.)للشساهمموامل قعماإللكتروني(مwww.saudiexchange.sa)مااللكترونيمال     ه تداولممةج  عه

م.م)www.falcom.com.sa(مالاتت بمشساهمف لكممللخدة تمامل ليهوةد سما

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

وفقممناملؤ ليمامل تث سينمفئ تمعلىمبح بمةتطلب تمق اعدمطسحماالوراقمامل ليهمواإللتزاة تمامل ت سةمامل ازيهمال  قممفيمأسهممالطسحمفيمالطسحم قتصس

دمت سيفمامل ررررررررررررتث سماملؤ  مفيمق ئ هماملصررررررررررررطلب تمامل ررررررررررررتخدةهمفيمل ائ م يئهمال رررررررررررر قمامل ليهموق اعد  موفيمق ئ هماملصررررررررررررطلب تمامل ررررررررررررتخدةهمفيمق اع

 :ويقصدمب مفيمالب بمالث ةنمةنمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سة،مأيمةنماآلتيم،ال     همتداولممةج  عه

م.ة ليهمتتصسفملب  اا مالخ صةؤس  تمس قم .1

ن قدممةؤس همال  قمامل ليهمك نمت ارةمشسيطهمأنمإلمفيمة  رسهمأع  لمام ةسخ ملهمع ال مةؤس همس قمة ليه .2 بشسوطمت كن مةنماتخ ذممُعي 

لىمة افقهمة بقهمستث  رمفيمال  قمامل ازيهمني بهمعنمال  ي مو ونمالب جهمإلىمالبص لمعالمالقساراتمالخ صهمبقب لماملش راهمفيمالطسحموا

م.ةن 

حك ةهمامل لكه،مأومأيمجههمحك ةيه،مأومأيم يئهم وليهمت ترفماا مالهيئه،مأومال  ق،موأيمس قمة ليهمأخسىمت ترفماا مالهيئه،مأومةسازم .3

م. داعإلما

م. ارةإلمفيمة  رسهمأع  لمام ةسخ ملهمةؤس همس قمة ليهمد س  تةب شسةمأومعنمطسيقمةحفظهمم،الشسا تمامل ل اهمةنمالبك ةه .4

م.الشسا تموالصن   قماملؤس همفيم ولمةجلسمالت  ونملدولمالخليجمال سبيه .5

م.ستث  رالمصن   قما .6

مب ألما .7 ملهم مامل   ح ماملقي ين ماالمج نبمغير مالدلي  مفي ماملتطلب تماملنص صمعليا  مي ت ف ن موالذ ن مامل ازيه مال  ق مفي سترش  يمالمستث  ر

م. ازيهج نبمغيرماملقي ينمفيمال  قماملألمستث  رماالم

م.جنبيهماملؤ لهألماملؤس  تمامل ليهما .8

م. داعإلمأيمأشخ صماعتب ريينم خسينم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازما .9

م:تيهآلوي ت ف نمأيمةنمامل   يرمام، داعإلمأشخ صمطبي ي نم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازما .10

تق معنمعشسةمصفق تممال ق مةج  عمقي تا معنمأرب ينمةلي نمري لمس   يموممالوراقمامل ليهمألم تمفيمأس اقماأنم ك نمقدمق ممبصفق (و

مثنيمعشسةمالاماللفيما مربعمسنهمخ
 
مم.امل ضيهشهسا

 .ري لمس   يمال ينتق مقي همص فيمأص ل معنمخ  همةمالأنم (ز

 .امل ليق مفيمالقط عمألثمسن اتمعلىماالمأنمي   مأومسبقمل مال   مةدةمث (ح

مأنم ك نمح ص (ط
 
 .وراقمامل ليهمامل ت دةمةنمقب مالهيئهألمعلىمالشه  ةمال  ةهمللت  ة مفيمامال

مأنم ك نمح  (ي
 
 . جههمة ترفماا م ولي ممةن وراقمامل ليهمة ت دةألمعلىمشه  ةمةهنيهمةتخصصهمفيمةج لمأع  لمامصال

 .أيمأشخ صم خسينمتحد  ممالهيئه .11

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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م

مم،مةنمخاللإلىمةد سمالطسحطلبماالاتت بمقدة ام جبمعلىمامل تث سينماملؤ لينمأنم 
 
ب ليدمأومب لبر دماإللكترونيمأومالف اسمملت لي  محض ر ممشخصي 

ممويجبمأنم ك نم)ةعمااللتزاممبت ليممالنس ماألصليهملل  تنداتمعنمطسيقمالبر د(م
 
عسضهمملالستث  رمفيمأسهممالطسحمعلىمأنم تممت لي ه ممإلثب تة ق  

مأقصرررررر همال مةنمت ريخم  مماإلقف ل.م جبمأنم سفقمبطلبماالاتت بمفيمأسررررررهممالطسحمج يعمامل ررررررتنداتمالداع همفيمة عد  املطل بهموم رررررر عهمالخ ة ررررررهمة رررررر   

معلىمذلكطلبماالاتت ب،مبأن ماسررررررتلمم ذهمالنشررررررسةموقسأ  ،مومم إا  ليقسما مة ررررررتث س،مةنمخاللمح رررررربمالت لي  ت.موم فيماالاتت بمفيماألسررررررهممميسغبمبن   

  بمة م  مةبينمفيمطلبماالاتت ب.املطسوحهمح

ويت ينمعلىمسرر فمتت فسمن  ذجمطلب تماالاتت بملل كتتبينمخاللمفترةمالطسحمب ملقسمالسئيسملل  ررتشرر رمامل ليموةد سماالاتت بموب ملقسمالسئيسملل صرردر،م

مللت لي  تمال ار ةمفيمق
 
"امل ل ة تماملت لقهمب ألسررررررررررررررهمموأحك ممم(9رقمم) ررررررررررررررمماملكتتبماسررررررررررررررتيف  مةتطلب تماالاتت بموت بئهمن  ذجمطلب تماالاتت بمطبق 

ةنم ذهمالنشرررررررررررسة.مويجبمعلىما مة رررررررررررتث سمأنم  افقمعلىما مالفقساتمال ار ةمفيمن  ذجمطلبماالاتت ب.موتحتفظمالشرررررررررررساهمبحقه مفيممالطسحموشرررررررررررسوط "

مةنمشرررررسوطماالاتت ب.موالمي ررررر   مبت د  مطلبماالاتت بموسررررربب مب دماسرررررتالة مةنمرفضمأيماسرررررتث  رمبصررررر رةمجزئيهمأوماليهمفيمح لهمعدمماسرررررتيف  مأي 

مبينماملكتتبموالشررررررررررساه.م
 
مةلزة 

 
مق ن ني 

 
مراجعمق ررررررررررممرقمم)ةد سمالطسح.موي تبرمطلبماالاتت بمف رمتقد   ماتف ق 

 
(م"امل ل ة تماملت لقهمب ألسررررررررررهمم9)فضررررررررررال

موأحك ممالطسحموشسوط "مةنم ذهمالنشسة(.
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ألساسيةملخص املعلومات ا  

 تنويه للمستثمرين

مألنرر مةلخ مفررإنرر مالميشررررررررررررررت ررر معلىمارر مامل ل ةرر تمالتيمقرردمتك نمةه رررهمفيم ررذهمالنشررررررررررررررسة قررردمم ررذامامللخ منبرررذةمة جزةمعنمامل ل ةرر تمال ار ةم
 
؛مونظسا

.موقدمتممةنمعدة مالطسحأسرررررررهممفيممب الاتت بم مماالسرررررررتث  ريمب لك ة مقب ماتخ ذمقسارمم قسا اام ذهمالنشرررررررسةلل  رررررررتث سينماملؤ لين،مويجبمعلىمة رررررررتلميم

 . ذهمالنشسةموأة انمأخسىمةنمواملصطلب ت"م"الت سيف تم(1)مق مالفيممفيم ذهمالنشسةت سيفمب ضماملصطلب تموال ب راتماملختصسةمال ار ةم

م

  نبذة عن الشركة

مب  جب"مالزراعيهمال س ئ مةؤس ه"ماسممتح ماملشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمص ل ملص حها مفس  هما ؤس همالصن عيهمال س ئ مشساهمس  تأ

م(50,000)مخ  ينمقدرهمة لموبسأس(مم16/02/1980مامل افق)مه29/03/1400مبت ريخمبسيدةمةد نهمةنمالص  ر(م1131002483)مرقممالتج ريممالس  

مال س ئ مشساه"مبإسممتض ةنيهمشساهمإلىمهالزراعيمال س ئ مةؤس همتح ي مامل لكمقسرم(مم16/06/1991مامل افق)هم03/12/1411موبت ريخم.س   يمري ل

مخ سمعد مإلىمةق ممس   يمري ل(م200,000)مألفمة ئتيمليصب مامل لمرأسمزي  ةموتم"مماملشيق مواخ ان بنمعبدهللامألصب اا معبدالسح نممالزراعيه

مري ل(م40,000)مألفمأرب ينمحصهما مقي هم،سا  ن تجهمعنمتقييمملص فيمأص لماملؤس همبقي همةتفقمعليا مبينمالشمالقي همةت  ويهمعينيهمحص (م5)

م1131002483)مالسقممتح مبسيدةمب د نهمالتج ريممب لس  مالشساهمقيدموتم ممس   ي، م664)مبسقممعدلما تبملدىمتأسي ه معقدموأثب ( مبت ريخ(

مشساهمةنمالشساهمتح ي معلىمب إلج  عمالشسا  موافق(مم04/11/2006مامل افق) ه13/10/1427موبت ريخ(.مم16/06/1991 امل افق)م ر03/12/1411

مع  ي،مسهم(م10,000,000)مةال ينمعشسةمإلىمةق ممس   يمري ل(م100٫000٫000)مةلي نممة ئهمقدرهمة لمبسأسمةقفلهمة    همشساهمإلىمتض ةنيه

(م99,800,000)مألفموث  ن  ئهمةلي نمموت  ينمت  همالب لغهمب لزي  ةمال ف  متمموقدمع   ه،مأسهمموج ي ه مس    همري الت(م10)معشسةمةنا مسهمما مقي ه

ممس   يمري ل
 
ب  جبممامل    همالشسا تمبس  مالشساهمقيدموتمم،"الصن عيهمال س ئ مشساه"مليصب مالشساهمإسممت د  متم مما  مامل    ين،مةنمنقدا

م) مرقم مال زاري م/216القسار موت ريخ م20/08/1428ق( م)امل افق مرمم02/09/2007ه مال زاري مالقسار مو م( م/(269قم م)ق م)امل افقم29/10/1428وت ريخ  ر

م10/11/2007 مم16/02/1980مامل افق)مه29/03/1400موت ريخم(1131002483)مرقممالتج ريممالس  موب  جبم( مبسيدةمب د نهمالص  ر( موبت ريخ.

مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434 م100,000,000)مةلي نممة ئهمةنمالشساهمة لمرأسمزي  ةمعلىمال    همغيرمال  ةهمال   يهموافق ( مري ل(

م250,000,000)مةلي نمموخ  ينمة ئتينمإلىمس   ي م25,000,000)مةلي نمموعشسينمخ  همإلىمةق  همس   يمري ل( مالقي همةدف عهمع  يمسهم(

مونصفم)موذلكمب لك ة  مواحد م)1.5ب ن  مواحد ما  مةق ب  مةج ني مسهم م1( مت ريخ مفي ماملقيدون مامل     ن م  تلكه  مسهم مامل افق)مه25/07/1434(

مقي همع  ي،مسهم(م15,000,000)مةلي نممعشسمخ  همعد مإصدارمطسيقمعنوالذيم  ث مت ريخمان ق  مال   يهمال  ةهمالغيرمع   هم(مم04/06/2013

م10)معشسةمةنا مسهمما  مةلي نممينوأرب مة ئهمخاللمةنمس   يمري لمةلي نمموخ  ينمة ئهمالب لغهمب لزي  ةمال ف  متمموقدم،س    همري الت(

م.النظ ةيماالحتي طيمح  بمةنمس   يمري ل(م10,000,000)مةال ينمعشسةمةبلغموتح ي ماملبق ة،ماألرب حمح  بمةنمس   يمري لم(140,000,000)

مع  يمسهمم(00,00025,0)مةلي نمموعشسينمخ  همإلىمةق مم،س   يمري لم(250,000,000)مةلي نمموخ  ينمة ئت نمالب ليمالشساهمة لمرأسم بلغ

مأيمة   ممأيمي طىموالمواحدة،مفئهمةنمع   همأسهممالشساهمأسهممج يعومم،س    همري التم(10)معشسةمةنا مسهمما مقي همب لك ة ،مالقي همةدف عه

ممة   مملك مويحقمتفضيليه،محق قم
 
م  ا مأنمة   مملك م حقما  م،فيا موالتص ي ملل     ينمال  ةهمال   يهماجت  ع تمحض رممأسه  معد ما نمأ  

ممعن 
 
محصتا مالطسحمأسهممت تحقم.ال  ةهمال   يهماجت  ع تمحض رممفيمعن ملين بمالشساهمع ةليمأومالشساهمإ ارةمةجلسمأعض  مغيرمةنم خسمشخص 

ممالشساهمت لنا مأرب حمأيمةن
 
ممتليا .مالتيمامل ليهمال ن اتموعنم ذهمالنشسةمت ريخمةنماعتب را

 
م ذهمفيمب ح"األرممت زيعمسي سه )5( "رقممق ممراجعم)فضال

م(.النشسة

ماملشيق معبدال زيزمعبدهللامص ل م م:مة له مرأسمةنمأاثرمأوم)%5)من بهم  لك نممالذ نمالشساهمفيمالكب رمامل    ينمفإنمالنشسة،م ذهمت ريخمفيموا  

مةلكيهمبن بهماملشيق مبدال زيزعمعبدهللامعبدالسح نم%(،15.02)مةلكيهمبن بهماملشيق معبدال زيزمعبدهللامعبدال زيزم%(،19.95)مةلكيهمبن به

م  تلك نمم%(،و م13.01)مةلكيهمبن بهماملشيق معبدال زيزمعبدهللامن صسم%(،15.00)مةلكيهمبن بهماملشيق معبدال زيزمعبدهللامعبدالق  ر %(،15.01)

مالطسح.مقب مالشساهمأسهممةنم%(77.99)من بهمةجت  ين

م



 

 م

 

 وبعد الطرح قبل لكية الشركةمليكل 

:وب دمالطسحمقب مالشساهمةلكيهم يك مالت ليمال دولمم  ض   

 نسبة امللكية املباشرة  مباشرة  نسبة امللكية الغير 

 م االسم

 قبل الطرح بعد الطرح قبل الطرح بعد الطرح

 النسبة

)%( 

القيمة 

اإلجمالية 

 اإلسمية

)ريال 

 السعودي(

عدد 

 األسهم

 النسبة

)%( 

القيمة 

اإلجمالية 

 اإلسمية

)ريال 

 السعودي(

عدد 

 األسهم

 النسبة

)%( 

القيمة 

اإلجمالية 

 اإلسمية

)ريال 

 السعودي(

 عدد األسهم
 النسبة

)%( 

القيمة 

اإلجمالية 

 اإلسمية

)ريال 

 السعودي(

 عدد األسهم

م3,751,300 37,513,000 %15.005 3,403,500 34,035,000 %13.61 0 0 %0.00 0 0 %0.00

عبدالسح نمبنم

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

ماملشيق 

م1

م3,251,800 32,518,000 %13.007 2,854,000 28,540,000 %11.42 0 0 %0.00 0 0 %0.00

ن صسمبنمعبدهللام

بنمعبدال زيزم

ماملشيق 

م2

م3,755,600 37,556,000 %15.022 3,407,800 34,078,000 %13.63 0 0 %0.00 0 0 %0.00

بنممعبدال زيز

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

ماملشيق 

م3

م4,988,600 49,886,000 %19.954 4,490,800 44,908,000 %17.96 0 0 %0.00 0 0 %0.00

ص ل مبنمبنم

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

ماملشيق 

م4

م3,751,200 37,512,000 %15.005 3,353,400 33,534,000 %13.41 0 0 %0.00 0 0 %0.00

عبدالق  رمبنم

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

ماملشيق 

م5

م309,000 3,090,000 %1.236 259,000 2,590,000 %1.04 0 0 %0.00 0 0 %0.00

فهدمبنم

عبدالسح نمبنم

معبدهللاماملشيق 

م6

م309,000 3,090,000 %1.236 259,000 2,590,000 %1.04 0 0 %0.00 0 0 %0.00

مع سمعبدالسح ن

بنمعبدهللام

ماملشيق 

م7

م266,000 2,660,000 %1.064 216,000 2,160,000 %0.86 0 0 %0.00 0 0 %0.00

بدهللامع

عبدالسح نمبنم

معبدهللاماملشيق 

م8

م617,000 6,170,000 %2.468 567,000 5,670,000 %2.27 0 0 %0.00 0 0 %0.00

معبدهللامبنمن صس

بنمعبدهللام

ماملشيق 

م9

م617,000 6,170,000 %2.468 567,000 5,670,000 %2.27 0 0 %0.00 0 0 %0.00

مة لكمبنمن صس

بنمعبدهللام

ماملشيق 

م10

م370,000 3,700,000 %1.480 320,000 3,200,000 %1.28 0 0 %0.00 0 0 %0.00

مجن نمعبدالق  ر

بنمعبدهللام

ماملشيق 

م11

م270,000 2,700,000 %1.080 220,000 2,200,000 %0.88 0 0 %0.00 0 0 %0.00

عبدهللام

بنممعبدالق  ر

معبدهللاماملشيق 

م12

م103,223 1,032,230 %0.413 101,723 1,017,230 %0.41 0 0 %0.00 0 0 %0.00

عبدالسح نمبنم

ص ل مبنمفهدم

مالصق بيم

م13

م617,500 6,175,000 %2.470 542,500 5,425,000 %2.17 0 0 %0.00 0 0 %0.00

ف رسمبنم

عبدال زيزمبنم

معبدهللاماملشيق 

م14

م617,500 6,175,000 %2.470 542,500 5,425,000 %2.17 0 0 %0.00 0 0 %0.00

ع صممبنم

زيزمبنمعبدال 

معبدهللاماملشيق 

م15

م79,220 792,200 %0.317 78,220 782,200 %0.31 0 0 %0.00 0 0 %0.00
فهدمبنمسلي  نم

مةح دمال سيني
م16

م40,683 406,830 %0.163 38,683 386,830 %0.15 0 0 %0.00 0 0 %0.00

خ لدمبنم

عبدال زيزم

مإبسا يممال سج

م17



 

  ن

م113,637 1,136,370 %0.455 111,637 1,116,370 %0.45 0 0 %0.00 0 0 %0.00
سلي  نمةح دم

مسلي  نمال سيني
م18

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00
ح   مبنمعلىمبنم

مص ل ماملشيق 
م19

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00

سلط نمبنم

إبسا يممبنم

معبدهللاماملشيق 

م20

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00

ص ل مبنم

سلي  نمبنم

مص ل مال  سيم

م21

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00
ن رةمبنمسلي  نم

مبنمص ل مال  سيم
م22

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00
ةنيرةمبنمسلي  نم

مبنمص ل مال  سيم
م23

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00
ع سمبنمعلىمبنم

مةح دماملشيق 
م24

م200 2,000 %0.001 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00

عبيرمبن م

عبدال زيزم

مةح دمال يف

م25

م200 2,000 %0.001 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00

عبداله  يمبنم

عبدال زيزمفهدم

مالشسيدة

م26

م400 000,4 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00

دالت ابمبنمعب

ةح دمبنمعلىم

ماملشيق 

م27

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00
ص ل مبنمفهدم

معلىماملشيق 
م28

م1,000 10,000 %0.004 500 5,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00

عبدهللام

عبدالبكيمم

مص ل مال  سيم

م29

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00

نمسلي  نمب

ص ل مبنم

مسلي  نمال  سيم

م30

م%0.00 م0 م0 م%0.00 م0 م0 م%4.667 م11,667,370 م1,166,737 م%4.667 م11,667,370 م1,166,737

ة    ينم خسينم

  تلك نمأق مةنم

%مب مل ئهموةنم5

غيرمامل    ينم

الب ئ ينم

م44وعد  مم)

مة   م(

م31

م%0.00 م0 م0 م%0.00 م0 م0 م%10.000 م25,000,000 م2,500,000 م0.000% م0 م0

م ه رمال 

)ة تث سونم

مةؤ ل ن(

م32

م0 %0.00 م0 م0 0.00% م0 م100.00% 25,000,000 250,000,000 100.00% م250,000,000 م25,000,000 مامل   ع

مالشساه:ماملصدر

 أنشطة الشركة الرئيسية 

،مبسيدةمب د نهملصرررررررررررر  را(مم16/02/1980مامل افق)مه29/03/1400وت ريخم (1131002483)ت  رسمالشررررررررررررساهمنشرررررررررررر طه مب  جبمالسرررررررررررر  مالتج ريمرقمم

م(م25/07/2019)امل افقممه22/11/1440(موت ريخم1001003468)مقسارمسقمبالص  رمةنمقب موزارةمالصن عهموالثروةمامل دنيهموتسخي مةنشأةمصن عيهم

مقسارمسقمبثروةمامل دنيهمالصررر  رمةنمقب موزارةمالصرررن عهموالم(،موتسخي مةنشرررأةمصرررن عيهم22/06/2022هم)امل افقم23/11/1443والذيم نتهيمفيمت ريخم

مم(.م02/08/2022هم)امل افقم04/01/1444والذيم نتهيمفيمت ريخمم(م04/09/2019)امل افقممه05/01/1441(موت ريخم1001004960)

امل ا ،مصن عهممصن عهمالب ليمأثيلين،مصن عهماألن بيبموامل اسيرموالخساطيمموسي رمنق مالبساهمونق وتت ث مأنشطهمالشساهما  مفيمس له مالتج ريمفيم

م.،مالبيعمب لتجزئهملآلالتموامل داتمالزراعيهول ازةه ة اسيرموخساطيمموأن بيبمبالستيكيهمووصالاا م

موتت ث مأنشطهمالشساهما  مفيمالنظ مماألس س يمب زاولهموتنفيذماألغساضمالت ليه:

 .وةلبق اا ماله تف،مالكهسب  ،ملصحي،امالصسف ملي ه،امالسي،مألنظ همةختلفهموأح  ممب ق س ت(ملينيا ث ب لي)مالبالستيكمأن بيبمإنت ج •

م.ةط طيهموف اص محلق تمإنت ج •

م.الصحيموالصسفماملي همأع  لموتشغي مصي نهمالصحي،موالصسفماملي همأع  لمةق والتم •

م.الشساهمةنتج تمفيموالتجزئهمال  لهمتج رةم •



 

 س

 

م.مةنتج اا مولبفظم أغساضهملتحقيقمالالزةهموامل ت  ع تماملب نيموإنش  مال ق راتمت لكم •

م.موخ رجه مال     همال سبيهمامل لكهم اخ مالشساهمةنتج تمت  يق •

م.خ رجه مإلىموالتصد سمامل لكهمإلىماالستيرا  •

م.امل اقعموتنظيممالبدائقمتش يرم •

م.مامليك نيكيهمواألع  لمالنف   تمةنموالتخل ماملدنمنظ فهم •

م.ال  ةهمواملنتز  تمالبدائقموصي نهمامليك نيكيهماألع  لموصي نهمتشغي  •

 .والغ زموالسيمماملي همشبك تمتنفيذم •

ةنمال ه تماملختصهمإنموجدت.موقدمحصل مالشساهمعلىمج يعممالالزةهمومت  رسمالشساهمأنشطتا موفقماألنظ هماملتب هموب دمالبص لمعلىمالتراخي 

م.نشسة ذهمالالتراخي مالنظ ةيهموالزال مج يعمتلكمالتراخي مس ريهماملف  لمحتىمت ريخم

ماملي ةموشررربك تمالسيممشررربك تمةنا ماثيرةمتطبيق تمفيمت رررتخدمموالتيموةك الاا موالقطعمإ ثلينمالب ليمأن بيبمفيمإنت جمالف ليمالب لي ت ث منشررر طمالشرررساهم

مةنتج تمبتصنيعمالشساهممتق ممذلكمإلىمب إلض فهم.الصن عيهمالتطبيق تمةنمال د دمإلىمب إلض فهمواالتص التموالكهسب  مالغ زموأن بيبمالصحيموالصسف

م.األن بيبمل زلممو ائسيهمة طحهماسفنجيهمحساريهموع ازلمماألن بيبمجلدمتش  موالتيماملط ط

م

مرسالة املصدر واستراتيجيته العامة

 رؤية الشركة .أ

ممالصن عيهمال س ئ مشساهمتصب مأن
 
 .البي يهمالبي ةمتةج المما فهمفيموة تلزة اا مإ ثيلينمالب ليمأن بيبموت  يقمإنت جمةج لمفيمرائدة

 رسالة الشركة .ب

منتش ر ممال غسافي.ماوممأنشطتامماختالفمعلىمع الئن مخدةهمفيمالط ي موت ريخن متقني تن ماستخدام

  الشركة استراتيجية .ج

م.ةاملنتشسممفسوعن مطسيقمعنمالداخليهماألس اقمفيمالب لم  ما  موجيزة،مزةنيهمفترةمخاللمالخ رجيهماألس اقمج يعمةنتج تن متغطيمأن •

م.والتج ريممالصن عيمنش طه مةج التمفيمرائدةمس    همصن عيهماشساهمس  تن معلىماملب فظه •

م.والفنيهماإل اريهمة يراا مالشساهملت اص ماملؤ لهمواإل اريهمالفنيهمال ظ ئفمت طينمإلىموال عيماإلنت ج،مفيمالب لم  ما  ماإل ارةمفيمال   ةم دفن  •

 

لشركةل التنافسية وامليزات القوة نواحي  

م.مله ماملك لهمواملنتج تماألن بيبمبإنت جمالشساهمتق ممحيث،ماملنتج تمةنمواسعمطيفمت فير •

مم ولممفيمأومال ررررر    همال سبيهمامل لكهمفيمسررررر ا موشرررررهساا مسررررر  تا مالشرررررساهماات رررررب ةنتج تمالشرررررساه،محيثمماا متت تعمالتيمال  ليهمال   ة •

ممالشرررررررررررره  اتمةنموة ت دةم9001م  زوممةنمة ت دةمالشررررررررررررساهمةنتج تمأنمحيثمةنتج اا ماا متت تعمالتيمال  ليهمال   ةمخاللمةنماملنطقه

موشررررساهمأراةك ماشررررساهمامل لكهمفيمالبك ةيهمواملؤسرررر رررر تمالشررررسا تمابرىممقب مةنمة ت دةمالشررررساهمةنتج تمإنما  .مواألةسيكيهماألوروبيه

م.ة   ن

م.تصنيفمالشساهما  ر مة ت دملشساهمأراةك مال     ه •

ماإل سا اتمبتن عمي   مة  موالكهسب  ،مواالتص التموالغ زمالنفطمونق مالصحيموالصسفمالشسبموةي ةما لسيمملل نتج تمل اسعاماالستخدام •

م.ماالقتص   همالدورةمأوض عماختالفمعلىمإ سا ااا معلىمالبف ظمعلىمالشساهمي  عدما  .مة ينمقط عمملخ طسمالشساهمت سضمةنمويخفف

مم24مالشساهمت لك،محيثمال     همال سبيهمامل لكهمفيمال اسعماالنتش ر •
 
معلىمق  رةم ج له مة  مالسئي  يمةساز  مالىمإض فهمامل لكهمفيمفسع 

م.املنتج تمعلىمالبص لممسه لهملل  ال م ؤةنمة  مامل لكهمأنح  مفيمةنطقهمأليمةنتج اا مت ريد

مة  م ج  مالشساهمتت تعمب ي لهمجيدة.ماملختلفه،مالشساهمفسوعمخاللمةنمنقد همةبي  تمعنمعب رةمالشساهمةبي  تمةنمابيرةمن به •

مق مم  جدما  حيثمتق ممالشساهمبتقد مماملش رةموالدعممالفنيملل  ي مخاللمفترةمتنفيذماملش ريع،مم،لل  ي مالفنيموالدعمماملش رةمتقد م •

 .إرض عاممعلىموال   مال  ال ماقتراح تمةت ب همةه ت مالبيعمب دمة ملخدة ت



 

  ع

 املاليةملخص املعلومات 

م31)التيمتتض نمأرق مماملق رنهملل نهمامل ليهماملنتايهمفيممم2020 ي  برمم31الق ائممامل ليهماملساج همللشساهملل نهمامل ليهماملنتايهمفيمإنمةلخ مامل ل ة تمامل ليهمال ار مأ ن همةبنيمعلىمم

مع ممن  ني مةم30مفيماملنتايهمأشهسمال تهملفترةماملق رنهمأرق ممتتض نمالتي)مم2021  ني مم30همأشهسماملنتايهمفيم،موالق ائممامل ليهماألوليهماملختصسةماملفح صهملفترةمال تم(2019 ي  برم

ماام.ماملسفقهمواإل ض ح تم(م2020

فترة الستة أشهر 

يونيو  30املنتهية في 

 م2021

 (مفحوصة) 

الستة أشهر فترة 

يونيو  30املنتهية في 

 م2020من عام 

 )مفحوصة(

 

 31املالية املنتهية في السنة 

 م2020ديسمبر 

 )مراجعة(

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر 

 (مراجعة)

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل 

 الشامل اآلخر

 (ريال سعودي)

  اإل سا ات 317,558,825 301,062,142  149,078,391  140,296,646

 تكلفهماإل سا ات )253,838,762( (218,938,250) (106,003,142) (109,487,410)

 إجمالي الربح 63,720,063 82,123,892  43,075,249  30,809,236

 الربح من العمليات 28,126,869 33,241,692  21,188,682  16,723,875

 ص فيمالسب مقب مالزا ة 26,513,925  32,506,520  20,582,779 16,797,899

14,297,899 17,082,779  27, 665  السنةصافي الربح  21,609,377 618,

 للسنة إجمالي الدخل الشامل 21,363,344 27,700,285  17,082,779  14,297,899

ممم2021  ني مم30ايهمفيمم،موالق ائممامل ليهماألوليهماملختصسةماملفح صهملفترةمال تهمأشهسماملنت2020 ي  برمم31املساج همللشساهملل نهمامل ليهماملنتايهمفيمماملصدر:مالق ائممامل ليه

م

 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

م2021يونيو   

(مفحوصة)   

السنة املالية املنتهية في 

م2020ديسمبر  31  

 )مراجعة(

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر 

 (مراجعة)

 قائمة املركز املالي

  (ريال سعودي)

 يمامل ج  اتماملتداولهإج  ل 268,607,886 266,557,989 264,429,767

 إج  ليمامل ج  اتمغيرماملتداوله 149,461,451 145,940,852 144,894,710

 إجمالي املوجودات 418,069,337 412,498,841 409,324,477

 إج  ليماملطل ب تماملتداوله 123,148,050 104,486,078 86,858,615

 تمغيرماملتداولهإج  ليماملطل ب  14,308,039 12,199,230 12,354,430

 إجمالي املطلوبات 137,456,089 116,685,308 99,213,045

 إجمالي  قوق املسالمين 280,613,248 295,813,533 310,111,432

 إجمالي املطلوبات و قوق املسالمين 418,069,337 412,498,841 409,324,477

 مم2021  ني مم30م،موالق ائممامل ليهماألوليهماملختصسةماملفح صهملفترةمال تهمأشهسماملنتايهمفيم2020 ي  برمم31نتايهمفيماملساج همللشساهملل نهمامل ليهماملماملصدر:مالق ائممامل ليه
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 مم2021  ني مم30م،موالق ائممامل ليهماألوليهماملختصسةماملفح صهملفترةمال تهمأشهسماملنتايهمفيم2020 ي  برمم31فيمماملساج همللشساهملل نهمامل ليهماملنتايهماملصدر:مالق ائممامل ليه

 

م

مم

فترة الستة أشهر املنتهية في 

 م2021يونيو  30

 (مفحوصة)

 30الستة أشهر املنتهية في فترة 

 م2020يونيو من عام 

 (مفحوصة)

السنة املالية املنتهية 

ر سمبدي 31في 

 م2020

 )مراجعة(

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر 

 )مراجعة(

 مؤشرات األداء الرئيسية

مالم نطبق (5.19%) الم نطبق (%5.89) مة دلمالن  مفيماإل سا ات

مالم نطبق %27.98 الم نطبق (%16.30)
مص فيم خ ة دلمالن  مفيم

مال نه/الفترة

مبقالم نط %29.66 الم نطبق (%16.30)
ة دلمالن  مفيمص فيمالدخ م

مالش ة 

م20.07% %27.28 %28.89 %21.96 مالفترةم/السب مةج  م  ةش

م6.80% %9.19 %11.46 %10.19 مال نه/الفترةم خ   ةشمص فيم

م2.18 2.55 ال نطبق  3.04 م)ةسة( ن بهمالتداولم

م3.04 3.54 ال نطبق  4.13
إج  ليمامل ج  اتم/مإج  ليم 

ماملطل ب تم)ةسة(

م%5.17 6.70% ال نطبق %3.49 مامل ج  ات/مإج  ليممالدخ 

م%75.96 72.98% ال نطبق %34.28 مامل ج  اتاإل سا ات/إج  ليم

م%15.47 1.95% ال نطبق الم نطبق من بهمالد  ن/حق قمامللكيه

م%10.38 1.40% ال نطبق الم نطبق مامل ج  اتن بهمالد  ن/إج  ليم

م%7.70 9.35% ال نطبق %4.61 معلىمحق قمامللكيهممال  ئد

م.ة ل ة تماإل ارة:ماملصدر

م

  

فترة الستة أشهر املنتهية في 

 م2021يونيو  30

 (مفحوصة)

 30الستة أشهر املنتهية في فترة 

 م2020يونيو من عام 

 )مفحوصة(

 

هية في السنة املالية املنت

 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

 (مراجعة)

التدفقات ملخص قائمة 

 النقدية

 )ريال سعودي( 

م22,283,699  55,713,060  24,213,943  3,454,426
ص فيمالتدفق تمالنقد همالن تجهم

مةنماألنشطهمالتشغيليه

م(6,609,613) (2,751,680) (3,048,578) م(13,948,415)

ص فيمالتدفق تمالنقد هم

امل تخدةهمفيماألنشطهم

ماالستث  ريه

م(39,103,711) (15,667,429) (5,770,965) م(7,926,472)

ص فيمالتدفق تمالنقد همالن تجهم

ةنم/)امل تخدةهمفي(مةنماألنشطهم

مالت  يليه



 

  ص

 ملخص عوامل املخاطرة

صدر املتعلقة املخاطر (أ
ُ
 .وعملياتها الشركة نشاط أو بامل

مب العت   معلىمة ر مرئي  يم املت لقه املخ طس •

 املخ طسماملت لقهمب التف قيهمامل ق همةعمشساهمس بك •

مللشساهمماالستراتيجيه الخطهمتنفيذ على القدرة ب دم املت لقه املخ طس •

مب الئت  نماملت لقهمخ طسامل •

 والشه  اتموالتص ري مالتراخي متجد دمعدممأوماستخساجمب دماملخ طسماملت لقهم •

  التنفيذ همواإل ارةمالسئي يين امل ظفين على ب العت   ماملت لقهماملخ طس •

ممسل اهممس  مأومامل ظفينمبأخط  ماملخ طسماملت لقه •

مماملت لقهمخ طسامل •
 
مبت فسمالت  ي مة تقبال

 ال د دة وامل   ير اله ةه املب سبيه امل   ير في ب لتغيراتماملت لقهمخ طسامل •

م ال    ةمب تطلب تماملت لقهماملخ طس •
مالطبي يهمالك ارثمب ق عماملت لقهماملخ طس •

  لألع  لماملت قعمغيرموالت قفمب لتشغي ماملت لقهمةخ طس •

مال  ال مقب مةنماملطل بهموامل اصف تمال   ةمب    يرمااللتزاممب دمماملت لقهماملخ طس •

ماإلض فيهممواملط لب تماملبت لهمالشسعيهمالزا ةمب ستحق ق تماملت لقهماملخ طس •

مال  ال مبترازماملت لقهماملخ طس •

 الشساهممإ سا اتمبترازماملت لقهمةخ طس •

 وتغيرمأس  ر  ماملخ طسماملت لقهمب مل ا مالخ مم •

 مصد سمةنتج تمالشساهبتاملخ طسماملت لقهم •

 املستبطهمبزي  ةمتك ليفماإلنت جاملخ طسم •

 ب  س يهمأع  لمالشساهماملت لقهماملخ طس •

 مالشساهمملنتج تمب لنق ماملت لقهماملخ طس •

 املخ طسماملستبطهمب لظسوفماملن خيه •

 املخ طسماملت لقهمب لذةممالدائنه •

 مال  التمصسفمأس  رمبتذبذبماملت لقهماملخ طس •

 ت لقهمب ملش ريعمتح مالتنفيذاملخ طسمامل •

 املخ طسماملت لقهمب اللتزاة تماملبت له •

 الض  نمةط لب تمعنمب مل ؤوليهماملت لقهماملخ طس •

 املخ طسماملت لقهمب ل ي بمالتصني يه •

 املخ طسماملت لقهمب مل داتمو ليهماالستخدام •

 املخ طسماملت لقهمبإ ارةماملخزون •

 امللكيهموحق قمملتج ريهامال الة تماملت لقهمبح   هماملخ طس •

 املستبطهمب تف قي تمالت  ي ماملخ طس •

 املخ طسماملت لقهمب عت   مالشساهمعلىمالض  ن تمالشخصيه •

 بكف  همالتغطيهمالتأةينيهمماملت لقهخ طسمامل •

 بإ ارةمرأسمامل لمال  ة مماملت لقهمخ طسامل •

ممللت سعمالشساهماحتي جمبيهلتلمال  ةلهمالق ىممت فيرمعلىمالشساهمقدرةماملخ طسماملت لقهمب دم •
 
 ة تقبال

 ب دمموج  مالخبرةمفيمإ ارةمالشسا تمامل    هماملت لقهمخ طسامل •

 والغساة تمالقض ئيهمب لدع وىمماملخ طسماملت لقه •

 التنفيذ همل ائح وممامل ليهمال  قممبنظ ممااللتزاممب دمماملت لقهمخ طسامل •

مب مل  ةالتمةعماألطسافمذاتمعالقهمت لقهاملماملخ طس •

 امل ل ة تموتقنيهمالتشغي مبأنظ همت لقهاملماملخ طس •

ماملخ طسماملت لقهمب دممقدرةمالشساهمعلىماملب فظهمعلىما ا ر  مالبشسيه •



 

 ق

 

ماملخ طسماملت لقهمبأس  رمةنتج تمالشساه •

 ال     ينمغيرمامل ظفينمعلىمب العت   ماملخ طسماملت لقه •

 ةخ طسموج  مب ضمأص لمالشساهمعلىمأراضمة تأجسةم •

 ال   سيهم ق  املت لقهمب لمخ طسامل •

 املخ طسماملت لقهمبقلهمعد ماألعض  مامل تقلينم •

  (19-ا فيد)ما رون مفيروسم  ئحهلمامل ت سمال  مليماالنتش رمذلكمفيمب  مال  ةه،مالصبهم اد مة  مغير  مأومامل د هماألةساضمبتفش ياملخ طسماملت لقهم •
 

صدر فيه مليع الذي والقطاع بالسوق  املتعلقة املخاطر (ب
ُ
 .امل

 املخ طسماملت لقهمب أل ا ماالقتص  يملل  لكه •

 املخ طسماملت لقهمب دمماالستقسارمال ي س يمواالقتص  يمفيمةنطقهمالشسقماألوسط •

 املخ طسماملت لقهمبنظ ممالشسا تمم •

 مالشسا تمح ا همالئحهمبتطبيقماملستبطهماملخ طس •

 املخ طسماملت لقهمبسببمالتراخي مالصن عيهم •

مجد دة وق انين أنظ ه صدورم أو/و الب ليه والق انين ب ألنظ ه التقيد ب دم املت لقهمطسخ امل •

 املخ طسماملت لقهمبضسيبهمالقي هماملض فهم •

 املخ طسماملت لقهمب لتقلب تمفيمال سضموالطلبم •

 هاملخ طسماملت لقهمب نتج تمالط قهموالكهسب  مواملي  •

 ةموضسيبهمالدخ ماملخ طسماملت لقهمبتغييرم ليهماحت  بمالزا  •

ممرس ةه مبسفعمال     همامل انئم يئهمبقسارماملت لقهماملخ طس •
 
 م2021م ن  سمةنمبد ا

 املخ طسماملت لقهمبخض عمع لي تمالشساهمألنظ همول ائ مالبيئهموالصبهموال الةه •

 املخ طسماملت لقهمب لبيئهمالتن ف يه •

 املخ طسماملت لقهمبتقلبمأس  رمالف ئدة •

 بفسضمرس ممأومضسائبمجد دةماملخ طسماملت لقه •

 املخ طسماملت لقهمبنظ مماملن ف هموالئحت مالتنفيذ ه •

مم

 .باألسهم املطرو ة املتعلقة املخاطر (ج

مال هممس سمفيماملبت لهمب لتذبذب تماملت لقهماملخ طس •

ماملخ طسماملت لقهمب لبي ن تمامل تقبليه •

مجد دةمأسهممإصدارمب حت  لماملت لقهماملخ طس •

مالطسحمب دمالب ليينمامل    ينمقب مةنمالف ليهمب ل يطسةملقهاملت ماملخ طس •

 الشساهمألسهممس بقهمس قمموج  مب دمماملت لقهماملخ طس •

 الطسحمع ليهمب دمامل ازيهمال  قممفيماألسهممةنمابيرمعد مببيعماملت لقهماملخ طس •

 تنظي يهمة تقبليهب دممتحقيقمةتطلب تماالنتق لملل  قمالسئي يهمأومأيمةتطلب تمماملخ طسماملت لقه •

 ةخ طسمرغبهمالشساهمفيماالست سارمفيمال  قمامل ازيه •

 املخ طسماملت لقهمب ي لهمأسهممالطسح •

ماملخ طسماملت لقهمبت زيعماألرب حملب ةليماألسهمم •

ماملخ طسماملت لقهمب قتص رمالتداولمعلىمامل تث سينماملؤ لين •

م

م

م

م

م

م

م
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 -م41م-................................................................................................................................................................ ال الة تمالتج ريهمللشساه(:م16)مال دولمرقم

 -م42م-...................................................................................................................................................................................ساهةص نعمالش(:م17)ال دولمرقمم

 -م42م-............................................................................................. (فسعمةصنعمشساهمال س ئ مالصن عيه)ةصنعمال س ئ مألنظ همالسيم(:م18)ال دولمرقمم

 -م43م-...................................... (فسعمةصنعمشساهمال س ئ مالصن عيه)نيمةصنعمال س ئ مألنظ همالسيمتف صي مة  ح تمأراض يموةب (:م19)ال دولمرقمم

 -م44م-....................... (فسعمةصنعمشساهمال س ئ مالصن عيه)تف صي مة  ح تمأراض يموةب نيماملصنعمال    يملل نتج تماملط طيهم(:م20)ال دولمرقمم

 -م45م-.................................................................................................................................................... :الط قهماإلنت جيهمملص نعمالشساهم(:م21)مال دولمرقم

 -م45م-.......................................................................................................................................... (ب لطن)تف صب ماإلنت جمالف ليمللشساهم(:م22)ال دولمرقمم

 -م45م-........................................................................................................................................................................................... التراخي (:م23)ال دولمرقمم



 

  ت

 -م46م-................................................................................................................................................. :ق ئ همال ق راتمالتيمت لكه مالشساه(:م24)ال دولمرقمم

 -م47م-................................................ :ق ئ همال ق راتمالتيمت تأجس  مالشساهمةنمالهيئهمال     هملل دنمالصن عيهموةن طقمالتقنيهم(:25)رقممال دولم

 -م50م-........................ .م2021  ني مم30نتايهمفيممموا  مفيمفترةمال تهمأشهسمامل2020ممو2019أعدا مال  ةلينمب لشساهمخاللماألع امم(:م26)ال دولمرقمم

 -م51م-.................. .م2021  ني مم30ممموا  مفيمفترةمال تهمأشهسماملنتايهمفي2020ممو2019ت زيعمامل ظفينمعلىماإل اراتمخاللماألع امم(:م27)ال دولمرقمم

 -م52م-..............................................................................................................................................  يك مةلكيهمالشساهمقب موب دمالطسح(:م28)ال دولمرقمم

 -م54م-...................................................................................................................................................... ةجلسماإل ارةموأةينمسسمامل لس(:م29)ال دولمرقمم

 -م57م-...................................................................................................... ال يرةمالذاتيهمل بدالسح نمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق (:م30)ال دولمرقمم

 -م57م-.............................................................................................................. ال يرةمالذاتيهملص ل مبنمعبدمهللامبنمعبدمال زيزماملشيق (:م31)ال دولمرقمم

 -م57م-........................................................................................................ ال يرةمالذاتيهمل بدالق  رمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق (:م32)ال دولمرقمم

 -م58م-........................................................................................................ ال يرةمالذاتيهمل بدال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق (:م33)ال دولمرقمم

 -م58م-................................................................................................................ ال يرةمالذاتيهملن صسمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق (:م34)ال دولمرقمم

 -م58م-........................................................................................................................  ردمالسبديال يرةمالذاتيهمألح ردمبنمعبدمهللامبنمةح(:م35)ال دولمرقمم

 -م59م-............................................................................................................................ ال يرةمالذاتيهمل لي  نمص ل مسلي  نمالسش  ي(:م36)ال دولمرقمم

 -م59م-................................................................................................................................ ال سيف نيمال يرةمالذاتيهمل اللمبنمعليمةح د(:م37)ال دولمرقمم

 -م60م-.................................................................................................................................................................... أعض  ماإل ارةمالتنفيذ ه(:م38)ال دولمرقمم

 -م60م-................................................................................................................................... ال يرةمالذاتيهمللبخ ريمأب بكسمةح دمأب بكس(:م39)ال دولمرقمم

 -م61م-...................................................................................................................................... ال يرةمالذاتيهملتح ينم  سينمةغ مةح د(:م40)ال دولمرقمم

 -م61م-................................................................................................................................. ب دمعبدهللامح يديماملطيريمال يرةمالذاتيهممل(:م41)ال دولمرقمم

 -م61م-..........................................................................................................................................   رمةح دمأح دمشفيعال يرةمالذاتيهمل(:م42)ال دولمرقمم

 -م62م-....................................................................................................................... هش ممعبداملطلبمح ةدمعبدالسحيمال يرةمالذاتيهمل(:م43)ال دولمرقمم

 -م62م-...............................................................................................................................  بدالت ابمةح دمعليماملشيق ال يرةمالذاتيهمل(:م44)ال دولمرقمم

 -م62م-........................................................................................................................... عبدالكسيممح دمالشب  نمال يرةمالذاتيهمل بدهللا(:م45)ال دولمرقمم

 -م63م-........................................................................................................................................... ال يرةمالذاتيهمل  ريمص ل معليمالب ج(:م46)ال دولمرقمم

 -م63م-........................................................................................................................................ ال يرةمالذاتيهمملهندمح دمةح دماملبي يد(:م47)ال دولمرقمم

 -م63م-........................................................................................................................................... ال يرةمالذاتيهملص ل مفهدمعليماملشيق (:م48)ال دولمرقمم

 -م63م-................................................................................................................................ ال يرةمالذاتيهمل اللمبنمعليمةح دمال سيف ني(:م49)ال دولمرقمم

 -م64م-........................................................................................................................................................................ أعض  مل نهماملساج ه(:م50)ال دولمرقمم

 -م64م-.......................................................................................................................... ال يرةمالذاتيهمألح دمبنمعبدهللامبنمةح دمالسبدي(:م51)ال دولمرقمم

 -م64م-................................................................................................................................ ال يرةمالذاتيهملبندرمبنمعبيدمالدلبحيمال تيبي(:م52)ال دولمرقمم

 -م65م-........................................................................................................................ ال يرةمالذاتيهمإلبسا يممبنمس يدمبنمةح دماملب رك(:م53)ال دولمرقمم

 -م65م-.................................................................................................................................................... أعض  مل نهمالترشيح تمواملك فآت(م54)ال دولمرقمم

 -م65م-...................................................................................................... ال يرةمالذاتيهمل بدالسح نمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق (:م55)ال دولمرقمم

 -م65م-........................................................................................................ بنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق مال يرةمالذاتيهمل بدالق  ر(:م56)ال دولمرقمم

 -م66م-.......................................................................................................................... ال يرةمالذاتيهمألح دمبنمعبدهللامبنمةح دمالسبدي(:م57)ال دولمرقمم

 -م67م-........................................................................................................................................................................................ت زيعماألرب ح(:م58)ال دولمرقمم
 

األشكالفهرس   
 

 -م53م-..........................................................................................................................................................  يك مةلكيهمالشساهمقب مالطسح(م:م1)الشك مرقمم

 -م53م-....................................................................................................................................................................... الهيك مالتنظيميمللشساهم2):)الشك مرقمم



 

 ث
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 واملصطلحاتتعريفات ال 

م: ذهمالنشسةمختص راتملل ب راتمامل تخدةهمفيدولمالت ليمق ئ همب لت سيف تمواالم بينمال 

 التعريف ملعرفتصار اخاملصطلح أو اال 

  الشركة
ُ
مةقفله.س    همشساهمة    همم–ال س ئ مالصن عيهشساهم صدر/ امل

م.ال س ئ مالصن عيهشساهممإ ارة اإلدارة أو اإلدارة العليا

 النظ مماألس س يمللشساه. النظام األساس ي

(موزارةمالتج رةم التجارة وزارة
 
مال     ه.ب مل لكهمال سبيهم)وزارةمالتج رةمواالستث  رمس بق 

(موالتن يهماالجت  عيهامل ار مالبشسيهموزارةم االجتماعية والتنميةاملوارد البشرية  وزارة
 
م.ب مل لكهمال سبيهمال     هم)وزارةمال   موالتن يهماإلجت  عيهمس بق 

م.ب مل لكهمال سبيهمال     هموزارةمالصن عهموالثروةمامل دنيه وزارة الصناعة والثروة املعدنية 

مالهيئهمال  ةهملألرص  موح   همالبيئهمب مل لكهمال سبيهمال     ه. لهيئة العامة لألرصاد و ماية البيئة ا

 الطرح
ةنمإج  ليمم%(10.00)معشسةمب مل ئهمت ث من بهسهممع  يمم(2,500,000مللي ن نموخ    ئهمألفم)الطسحماألوليمم

مالب ليمرأسمة لمالشساه

مةنمأسهممالشساهسهممع  يمم(2,500,000ةلي ن نموخ    ئهمألفم) / أسهم االكتتاب  أسهم الطرح

 أسهم املسالمين قبل الطرح
سهممع  يمةت  ويهمم(25,000,000%مةنمةج  عمأسهممرأسمة لمالشساهموالب لغهمخ  همعشسمةلي نم)100

مالقي ه.

 فترة الطرح
 رم26/05/1443إلىم  ممالخ يسمم(م26/12/2021 رم)امل افقم22/05/1443  مماألحدمالفترةمالتيمتبدأمةنم

مم(30/12/2021)امل افقم

مم(30/12/2021 رم)امل افقم26/05/1443  ممالخ يسمفيمم  مت ريخمنا  همفترةمالطسح تاريخ اإلقفال

مامل ازيه. ال  قم في اإل راجملغسضمطسحماسهممالشساهموةنمثم أسهممالشساه لتس ي  للهيئه تقد ممطلب تسجيل األسهم

مري لمس   يملك مسهم.م]*[  الطرحسعر 

م(مري التمس    ه.10سهممع  يمبقي هماس يهم) السهم

مري التمس    هملل هممال احد.م10 القيمة االسمية

مأوماالعتب ري. الشخ مالطبيعي الشخص

 املكتتب
راقمامل ليرررررررهما مة رررررررررررررر  ممةؤ رررررررررررررر م كتترررررررررررررربمأوم قرررررررررررررردممطلبرررررررررررررر ملالاتت بمفرررررررررررررريمأسهممالشساهموفقررررررر ملق اعررررررردمطرررررررسحماألوم

موااللتزاة تمامل ررت سةموق اعرردماإل راجمولشسوطمأحررك مماالاتت ب.

م. ذهمالنشسة(مفيمزأومأاثرمةنمأسهممالشساهموال ار ةمأس  عاممفيمصفحهم)م(%5)ة     مالشساهمالذ نم  لك نم املسالمون الكبار

 البائعون  املسالمون 
(مفيم ذهمالنشسةم) يك مةلكيهمالشساهمقب موب دم28ل دولمرقمم)(موامامل     نماملبينمأس  عاممفيمالصفحهم)

مالطسح(.

م.القي هماإلج  ليهملألسهمماملكتتبماا  متحصالت الطرح

م.ص فيمةتحصالتمالطسحمب دمخصممةص ريفمالطسح صافي متحصالت الطرح

م.ملد سماالاتت بمعندمالسغبهمفيماالاتت بوتقد   ممن  ذجمطلبماالاتت بمالذيم جبمعلىمامل تث سينمت بئت  نموذج طلب االكتتاب

  ساب االكتتاب 

ح رررر بملرررردىمبنرررركمتجرررر ريمةسخرررر ملرررر مال  رررر مفرررريمامل لكررررهمإل ررررداعمةتحصررررررررالتمالطررررررررسحمفيرررررررر ،موب رررررررردمانتارررررررر  مع ليررررررررهم

م.الطررسحمفيرر م تررم

متح يلهر مإلرىمح ر بمالشرساهمأومح ر ب تمامل ر   ينمالب ئ يرن.

م ي  برمةنما مسنهمةيال  ه.مم31ال نهماملنتايهمبت ريخم اليةالسنة امل

 السعودة
ل ائ مال   مفيمامل لكهمال سبيهمال     همالتيمتفسضمعلىمالشسا تمال  ةلهمفيمامل لكهمت ظيفمن بهمة ينهمةنم

مال     ين.

 يوم عمل

 لكهمال سبيهمال ررررررررر    همأومأيمأيم  ممع  مفي  معدام  ةيمال   هموال رررررررررب موأيم  مم ك نمعطلهمرسررررررررر يهمفيمامل

م  ممتغلقمفي ماملؤسرررررررر رررررررر تماملصررررررررسفيهمأب ااا معنمال   مب  جبماألنظ همال رررررررر ريهمواإلجسا اتمالبك ةيهماألخسىم

م.وت د الت 
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 نظام العمل
مم/ مرقم مامللكي مب ملسس م مالص  ر مال    ي مال    مم51نظ م م1426/08/23وت ريخ م)امل افق مم(2005/09/27 ر

م.وت د الت 

 قوائم املاليةال

م،موالق ائممامل ليهماألوليهماملختصررررسةم2020 ي رررر برمم31الق ائممامل ليهماملساج همللشررررساهملل ررررنهمامل ليهماملنتايهمفيم

م2021م  ني م30املفح صرررررررررررررهملفترةمال رررررررررررررتهمأشرررررررررررررهسماملنتاي مفيم
 
ممواإل ضررررررررررررر ح تماملسفقهماا ،موالتيمتممإعدا   موفق 

(مامل ت دةمفيمامل لكهمال سبيهمال رررررررررررر    هموامل   يرمواإلصررررررررررررداراتماألخسىمالتيمIFRSلل    يرمالدوليهمللتقسيسمامل ليم)

 (.SOCPAاعت داا مالهيئهمال     هملل ساج ينمواملب سبينم)

مالتق يمماله سيم لا

مالتق يممامليال ي م

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

-3امل ررررت سةمالصرررر  رةمعنمةجلسم يئهمال رررر قمامل ليهمب  جبمالقسارمرقممق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تم

معلىمنظ ممال  قمامل ليهمالص  رمب ملسس ممامللكيم27/12/2017هم)امل افقم1439م/9/4وت ريخمم123-2017 م(مبن   

وتررررر ريخمم2021م-م7م-1 ررررررررررررررررررررررررررررر،موامل ررررردلرررررهمبقسارمةجلسم يئرررررهمال رررررررررررررر قماملررررر ليرررررهمرقممم2/6/1424وتررررر ريخمم30رقممم/م

مم(.14/01/2021هم)امل افقم01/06/1442

 قواعد اإلدراج 

(موامل افقمعليا مبقسارمةجلسم يئهمال ررررررررررر    همال ررررررررررر    هم)تداولممتداولمةج  عهمق اعدماإل راجمالصررررررررررر  رةمعنمم

مم(،موامل دلهمب  جبمقسارهمرقم2017/12/27هم)امل افقم1439/04/09وت ريخمم3-123-2017ال رررررررر قمامل ليهمرقمم

(م2021-22-1م(،موامل رررردلررررهمب  جرررربمقسارهمرقمم)2019/09/30هم)امل افقم1441/02/01بترررر ريخمم(2019-104-1)

مم(.2021/02/24هم)امل افقم1442/07/12بت ريخم

 أو النشرةنشرة اإلصدار 
نشسةماإلصدارم ذه،مو  مال ثيقهماملطل بهملتس ي ماألسهمملدىمالهيئهملغسضماإل راجمفيمال  قمامل ازيه،موذلكم

مدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سة.ب  جبمق اع

مشساهمف لكممللخدة تمامل ليه.م  املستشار املالي

مشساهمف لكممللخدة تمامل ليه.م مدير االكتتاب 

مةجلسمإ ارةمالشساه. املجلس أو مجلس اإلدارة

م يئهمال  قمامل ليهمفيمامل لكهمال سبيهمال     ه. الهيئة أو املالية السوق  ليئة

 مجموعة تداول السعودية 

ملقسارمةجلسمال زرا مبت ريخم
 
(،ماملؤسرر ررهموفق 

 
ةج  عهمتداولمال رر    هم)شررساهمال رر قمامل ليهمال رر    همسرر بق 

ملنظ ممال رررررررررررررر قمامل ليه،موهيمشررررررررررررررساهمة رررررررررررررر   همةقفلهم19/03/2007هم)امل افقم29/02/1428
 
م(،موذلكمتنفيذا

ا رررررر قملألوراقمامل ليهمفيمامل لكهمال سبيهمال رررررر    ه،محيثمتق مممسرررررر    ه،موال ههمال حيدةماملصررررررسحمله مب ل   

مبإ راجماألوراقمامل ليهموتداوله .

  سااااااوق  أو املالية السااااااوق  أو السااااااعودية املالية السااااااوق 

 أو تداول  السوق  أو األسهم
م.شساهمتداولمال     هم"س قماألوراقمامل ليهمال     ه"مهيمشساهمت ب هممل   عهمتداولمال     ه

 السوق املوازية
تداولمفيا ماألسهممالتيمتممتس يله موقب لمإ راجه مب  جبم"ق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تم

ُ
ال  قمالتيمت

مامل ت سة"موم"ق اعدماإل راج".

 الشركاتنظام 

هم28/01/1437(مبت ريخم3نظ ممالشررسا تمفيمامل لكهمال سبيهمال رر    ه،مالصرر  رمب  جبماملسسرر ممامللكيمرقمم)م/

م(موامل رردلم02/05/2016ه)امل افقم25/07/1437م(موالررذيم خرر محيزمالتنفيررذمفيمترر ريخم10/11/2015)امل افقم

م.،موأيمت د التم طسأمعلي م(11/04/2018هم)امل افقم25/07/1439(موت ريخم79ب ملسس ممامللكيمرقمم)م/

 السوق املاليةنظام 
م)امل افقم02/06/1424وت ريخمم30رقممم/نظ ممال  قمامل ليهمالص  رمب ملسس ممامللكيم وأيمم،م(31/07/2003 ر

مت د التم طسأمعلي .

مالنظ مماآلليملتداولماألسهممال     ه. تداول 

مال   يهمال  ةهملل     ينمفيمالشساه. الجمعية العامة

مال   يهمال  ةهمال    هملل     ينمفيمالشساه. الجمعية العامة العادية

مال   يهمال  ةهمغيرمال    هملل     ينمفيمالشساه. ير العاديةالجمعية العامة غ

محك ةهمامل لكهمال سبيهمال     ه. الحكومة 
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 ن املؤللو ن فئات املستثمرو 

مامل تث سونماملؤ ل نم ممأيمةنماألشخ صماملذا رينمأ ن ه:

 .مةؤس  تمس قمة ليهمتتصسفملب  اا مالخ ص

 رسهمأع  لماإل ارةمشسيطهمأنمتك نمةؤس همال  قمع ال مةؤس همس قمة ليهمةسخ مله مفيمة  

ن مبشسوطمت كن مةنماتخ ذمالقساراتمالخ صهمبقب لماملش راهمفيمالطسحمواالستث  رمفيم امل ليهمقدمُعي 

مال  قمامل ازيهمني بهمعنمال  ي مو ونمالب جهمإلىمالبص لمعلىمة افقهمة بقهمةن .

 ئهم وليهمت ترفماا مالهيئه،مأومال  ق،موأيمس قمة ليهمحك ةهمامل لكه،مأومأيمجههمحك ةيه،مأومأيم ي

مأخسىمت ترفماا مالهيئه،مأومةسازماإل داع.

 الشسا تمامل ل اهمةنمالبك ةه،مةب شسةمأومعنمطسيقمةحفظهمتد س  مةؤس همس قمة ليهمةسخ مله م

مفيمة  رسهمأع  لماإل ارة.

 ميجمال سبيه.الشسا تموالصن   قماملؤس همفيم ولمةجلسمالت  ونملدولمالخل

 .مصن   قماالستث  ر

 ماملتطلب تم مي ت ف ن موالذ ن مامل ازيه مال  ق مفي مب الستث  ر ملهم مامل   ح ماملقي ين مغير األج نب

ماملنص صمعليا مفيمالدلي ماالسترش  يمالستث  رماألج نبمغيرماملقي ينمفيمال  قمامل ازيه.

 .ماملؤس  تمامل ليهماألجنبيهماملؤ له

  مخسينم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماإل داع.أيمأشخ صماعتب ريينم

 أشخ صمطبي ي نم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماإل داع،موي ت ف نم

م:أيمةنمامل   يرماآلتيه

نمري لمأنم ك نمقدمق ممبصفق تمفيمأس اقماألوراقمامل ليهمالم ق مةج  عمقي تا معنمأرب ينمةلي م •

مامل ضيه
 
مم.س   يموالمتق معنمعشسةمصفق تمفيما مربعمسنهمخاللماالثنيمعشسةمشهسا

مأنمالمتق مقي همص فيمأص ل معنمخ  همةال ينمري لمس   ي. •

 أنمي   مأومسبقمل مال   مةدةمثالثمسن اتمعلىماألق مفيمالقط عمامل لي. •

معلىمالشه  ةمال  ةهمللت  ة مفيماألوراقما •
 
 .مل ليهمامل ت دةمةنمقب مالهيئهأنم ك نمح صال

معلىمشه  ةمةهنيهمةتخصصهمفيمةج لمأع  لماألوراقمامل ليهمة ت دة •
 
ةنمجههم أنم ك نمح صال

 ة ترفماا م ولي  .

 .مأيمأشخ صم خسينمتحد  ممالهيئه

 الجمهور 

 :ت نىمفيمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سةماألشخ صمغيرماملذا رينمأ ن ه

صدرم بعيت (1
ُ
 .امل

صدرمفيمالكب رمامل    ين (2
ُ
 .امل

 .للُ صدرمالتنفيذ ينمواب راإل ارةممةجلسمأعض   (3

صدرملت بعيمالتنفيذ ينمواب راإل ارةممةج لسمأعض   (4
ُ
 .امل

صدرمفيمالكب رمامل    ينملدىمالتنفيذ ينمواب راإل ارةممةج لسمأعض   (5
ُ
 .امل

 .أعاله(م5أومم4،م3،م2،م1)مفيمإليامماملش رمألشخ صلمأقسب  مأي (6

 (مأعاله.6،مأوم5،م4،م3،م2،م1)مفيمإليامماملش راألشخ صممةنمأيمعليا مي يطسمشساهمأي (7

ممب التف قم تصسف نممالذ ناألشخ صم (8
َ
م%5)مةجت  ينموي لك نممة   مأو ماملسا ماألسهممفئهمةنمأاثر(

م.إ راجه 

 فترة الحظر

(م12لنشرررسةمالتصرررسفمفيمأسررره هممةدةماثنيمعشرررسم)(مفيم ذهماز حظسمعلىماب رمامل ررر   ينماملذا رينمفيمالصرررفحهم)

مةنمت ريخمبد متداولمأسهممالشساهمفيمال  قمامل ازيه
 
،مويج زملهممالتصسفمفيمأسه هممب دم)"فترةمالبظس"(مشهسا

مانتا  م ذهمالفترةم ونمالبص لمعلىمة افقهمالهيئهمامل بقه.

مالزةن.ح لهمأسهممالشساهمأليمفترةمةحد ةمةنم املسالم أو املسالمون 

مب دمإ راجه مفيمال  قمامل ازيه.مالطسحمأسهمما مشخ مي تث سمفي املستثمر

مامل لكهمال سبيهمال     ه. اململكة

 عوامل املخاطرة
فيممأسهممالطسحمهيمةج  عهماملؤثساتماملبت لهمالتيم جبماإلمل مماا موالتح طمله مقب ماتخ ذمقسارماالستث  رمفي

مال  قمامل ازيه.
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 املاااليااة التقااارير إلعااداد الاادوليااة املحاااسااااااااااااابيااة عاااييرامل

(IFRS) 

والتيمتضررررممامل   يرمالدوليهمم،لل ساج ينمواملب سرررربينامل   يرمالدوليهمللتقسيسمامل ليمامل ت دةمةنمالهيئهمال رررر    هم

 مةنموغير ملل ساج ينمواملب سبينب إلض فهمإلىماملتطلب تمواإلفص ح تماإلض فيهماملطل بهمةنمالهيئهمال     هم

والتيمتشررررررررر  مامل   يرمواإلصرررررررررداراتمم،لل ساج ينمواملب سررررررررربينامل   يرموالتصرررررررررسيح تمالتيمأقساا مالهيئهمال ررررررررر    هم

مالفنيهماملت لقهمب مل  ئ مالتيمالتغطيا مامل   يرمالدوليه،مةث مة ألهمالزا ة.م

 السنوات املالية/  السنة املالية
 األس س ي التأسيسمأومالنظ م عقد في ونا  تا  بدا تا  واملبد ة املنشأة نش ط نتيجه ل سض الزةنيه الفترة هي

مبأنمال نهمامل ليهمللشساهمتنتهيمفيم
 
م ي  برمةنما مع م.مم31للشساهمامل نيه.معل  

مفيمامل لكهمال سبيهمال     ه.مالهيئهمال     هملل ساج ينمواملب سبين (SOCPA) الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

  وكمة الشركات الئحة

م مرقم مب  جبمالقسار معنمةجلسمالهيئه مالشسا تمالص  رة مح ا ه مم2017-16-8الئحه  رم16/05/1438بت ريخ

هم01/06/1442وت ريخمم2021-07-1م(،موامل دلهمبقسارمةجلسم يئهمال  قمامل ليهمرقمم13/02/2017)امل افقم

موأيمت د التم طسأمعليا .مم(.14/01/2021)امل افقم

 نطاقات

مت مرقم مال    موزيس مب  جبمقسار م)نط ق ت( مال    ة مبسن ةج ماعت    مم4040م م)امل افقم12/10/1432بت ريخ  ر

م(،موقدم18/10/1994 رم)امل افقم12/05/1415بت ريخمم50م(مالق ئممعلىمقسارمةجلسمال زرا مرقمم10/09/2011

 ق ت(ملتقد ممالب افزملل ؤس  تمايمتق ممب مل لكهمبسن ةجم)نطمأطلق موزارةمامل ار مالبشسيهموالتن يهماالجت  عيه

بت ظيفمامل اطنينمال     ين،مويقيمم ذامالبرن ةجمأ ا مأيمةؤس همعلىمأس سمنط ق تمةحد ة،موهيمالبالتينيم

 واألخضسمواألح س.

 ليئة الزكاة والضريبة والجمارك
مإحدىمال  موهي ،)

 
موالدخ مس بق  مالزا ة موال   ركم)ةصلبه موالضسيبه مالزا ة متستبطم يئه مالتي ه تمالبك ةيه

مب زيسمامل ليه،موهيمال ههمامل الهمبأع  لمجب  همالزا ةموتحصي مالضسائب.
 
متنظي ي 

مال  لهمالسس يهملل  لكهمال سبيهمال     ه.م–ري لمس   يم الريال 

م.ال  لهمالسس يهملل ال  تماملتحدةماألةسيكيهم–الدوالرماألةسيكيم الدوالر 

 2030رؤية 
مالبترواي  وي تممالبرن ةج مالنفطموصن عه متقلي ماالعت   معلى مالذيم ادفمإلى مال طني االقتص  يماالستراتيجي

موتن يعماالقتص  مال    يموتط يسمالخدة تمال  ةه.

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

ضررررررررررررررسيبرهمامل افقررهمعلىماالتفرر قيررهمامل حرردةملمم(30/01/2017هم)امل افقم02/05/1438قسرمةجلسمال زرا مبترر ريخم

م،م2018 نرر  سمم1القي ررهماملضرررررررررررررررر فررهملرردولمةجلسمالت رر ونملرردولمالخليجمال سبيررهموالتيمبرردأمال  رر ماارر مابترردا مةنم

اضررررررررررررسيبهمجد دةمتضرررررررررررر فمملنظ ةهمالضررررررررررررسائبموالسسرررررررررررر مماألخسىمال اجبمال   ماا مةنمقب مقط ع تمةحد ةمفيم

(،موقدمقسرتمحك ةهمامل لكهم%5سيبهم)امل لكه،موفيم ولمةجلسمالت  ونملدولمالخليجمال سبي.مةقدارم ذهمالضرررررررررررررر

مةنمشررهسم  لي م15%مإلىم5زي  ةمن رربهمضررسيبهمالقي هماملضرر فهمةنم م،موقدمتمماسررتثن  معد م2020%موذلكمابتدا  

مةنماملنتج تمةنا م)األغذ هماألس سيهموالخدة تماملت لقهمب لسع  همالصبيهموالت ليم(.

م.الشساهمال     همللصن ع تماألس سيه سابكشركة 

م.شساهمالزي مال سبيهمال     ه،موهيمشساهمة    همس    همع ةه شركة أرامكو السعودية أو شركة أرامكو 

(.م البنك األللي السعودي 
 
مالبنكماأل ليمال    يم)البنكماأل ليمالتج ريمس بق 

 أنابيب البولي إيثلين 
غ زمالطبيعيمأومالنفطمتصنفمض نماملنتج تمهيمأن بيبمةصن همةنمة  ةمالب ليمإ ثلين،موهيمة  ةمةشتقهمةنمال

م.حساريم  كنمصهسهموتشكيل مح بمالطلبمالبالستيكيهمذاتمتلدن

 فيروس كوروناجائحة الوباء أو 

 "19 -"كوفيد 

م"ا فيدم
 
"،محيثمبدأمب النتشررررررر رمفيمة ظمم19م-  مةسضمفيروسررررررر يمُة ديميُ سفمب سرررررررمم)فيروسما رون مواختصررررررر را

م،موعلىمأثسمذلكمصررررررنفت مةنظ هم2020 لكهمال سبيهمال رررررر    هموذلكمفيمةطلعمال  مم ولمال  لمموةنمضرررررر نا مامل

مالصبهمال  مليهمبأن موب  مع ملي.

 

 

  



 

   5 

  عوامل املخاطرة 

مإالملل  رررررررتث سينمالقم
 
ينمعلىم  رمإنماالسرررررررتث  رمفيماألسرررررررهمماملطسوحهمب  جبم ذهمالنشرررررررسةم نط يمعلي مةخ طسمع ليهموقدمالم ك نماالسرررررررتث  رمفيا مةالئ  

مالتيمامل ل ة تما فهم راسهمأسهممالطسحمفيمستث  رالمامفيم سغبمةنما معلىم ت ين.متقييممةزا  موةخ طسم ذاماالستث  ر،موتح  مأيمخ  رةمقدمتنجممعن 

مسررررررررتث  رالمامقسارماتخ ذمقب مأ ن هماملبينهماملخ طسةمع اة مفيا مب  مب ن  هم ذهمالنشررررررررسةمحت  ا  
 
مج يعمتشرررررررر  مالمقدمأ ن همبهامل ضررررررررماملخ طسمبأنم،معل  

معلىمالتأثيرمشررررأنا مةنموالتيمالب ليمال ق مفيمللشررررساهمة ل ةهملي رررر مإضرررر فيهمع اة موج  مامل كنمةنمإن مب مالشررررساه،مت اجهه مأنم  كنمالتيماملخ طس

 .ع لي اا 

مإنمنشررررر طمالشرررررساه،موالظسوفمامل ليه،موالت ق  تمامل رررررتقبليه،مونت ئجمال  لي ت،موالتدفق تمالنقد
 
بصررررر رةمج  سيهمإذامة محدث مأوموم ه،مقدمتتأثسمسرررررلب 

مأنا مج  سيه.مب إلضررررر فهمإلىمأيمةخ طسمأخسىملمم حد   مةجل
 
سماإل ارةمتحقق مأيمةنماملخ طسمالتيمتضررررر نا م ذامالق رررررمموالتيمتسىمإ ارةمالشرررررساهمح لي 

مبأنا مغيرمج  سيه،ملكنا مقدمتحدثمب لف  موتصب مج  سيه
 
م.أوم صنفه مح لي 

م ارةإلمم ت نىملممأخسىممةخ طسمأ همحدوثمأومج  سيه،مبأنا مالب ضسمال ق مفيمالشساهم ارةإمت تقدمالتيماملخ طسةمع اة مأحدمتحققمأومحدوثمح لهموفي

معلىماهالشسممقدرةموإض  فمال  قممفيمسهمألمامس سمانخف ضمإلىم ؤ يمقدمذلكمفإنمج  سيه،مغيرمالب ليمال ق مفيمت تبر  مالتيمأومتحد   ،مأنمالشساه

م.ةن مجز مأومالشساهمأسهممفيماستث  رهما ة مامل تث سم خ سموقدمامل    ينمعلىمأرب حمت زيع

متلكمبخالفم ذهمالنشررررررررسةمت ريخمفيما  مأخسىممج  سيهمةخ طسمأيمت جدمالمفإن مواعتق   م،معل هممحدمعلىمبأن مالشررررررررساهمإ ارةمةجلسمأعضرررررررر  مويقس

م.امل ازيهمال  قممفيمإ راجه مسيتممالتيماألسهممفيمستث  رالمب مامل تث سينمقساراتمىعلمتؤثسمأنم  كنمالق م،م ذامفيماملذا رة

مأومإنماملخ طسموالشك كماملبينهمأ ن همةقدةهمبترتيبمالي برمعنمةدىمأ  يتا .ما  مأنماملخ طسموالشك كماإلض فيه،مب  مفيمذلكمتلكمغيرمامل 
 
ل ةهمح لي 

 أثيراتماملبينهمأعاله.التيمت تبرمغيرمج  سيه،مقدم ك نمله مالت

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 

 رئيس ي باالعتماد على مورد  املتعلقة املخاطر 

م.ةنمالشساهمال     همللصن ع تماألس سيهم)س بك(مبشك مأس س يمفيمة  ةمالب ليمإ ثيلينواملت ثلهمفيممعلىمشسا مامل ا مالخ ممت ت دمالشساهمبشك مرئي  ي

 .م2021  ني مم30وا  فيممم2020م ي  برم31مموا  مفيم2019 ي  برمم31تمالشساهمةنمس بكما  مفيمالت ليمن بهمةشتر  ويبينمال دولم

 :من بهمةشتر  تمامل ا مالخ ممةنمشساهمس بكم(1)مرقممال دولم

 /مالفترةمال  م
مم2021  ني مم30 م2020 ي  برمم31مم2019 ي  برمم31

مةشتر  تمإج  ليمإلىمس بكمةنماملشتر  تمبهن 

الخ ممامل ا   
%80.96 71.28%  %85.81 

ماملصدر:مالشساهم

 
موفق ذلكتق ممالشررررررررساهمبشررررررررسا مة ظمماحتي ج اا مةنمامل ا مالخ مموم

 
 على ت ذر فإذاشررررررررساهمسرررررررر بك،ممةنصرررررررر صمعليا مفيماالتف قيهمامل ق همةع شررررررررسوطل  

م  مالخ مامل ا ةن ةتطلب اا  على البصرررر لم الشررررساه
 
 إذا أو ةداا ، انتا   عند الترتيب ت  ذه تجد د ت ذر إذامأو ،شررررساهمسرررر بك ةع الب ليه للترتيب ت وفق 

 ةن امل ا   ذه تأةينمإلى تضطس قد الشساه فإنم،امل ا مالخ ممتكلفهمفيمابيرةمزي  ةم ن كما نمأوم،شساهمس بك ةن اإلنت ج في ط يله لفترة انقط ع حدث

 على ج  سيهوم سرررلبيه  ث ر ل  تك نم أن   كن الذي األةس ،امل ا مالخ م ةن احتي ج اا  لتأةين إضررر فيه تك ليف الشرررساه تكبد ي ني ة  و   بد له ةصررر  ر

م.امل تقبليه وةش ري ه  النقد ه وتدفق اا  ع لي اا  ونت ئج امل لي ووض ه  الشساهمأع  ل

م

 سابكاملخاطر املتعلقة باالتفاقية املوقعة مع شركة  

بخصررررررررررر صمت ريدمامل ا مالكي  ويهمالداخلهمفيمتصرررررررررررنيعموإنت جممم01/01/2021مبت ريخمة ق همإتف قيهمت ريدمةعمشرررررررررررساهمسررررررررررر بكمب  جبمالشرررررررررررساهم ت  

وتبلغمةدةم.مةنتج تمالشررررررررررررررساه،مواملتضرررررررررررررر نهما مةنمالب ليماثيلينمع ليمالكث فهموالب ليمإ ثلينمةنخفضمالكث فهموالب ليمإ ثلينمالخطيمةنخفضمالكث فه

علىماألق ممللطسفماآلخسمقب مثالثهمأشرررهسمإشررر  رمخطيويحقملكالمالطسفينمإنا  ماالتف قيهمةنمخاللمتقد مم.مبشرررك مات بيمق بلهمللتجد دمتف قيهمسرررنهاال

مملت لي:ا  مفيمح لمعدممقي ممشساهمال س ئ مالصن عيهمب دا مأيم ف همفيمت ريخماستحق قه ،م حقملشساهمس بكما مةنمامةنمت ريخمإنا  ماالتف قيه.
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م.مل ا مخ ممتمماالتف قمعليا مت لي ه مبشك مة بقمت ليممع لي تمأيمت ليقمأومةنا مجز مأوماإلتف قيهمإنا   •

م ونممةن سب م ساهمة مح بأخسىمب  جبمعق  مأخسىممةنتج تماوماملنتجملنفسمالشساهمقب مةنم ف  تمأيمتح ي ملشساهمس بكم حق •

 .الشساهمالىمالسج ع

موتنطبقمعليا مال ق ب تماملذا رةمأعالهمفيمح ل:مةتخلفهمعنمال دا ممالشساهمفإن م تمماعتب رموبح بماالتف قيه،ما  

 .الت  قد هم بإلتزاة اامب ل ف  م رغبتامعدممأومالشساهمقدرةمعدم •

 .موالتصفيهملإلفالسمالشساهمخض عمأوم ائينا مةعمتستيب تمبأيمالقي ممأومإ اريممأةسمأليمالشساهمخض عمح لمفي •

م يينمح رسمقض ئيمعلىمة تلك تموأص لمالشساه.مفيمح لمت •

م.تممت قيفمالشساهمأومااد د  مب لت قيفمفي  م ت لقمبإست سارمع لي اا مالتشغيليهم •

ممس بكامل ق همةعمشساهممالت ريدإتف قيهمموأحك ممبشسوطمالشساهمتلتزمملممح لموفي
 
 قيهمأومإنا  ماتفمت ريدمامل ا ماألوليهال ق فممة سضهمف تك نممة تقبال

مووض ه مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  لمعلىموج  سيممسلبيمتأثيرملذلكموسيك نم.منش طه مة  رسهمفيماالست سارمب ستط عتا م ك نمملنموب لت ليمة ه مالت ريد

م.امل تقبليهمت ق  اا موعلىمامل لي

 للشركة  االستراتيجية الخطة تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 

متح رررررريناملث لممسرررررربي علىممبنج حمقدراا معلىمتنفيذمالخطهماالسررررررتراتيجيهمللشررررررساهمةدى على ربحيتا  وتح ررررررين إ سا ااا  زي  ة على شررررررساهال قدرة ت ت د

إنمقدرةمالشررررررساهمعلىمالت سررررررعمفيمأع  له مفيمامل ررررررتقب مت ت دمعلىمقدراا معلىم.مجد دةمإنت جمخط طمبإضرررررر فهمالت سررررررع أومالب ليهماإلنت جمخط طاف  ةم

وتدريها مهمتنفيذموتح ررررررينمنظممامل ل ة تمالتشررررررغيليهموامل ليهمواإل اريهمبكف  ةموفيمال ق ماملن سررررررب،مواذلكمعلىمقدراا معلىمزي  ةمق ا  مال  ةلهمة اصررررررل

معلىمذلك،مفإنمأيمخططمت سرررررررررررعمفيماألع  لمت تزممالشرررررررررررساهمالقي مماا مفيمامل رررررررررررتقب مسررررررررررر فمتخضرررررررررررعمللتك ليفماملقدرم
 
ةموجدولموتحفيز  موإ اراا .معالوة

مالبصررررر لمعلىمالتنفيذمالزةنيماملبد مله ،موقدمتحت جمالشرررررساهمإلىم
 
ت  ي مإضررررر فيمإلنج زمأيمخططمت سرررررع،موإذاملممتت كنمةنمتنفيذمخططمالت سرررررعموفق 

فيمح لمعدممتحقيقمأوممأومفيمح لمعدممالقدرةمعلىمالت  ي مالالزممإلنج زمأيمخططمت سررررررررررعملل دولمالزةنيماملبد مله مووفقمالتك ليفماملقدرةملل شررررررررررسوع

خل مفيم راسرررهمفيمح لموج  مالسبحيهماملسج ةمةنم ذهماملشررر ريعموالذيمقدمي   مألسرررب بمةختلفهمب  مفيا متغيرمح لهمال ررر قموق متنفيذم ذهماملشررر ريعمأوم

ممال دوى،مفإنمذلكمسيؤثس
 
 .وت ق  اا مامل تقبليهم له موربحيتا نت ئجمأع وض ه مامل ليموممعلىمعلىمال ضعمالتن ف  يمللشساه،موب لت ليوبشك مج  سيممسلب 

 ئتماناال املتعلقة بخاطر امل 

ممةؤقتهمتالمح معدةمفيمئت  نالمامةخ طسمالشرساهمت اج موقد.مخسآلمامللطسفمة ينمة ليمب لتزاممال ف  معنمطسافألمامأحدميع زمعندة مئت  نإلمامةخ طسمتنشرأ

مم.وغير  مالشساه،متج همب لتزاة اا مب ل ف  مةد نهمأخسىممأطسافموفش م،ال ال  مةنمةد نهمأرصدةموج  مةنا م ائ همأو

م31ا  مفيمم(مةلي نمري لمسرررررررررر   ي86.5وةبلغم)مسرررررررررر   يمري لمةلي نم(م87.3)مةبلغ(مةلي نمري لمسرررررررررر   يموم81.9ةبلغم)الذةمماملد نهمللشررررررررررساهممصرررررررررر فيبلغم

م  ةم90الذةمماملد نهمغيرمامل ررررد ةمألاثرمةنمإج  ليم موت ثم.ممعلىمالت الي2021  ني مم30وما  فيممم2020م ي رررر برم31مفيما  مومم2019م ي رررر بر
 
ح اليمم 

.مممعلىمالت الي2021  ني مم30وا رر مفيممم2020ومم2019 ي رررررررررررررر برمم31ا رر فيممالتجرر ريررهمالررذةمماملررد نررهمإج رر لينمة(م%58.19)م%(مو49.62)مو(م41.87%)

م:مم2021  ني مم30وا  مفيممم2020ومم2019  برم يم31ا  مفيممللشساهمأع  رمالذةمماملد نهمالتج ريهوي ض مال دولمالت ليم

مم2021م  ني م30وا  مفيممم2020ومم2019جدولمأع  رمالذةمماملد نهملل  ةينم:م(2)ال دولمرقمم

 جدولمأع  رمالد  نم

ممم2021  ني مم30ا  فيمممم2020 ي  برم31ا  فيمممم2019 ي  برمم31ا  فيم

لمالقي هم)ري 

مس   ي(
مالن بهم)%(م

القي هم)ري لم

مس   ي(
مالن بهم)%(م

القي هم)ري لم

مس   ي(
مالن بهم)%(م

 19.93% 21,019,530 24.81% 26,395,008 26.95% 26,575,243م  مم30  ممإلىمم0ةنم

 13.70% 14,448,643 17.21% 18,311,293 13.26% 13,077,043   ممم60  ممإلىمم31ةنم

 8.19% 8,636,727 8.36% 8,899,632 17.92% 17,664,730  م م90  ممإلىمم61ةنم

 17.84% 18,824,583 12.15% 12,923,578 6.96% 6,866,521   ممم180  ممإلىمم91ةنم

 16.00% 16,875,443 10.28% 10,934,085 7.13% 7,025,910   ممم360  ممإلىمم181ةنم

 24.35% 25,684,649 27.19% 28,935,084 27.78%م27,390,445   مم361أاثرمةنم

 100.00% 105,489,575 100.00% 106,398,680 100.00%م98,599,892  املدينة الذمم إجمالي

(19,099,059) م(16,706,419)مةت ق همائت  نيهمخ  ئسمةخص    (19,000,653)  

 100.00% 86,488,922 100.00% 87,299,621 100.00%م81,893,473ماملد نهمالذةممص في

 الشساهم:راملصد
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م

ةنمإج  ليمم(%23.38)مو(م%22.42)وم(16.12%)ن ربهموقدمشركل مالذةمماملد نهمالتج ريهمألابرمخ  رهمع ال م)ال  جدمةنمضر ناممأيمطسفمذومعالقه(م

د نهمإلىمإج  ليم.ما  مشررررررررركل مصررررررررر فيمالذةمماملممعلىمالت الي2021م  ني م30فيممموا  م2020ممو2019 ي ررررررررر برمم31ا  مفيمرصررررررررريدمالذةمماملد نهمالتج ريهم

ا  ملممتقممالشرررساهمم.ممعلىمالت الي2021  ني مم30مموا  مفيم2020ممو2019 ي ررر برمم31ا  مفيم(م%21.13(موم)%21.16(موم)%19.59ن ررربهم)مامل ج  ات

علىممم2021  ني مم30ايهمفيممموالفترةمامل ليهماملنت2020 ي رررررررررررررر برمم31مامل ليهماملنتايهمفيمبإعدامم   نمة دوةهمةنمأرصررررررررررررررردةمالذةمماملد نهمخاللمال ررررررررررررررنه

.موتتراوحمةت سررطمفترةماالئت  نمامل ن حهمري لمسرر   يم(748,553)مممة قي ت 2019ةعماملالحظهمبأنمالشررساهمق ة مبإعداممالد  نمخاللمال  ممم،الت الي

ممأسررررررررر سررررررررر يمبشرررررررررك ملل  ال مامل ن حهماالئت  نمفترةمتحد دم  م،مويتمم90  ممإلىمم15لل  ال مةنم
 
مالفترةمخاللمب ل ررررررررردا مال  ي مالتزاممةدىملتقييمموفق 

م.القي همن حيهمةنمحدهمعلىمع ي ملك مأعلىمحدموضعمةعمالت ريخيه
م

ري لمسرررر   يما  مفيم(19,099,059)مم،مو2019 سرررر برمم31(مري لمسرررر   يما  مفيم16,706,419)ماملت ق ها  مبلغمرصرررريدمةخصرررر مالخ رررر ئسماإلئت  نيهمم

 ي ر برمم31ا  مفيماملت ق همم.موي ضر مال دولمالت ليمحساهمةخصر مالخ ر ئسماإلئت  نيهم2021  ني مم30ا  مفيمم(19,000,653)م،مو2020 ي ر برمم31

مم:2021  ني مم30مموا  مفيم2020ممو2019

 م2021  ني مم30مموا  مفيم2020ممو2019 ي  برمم31:محساهمةخص مالخ  ئسماإلئت  نيهماملت ق هما  مفيم(3(ال دولمرقمم

 الخسائار االئتمانية املتوقعةمخصص 
 م2021يونيو  30في  كما م2020 ديسمبر  31كما في  م 2019ديسمبر  31في  كما

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

 19,099,059 16,706,419 16,352,082مال نهمالفترة/مالسصيدمفيمبدا ه

 0 3,000,000 2,951,335 لمالفترةم/ال نهاملك نمخال

(2,596,998) امل تخدممخاللمالفترةم/ال نه  (607,360)  98,407 

 19,000,653 19,099,059 16,706,419 الرصيد نهاية الفترة/ السنة

م.مموة ل ة تماإل ارة2020 ي  برمم31املصدر:مالق ائممامل ليهماملساج همللشساهملل نهمامل ليهماملنتايهمفيم

ممت رررتطيعمالموهيمب لتزاة اام،مال ف  مفيمة هممتت  ة مالتيماألطسافمفشررر معدممضررر  نمالشرررساهمت رررتطيعمال
 
مبشرررك مب اللتزاممامل رررتقبليهمقدرااممت قعمأ ضررر 

معلىموج  سيممسرررلبيمبشرررك مسررريؤثسمذلكمفإنمةنام،ماملد نهمالذةممتحصررري مفيمالتأخسمأومالشرررساهمة رررتحق تمب ررردا ماملد نينمالتزاممعدممح لهموفي.م قيق

مع لي اا مونت ئجمامل ليمووضرر ه مالشررساهمأع  لمعلىموج  سيممسررلبيمبشررك مسرريؤثسموب لت ليمالنقد ه،موتدفق اا موةصرر ريفه مالشررساهملب ج تمال رري لهمت فس

م.امل تقبليهموت ق  اا 

 عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهاداتب املتعلقة خاطر امل 

ممالتراخي م ذهموتشررر  .معليا مواملب فظهمبأنشرررطتا م ت لقمفي  ماملختلفهمالنظ ةيهموامل افق تموالتراخي مالتصررر ري معلىمالبصررر لممهالشرررسامعلىم ت ين

مالتج رةموزارةمعنمالص  رةمالشساهمتس ي مشه  اتوممامل دنيهموالثروةمالصن عهموزارةمعنمالص  رمخي مةنشأةمصن عيهاتسمم:البصسمالماملث لمسبي معلى

مجت  عيهالمامالتأةين تمشررره  اتومماملضررر فهمالقي همضرررسيبهمفيمتسررر ي الموشررره  ةمالزا ةمشررره  اتوممال ررر   ةمشررره  اتوممالتج ريهمال الةهمتسررر ي مة شررره وم

رخ مالتشررررررررغي مملصرررررررر نعمالشررررررررساهمالصرررررررر  رةمعنم يئهماملدنمالصررررررررن عيهموةن طقموممبيئيهمللتشررررررررغي مةنمالهيئهمال  ةهملألرصرررررررر  موح   همالبيئهموتساخي 

وقدمحصررررررل مالشررررررساهمعلىمج يعمالتراخي مالنظ ةيهمالالزةهملنشرررررر طمالشررررررساهمالب ليموالزال مج يعمتلكمالتراخي مسرررررر ريهماملف  لمحتىمت ريخمم،التقنيه

م. ذهمالنشسة

م

متررررررررررممإذامأومع  لهرررررررررر ألممةررررررررررهالزمالمالترررررررررراخي مةررررررررررنمأيمعلررررررررررىمالبصرررررررررر لممأومالب ليرررررررررهموشرررررررررره  ااا موتصرررررررررر ريحه مرخصرررررررررره متجد ررررررررردمةررررررررررنمالشررررررررررساهمت كررررررررررنمعررررررررردممإن

مالشرررررررررساهمقررررررررردرةمعررررررررردممح لرررررررررهمفررررررررريمأوم،للشررررررررساهمةن سررررررررربهمغيررررررررررمبشرررررررررسوطمالترررررررررراخي متلررررررررركمةررررررررنمأيمتجد ررررررررردمترررررررررممإذامأومتساخيصررررررررره مةرررررررررنمأيمانتاررررررررر  مأومليررررررررقت 

طلررررررررربمقررررررررردمالتررررررررريمضررررررررر فيهإلماموالشررررررررره  اتموالتصررررررررر ري مالرررررررررسخ معلرررررررررىمالبصررررررررر لممعلرررررررررى
ُ
مللت قرررررررررفمالشرررررررررساهمي رررررررررسضمقررررررررردمذلررررررررركمفرررررررررإنمامل رررررررررتقب ،مفررررررررريمةناررررررررر مت

ررررررررررممبأع  لهررررررررررر مالقيررررررررررر ممعرررررررررررنمتنررررررررررر عالةوا مالترررررررررررراخي ماتجد رررررررررررد)مللشرررررررررررساهمالسق بيرررررررررررهمال هررررررررررر تمتقررررررررررردةه مالتررررررررررريمالخررررررررررردة تمج يرررررررررررعمتج يررررررررررردمأومالشرررررررررررساهمقالمغإار

تفسضرررررررررررررره مال هرررررررررررررر تمذاتمال القررررررررررررررهممة ليررررررررررررررهملغساةرررررررررررررر تمت سضرررررررررررررره مأوم(لرررررررررررررر إ...تالمالكفرررررررررررررر مونقرررررررررررررر مق ةررررررررررررررهإلامورخرررررررررررررر مالتأشرررررررررررررريراتمواسررررررررررررررتخساجموالشرررررررررررررره  ات

والررررررررذيمبرررررررردورهمسرررررررريؤثسمبشررررررررك مسررررررررلبيممإضرررررررر فيهمتكرررررررر ليفموتكبررررررررد  مالشررررررررساهم تع ليررررررررمت طرررررررر معنرررررررر مسررررررررينتجمة رررررررر م،برررررررر لتراخي موالتصرررررررر ري موالشرررررررره  ات

م.امل تقبليهموت ق  اا مامل ليموةساز  مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  لمعلى وج  سيم

 

م
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 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية املوظفين على االعتماداملتعلقة ب خاطر امل 

 وت ظيف استقط بمإلىمهالشسا واادفمالسئي يين،موامل ظفينمتنفيذ هالمإ اراا مواف  اتمخبراتمعلىمنج حللمامل تقبليهمه خططوممالشساهمت ت د

ملكيم ة ظفيامرواتبمزي  ةمإلىمهالشسا ستحت جماذلك .ال ليم والتشغي  الف  لهماإل ارةمخالل ةن األع  ل وج  ة اف  ة لض  ن املؤ لين األشخ ص

ممهالشسامخ ستمإذاموعلي .مةن سبهموخبراتمتةؤ الممذاتمجد دةما ا رمالستقط بمأومبق   ممتض ن
 
مولمماملؤ لينمامل ظفينمأومالتنفيذ ينماب رمةنمأ  

مملذلكمف يك نممللشساهمةن سبهموبتكلفهمواملؤ التمالخبرةمة ت ىممبنفسمبدائ مت ظيفمةنمتت كن
 
ممتأثيرا

 
موممسلبي 

 
 ونت ئج هالشسامأع  لمعلىمج  سي 

 .امل تقبليهموت ق  اا مع لي اا 

 سلوكهم املوظفين أو سوء بأخطاء املتعلقة رخاطامل 

مة تلك اا ماستخدامموإس  ةموالتزويسموال سقهمحتي لالموامسالمختالمواماملت  دةمخط  ألمواما لغشقدمت اج مالشساهمأخط  مةنمامل ظفينمأومس  مسل ك،م

مأومالشساه،متتح له موة ؤولي تمتب  تمالتصسف تمتلكمنعم ترتبمقدموب لت لي.ماملطل بهم اريهإلمامالتف يض تمعلىمالبص لمم ونممعنا مني بهموالتصسف

مميؤثسسمة  مة ليهمة ؤوليهمأومنظ ةيه،معق ب ت
 
مم.امل تقبليهموت ق  اا مع لي اا منت ئجومووض ه مامل ليممالشساهمس  همعلىموبشك مج  سيممسلب 

  تعلقةاملخاطر امل 
ا
 بتوفر التمويل مستقبال

مي ت دمالت  ي معلىمالبص لممأنمب لذاس،مال د سموةنمامل تقب ،مفيمالت سعمخططملت  ي مبنكيهمت هيالتوممقسوضمعلىمالبص لممإلىمالشساهمتحت جمقد

معلىمحص له مبشأنمض  نمأومتأايدمأيمالشساهمت طيموال.موس له ماالئت  نيماملقدةهموالض  ن تمالنقد هموتدفق اا مامل ليموةساز  مالشساهمة لمرأسمعلى

مبشسوطمت  ي مأومة  له،مجه تمةنمتحت ج مالذيمالت  ي معلىمالبص لممعلىمالشساهمقدرةمعدممفإنملذلكمه،الب جماستدع مإذاماملن سبمالت  ي 

م.امل تقبليهموخططه مالتشغيليهموع لي اا مالشساهمأ ا معلىموج  سيممسلبيمأثسمل مسيك نممالشساه،مةعمتتن سبمةقب لهمتفضيليه

 الجديدة واملعايير الهامة بيةاملحاس املعايير في بالتغيرات املتعلقة خاطر امل 

مماا ماملسفقهمواإل ض ح تمم2020م ي  برم31مفيماملنتايهماملساج همامل ليهم اتال نمعن شساهلل امل ليه الق ائم إعدا  تم
 
مللتق ريسمالدوليهملل    يرموفق 

م،(SOCPA)ملل ساج ينمواملب سبينمال     همالهيئهماعت داا مالتيماألخسىممواإلصداراتموامل   يرمال     همال سبيهمامل لكهمفيمامل ت دة(مIFRS)مامل ليه

مم.آلخس وق  ةن امل   ير  ذه على تطسأ التي التغييراتمأومالت د الت بتطبيقمالب له  ذه في ةلزةهمهوالشسا

 تمماالعترافمب ألص ماملت لقمبحقممحيثمم،2019م ن  سم1مةنمابتدا  م(ماإل ج رمعق  )م16مرقممامل ليمللتقسيسمالدوليمامل ي رمبتطبيقمق ة مالشساهمأنما  

حق مفيماستخدامماألص مذومالصله.مب إلض فهمإلىمالتزامماال ج رمالذيم  ث مالتزاة مب دا م ف  تماال ج ر.ما  مت جدمإعف  اتماالستخداممالذيم  ث م

ماختي ريهمل ق  ماال ج رمقصيرةماألج موعق  ماال ج رملل  ج  اتمذاتمالقي هماملنخفضه.

ملل    يرمالدوليهمللتقسيسمامل ليم)مقسرتمالشساهمإعدا مق ائ ه مامل ليهمم2017دا همةنمال  مموب
 
م(مامل ت دةمفيمامل لكهمال سبيهمال     هموامل   يرIFRSوفق 

مل د ماملب سبيهمامل  ل  تمفيمتغييرم ذامالتطبيقمعنمنتجموقدم(،SOCPA)ملل ساج ينمواملب سبينواإلصداراتماألخسىمالتيماعت داا مالهيئهمال     هم

مللق ائممامل ليهمم2016م ي  برم31مفيماملنتايهمامل ليهملل نهمامل ليهمالق ائممفيمالبن  مةن
 
 ي  برمم31املنتايهمفيممهامل ليملل نهاملساج همللشساهم.مووفق 

مة ض مفيمال دولمالت لي:مم2017 ي  برمم31مل ليمللشساهما  مفيم(معلىمعن صسمق ئ هماملسازماIFRS،مفإنمأثسمتطبيقمامل   يرمالدوليهمللتقسيسمامل ليم)م2018

مم2017م ي  برم31مفيما  مامل ليماملسازمق ئ همعن صسمعلى(مIFRS)مامل ليمللتقسيسمالدوليهمامل   يرمتطبيقم:مأثس(4)ال دولمرقمم

مالبند
م2017 ي  برمم31ا  مفيم

 
مموفق 

م هملل    يرمال    

ت د  مأخط  م

مةح سبيه

أثسمالتح لمإلىمامل   يرم

مالدوليهمللتقسيسمامل ليم

 ي  برمم31ا  مفيم

ملل    يرم2017
 
مموفق 

مال     هم

م350,477,704م0م(10,097,933)م360,575,637مامل ج  اتممةج  ع

م79,873,656م3,225,748م(3,900,460)م80,548,368مةج  عماملطل ب تم

م270,604,048م(3,225,748)م(6,197,473)م280,027,269م   ينحق قمامل مةج  ع

م350,477,704م0م(10,097,933)م360,575,637مةج  عماملطل ب تموحق قمامل    ين

مالشساه:ماملصدر

م

م

م

م

م

م
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 ة ض مفيمال دولمالت لي:مم2017 ي  برمم31وعلىمق ئ همالدخ مللشساهما  مفيم

مم2017 ي  برمم31(معلىمعن صسمق ئ همالدخ ما  مفيمIFRS:مأثسمتطبيقمامل   يرمالدوليهمللتقسيسمامل ليم)(5)ال دولمرقمم

مالبند
م2017 ي  برمم31ا  مفيم

 
مموفق 

ملل    يرمال     هم

ت د  مأخط  م

مةح سبيه

أثسمالتح لمإلىمامل   يرم

مالدوليهمللتقسيسمامل ليم

 ي  برمم31ا  مفيم

ملل 2017
 
   يرممموفق 

مال     هم

م283,413,355م0م0م283,413,355ماإل سا ات

م(223,219,250)م425,905م(4,111,577)م(219,533,578)متكلفهماإل سا ات

م60,194,105م425,905م(4,111,577)م63,879,777مإج  ليمالسب 

م27,099,640م5,743,103م(4,111,577)م25,468,114مالسب مةنمال  لي ت

م28,876,223م1,216,873م(4,111,577)م31,770,927ملزا ةص فيمالسب مقب ما

م23,962,255م1,207,474م(4,111,577)م26,866,358مص فيمرب مال نه

م24,121,488م1,366,707م(4,111,577)م26,866,358مإج  ليمالدخ مالش ة ملل نه

مالشساه:ماملصدر

م

مةنمب سرررررررررررررتخدامم(م)عق  ماإل ج رم(16)قمما  مأنمالشرررررررررررررساهمق ة مبتطبيقمامل ي رمالدوليمللتقسيسمامل ليمرم
 
مم2019 ن  سمم01ةنه يهمالتطبيقمامل دلماعتب را

م،موذلرركمعلىمالنح مامل رررررررررررررر  حمبرر مب  جرربماألحكرر مماالنتقرر ليررهماملبررد ةمفيمامل يرر ر.ملررذلررك،م تمماالعترافم2018ولكنملمم تممت ررد رر مأرقرر مماملقرر رنررهملفترةم

م.مقسرتمالشساهماستخداممطسيقهماالنتق لم2019 ن  سمم01 ي رمال د دمفيمق ئ هماملسازمامل ليماالفتت حيهمفيمبإع  ةمالتصنيفموالت د التمالن تجهمعنمامل

ممل ي رماملب سررررررررربهمالدوليم
 
معلىمانا معق  ما ج رموفق 

 
ملتف ررررررررريرمم(17)ال  ليهموالتيمت ررررررررر  مبتطبيقمامل ي رمفقطمعلىمال ق  مالتيمتممتحد د  مسررررررررر بق 

 
ووفق 

ماسررررتخدامماالعف  اتماملت لقهمب العترافمب ق  ماال ج رمالتيمتك نمةداا م4 ريسمامل ليهمرقمم)ل نهمتف رررريرمالتق
 
م12(مفيمت ريخمالتطبيق.مقسرتمالشررررساهمأ ضرررر 

مأومأق ما  مفيمت  خمالتطبيقموالتيمالمتحت يمعلىمخي رمشررررسا م)عق  ما ج رمقصرررريرةماألج (موعق  ماال ج رمالتيم ك نمفيا ماألصرررر مامل
 
سمذومقي هم ررررتأجشررررهسا

 مةنخفضهم)األص لمةنخفضهمالقي ه(.

ا قدمإ ج رمت  يليمأوما قدمإ ج رممعندمبدا تا ،مصرررررررررنف مالشرررررررررساهما مةنمعق  ماإل ج رم)ا  رررررررررتأجس(م(16)قب متطبيقمامل ي رمالدوليمللتقسيسمامل ليمرقمم

ممتشغيلي.

طسيقهمة حدةملالعترافمبج يعمعق  ماال ج رموقي سه ،مب ستثن  معق  ممب ستخدام،مق ة مالشساهم(16)عندمتطبيقمامل ي رمالدوليمللتقسيسمامل ليمرقمم

ماال ج رمقصيرةماألج موعق  ماال ج رملألص لمةنخفضهمالقي ه.م

مأيتجمعنمتطبيقمامل ر  يرماملطبقرهم،مةعمال لممأنر ملمم نم2019 نر  سمم01مأومب ردما ر مقر ةر مالشررررررررررررررسارهمبتطبيقمار مةنمامل ر  يرمال رد ردةمالتر ليرهمبردا رهمةن

متغييراتمفيمبن  مالق ائممامل ليه:م

م.ةيزاتمالدفعمامل بقمةعمالت  يضمال لبيم:(9ت د التمعلىمامل ي رمالدوليمللتقسيسمامل ليمرقمم) •

:ماالستث  رمفيمالشسا تمالزةيلهمواملش ريعماملشتراه:متت لقمب ملص ل مط يلهماألج مفيمالشسا تم(28ت د التمعلىمة ي رماملب سبهمالدوليمرقمم) •

 لزةيلهمواملش ريعماملشتراه.ما

م • مامل لي مللتقسيس مالدوليه مامل   ير معلى مالتح ين تمال ن يه مرقمم2017-2015 ورة مامل لي مللتقسيس مالدولي مامل ي ر تج يعمم(3)موالت د التمعلى

ضسائبمالدخ موة ي رماملب سبهمم(12)الترتيب تماملشتراه،موة ي رماملب سبهمالدوليمرقممم(11)األع  ل،موامل ي رمالدوليمللتقسيسمامل ليمرقمم

 تك ليفماالقتراض.مم(23)الدوليمرقمم

 ةن فعمامل ظفين،موالتقلي مأومالت  يه.مم(:19)الت د التمعلىمة ي رماملب سبهمرقمم •

مالشك كمح لمة  ل  تمضسيبهمالدخ .مم(23)تف يرمل نهمتف يراتمامل   يرمالدوليهمللتقسيسمامل ليمرقمم •

،مةعمال   حمب لتطبيقماملبكسمولكنملممم2020 ن  سمم1ال د دةموالت د التمعلىمامل   يرماملطبقهملل ن اتمالتيمتبدأمفيمأومب دماذلكم  جدمب ضمامل   يرم

متقممالشساهمبتطبيقه معندمإعدا م ذهمالق ائممامل ليه،موتت ث مفيما مةنمالت لي:

 الت د التماملت لقهمبت سيفماأل  يه. •

 تج ري.الت د التمعلىمت سيفمالنش طمال •

 :معق  مالتأةين.(17)امل ي رمالدوليمللتقسيسمامل ليمرقمم •
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مالق ائممامل ليهمامل حدةموة ي رماملب سبهمالدوليمرقمم(10)الت د التمعلىمامل ي رمالدوليمللتقسيسمامل ليمرقمم • ماالستث  رمفيمالشسا تم(28): :

م    همفيمامل ج  اتمةنمامل تث سملشسات مالزةيلهماومةشسوع ماملشترك.م(ماملت لقهمب   ل همالبيعمأومامل2011الزةيلهمواملش ريعماملشتراهم)

)ت ريخمبدا همتطبيقمالشساهممم2016م ي  برم31(ملل نهمامل ليهماملنتايهمIFRSتطبيقمالشساهممل   يرماملب سبهمالدوليهم)مفقدمأ ىوبن  معلىمة ذاسمأعاله،م

،ما  مسرررررررررررررريؤ يمتطبيقمامل   يرمم2017وممم2016 ي رررررررررررررر برمم31 ائ ه مامل ليهملل ررررررررررررررنهمامل ليهماملنتايهمإلىمتغييراتمعلىمقم(IFRSمل   يرماملب سرررررررررررررربهمالدوليهم)

مأو
 
مإلىمتغييراتمة  ثلهمفيمال رررررررن اتمامل ليهمالالحقهمأومتغييراتمأخسىمقدمتك نمماملطبقهمة ررررررربق 

 
مامل   يرمال د دةموالت د التمعلىمامل   يرماملطبقهمة ررررررربق 

مأومقدمالمت ل ه مالشررررررساه.ما  مأنمحداثهمتطبيقمة   يرماملب سرررررربهمالدوليهم)ج  سيهمولمم ظهسمأثس  مح 
 
وقدم نتجمم،(معلىمالنح مامل ت دمفيمامل لكهIFRSلي 

نمةنمامل كنمأ امل   يرمال د دة تطبيقمب ض امل   يرمأومإلزاةيه  ذه في تغييرات أي فإن عنمذلكمتغييراتمج  سيهمعلىمالق ائممامل ليهمللشرررررررساهموب لت لي

م تؤثس
 
 .امل لي وةساز   للشساه النت ئجمامل ليه على وب لت لي امل ليه الق ائم علىوبشك مج  سيم سلب 

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 

مب مل لكهمبحيثمتلتزممب  جب مج يعمالشررسا تمال  ةلهمفيمامل لكه،مب  مفيمذلكمالشررساهمال رر   ةمي تبرمااللتزاممب تطلب ت
 
منظ ةي 

 
،مبت ظيفمن رربهمةتطلب 

ملبرن ةجمنط ق تمالصرررررررررر  رمة ينهمةنمامل ظفينمال رررررررررر    ينمبينم
 
والتن يهمامل ار مالبشررررررررررسيهمموزارةمعنةج  عمة ظفيا مواملب فظهمعلىمتلكمالن رررررررررربه.مووفق 

،مإالمأن مفيمح لم سرررررطاملتاألخضرررررسممالنط قمضررررر نموُةصرررررنفهم(%26.76)مم2021م  ني م30ا  مفيمت ريخمملدىمالشرررررساهال ررررر   ةممبلغ من ررررربهماالجت  عيه

والتن يهماالجت  عيهمفسضمسي س تمت طينمأاثرمشدةمفيمامل تقب ،ممامل ار مالبشسيهعدمماست سار  مفيمالبف ظمعلىم ذهمالن بمأومفيمح لمقسرتموزارةم

عق ب تمعلىمالشساهمتفسضه مال ه تمموالتن يهماالجت  عيه،مفإنمذلكمسيؤ يمإلىمفسضمامل ار مالبشسيهولممتت كنمالشساهمةنمااللتزاممب تطلب تموزارةم

ج  سيمعلىمأع  لمالشرررساهموةساز  مومالبك ةيه،مات ليقمطلب تمتأشررريراتمال   مونق مالكف لهملل  ةلينمغيرمال ررر    ين،موالتيمسررريك نمله متأثيرمسرررلبيم

مراجعمالق ررررررممالفسعيمامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا 
 

عنمالشررررررساهمم(م"خلفيه3 ظف نموال رررررر   ة"مةنمالق ررررررمم)(م"امل3.18).م)وملزيدمةنمامل ل ة ت،مفضررررررال

م(. ذهمالنشسةوطبي همأع  له "مفيم

 بوقوع الكوارث الطبيعية تعلقةاملخاطر امل 

والتيمالمتت فسمتغطيهمماألخسىممالطبي يهمواألحداثموالزالزلمموالبسائقمالفيضررر ن تمةث مالشرررساهمةسافقم صررريبمالطبي يهمالك ارثمةنمضرررسرممأيم ؤ يمقدم

ما في ميهمتأةين
 
وفيمح لمتكبدتمالشرررررررررساهمتك ليفمجسا موقعمالك ارثم.موط ئلهمابيرةمتك ليفمهالشرررررررررسامتكبدمإلىم،عليا مأومالمتت فسمبشرررررررررسوطمة ق لهمتج ري 

معلموب لت ليم مواإللتزاممب تطلب اا مالت  قد ه،ع لي اامة  رسهوممأ ا معلىمهالشسامقدرةمعلىمبشدةميؤثسس فإن م،الطبي يه
 
.ممالتشغيليهم نت ئجهمىالتأثيرمسلب 

مموةساز  مع لي اا مونت ئجمشررررساهالمأع  لمعلىموج  سيممسررررلبيمأثسملذلكمف رررريك نمم،هالشررررساموأصرررر لممب سافقموإضررررسار  مطبي يهما ارثمحدوثمح لهموفي

م.امل تقبليهموت ق  اا مامل لي

 لألعمال املتوقع غير  والتوقف املتعلقة بالتشغيل املخاطر  

مابيرةمتشررررغيليهمملخ طسمعسضررررهمالصررررن عيهماملنشررررآتموت تبرمفيا ،م  ال موأنظ هماإلنت جمخط طموف  ليهمسرررريرمعلىملي اا ع ماسررررت سارمفيمالشررررساهمت ت د

مأوماآلليمالب سربموأجهزةماإلنت جمخط طمت قفمأومأ ا موقصر رممالسئي رهمب مل داتماملف جئهمواألعط لمالطبي يهمالك ارثمذلكمفيمب  مع اة مل دةمنتيجه

ممت ط مفيمتت رررررببمأوم، اامال  ةلهمالق ةمأومالصرررررن عيهماملنشرررررآتمب سافقمابيرمضرررررسرممإلب قمفيماملخ طسمتلكمتت رررررببموقدم،والكهسب  مهالط قمإةدا مت قف

مالشررررساهمأع  لمعلىموج  سيممسررررلبيمبشررررك مالتأثيرموب لت ليملخ رررر ئس،مالشررررساهمتكبدمعليا م ترتبمة  مةنتج اا ،مت ررررليممعلىمالشررررساهموقدرةماإلنت جمع ليه

م.امل تقبليهموت ق  اا مامل ليمووض ه مع لي اا مونت ئج

 العمالء قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 

معلىمالشرررررررساهمقدرةمعدممح لمفيمولكنمةنتج اا ،مج  ةمة رررررررت ىممنفسمتقد ممفيماالسرررررررت سارمخاللمةنما عع المرضررررررر معلىماملب فظهمإلىمالشرررررررساهمت رررررررعى

مم ؤثسمسررر فمذلكمفإنم،ال   ةمة رررت ىممبنفسما ةنتج امبتقد ممت ساراالسررر
 
مم ؤثسمة  مة ه ،مالت  ة معنمال زوفموب لت ليمع العا ملدىمتا سررر  معلىمسرررلب 

م.امل تقبليهموت ق  اا مامل ليموةساز  مع لي اا منت ئجمعلىموب لت ليمالشساهمةبي  تمعلىموج  سيممسلبيمبشك 

 واملطالبات اإلضافية الزكاة الشرعية املحتملة باستحقاقات تعلقةاملخاطر امل 

،مم2020 ي رررررررررر برمم31هيئهمالزا ةموالضررررررررررسيبهموال   ركمل  يعمال ررررررررررن اتمال رررررررررر بقهموحتىمال  ممامل ليماملنتهيمفيملق ة مالشررررررررررساهمبتقد مماإلقسارمالزا يم

مم2020م،محيثمحصرررل معلىمشررره  ةمالزا ةمعنمال  مم2020وحصرررل معلىمشررره  ةمزا ةمةنم يئهمالزا ةموالضرررسيبهموال   ركمعنمج يعماألع اممحتىمع مم

وقدما نم خسمربطمم(،م30/04/2022هم)امل افقم29/09/1443(موتنتهيمفيمت ريخمم24/06/2021هم)امل افقم14/11/1442وت ريخمم(١١١٠٨١٩٦٣٨)بسقمم

ق ة موقدم،مم2015مةنذمتأسرررررررريسمالشررررررررساهموحتىمال  ممهيالنا ئمهالزا يالسب طماسررررررررتل  مةعماإلشرررررررر رةمإلىمأنمالشررررررررساهمم،م2015زا يمنا ئيمللشررررررررساهمع مم
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لك فهمال رررررن اتمةنذمتأسررررريسمالشرررررساهموحتىمع مممالنا ئيهمالن تجهمعنمالسب طمالزا يهمالشرررررساهمب ررررردا مج يعمالفسوق تمالزا يهمعنمال رررررن اتمال ررررر بقه

مم.فيمال ق مالب ليمةخصص تمةت لقهمب لفسوق تمالزا يهم  جدوالمم،م2015

مسررررررررريؤثسمالذيماألةسمعنماإلقساراتماملقدةهمةنمالشرررررررررساهمإضررررررررر فيهمةب لغمبدفعمالشرررررررررساهمب ط لبهم يئهمالزا ةموالضرررررررررسيبهموال   ركمتق مموةنماملبت  مأن

م يئهمالزا ةموالضرررررررررررسيبهموال   ركةعماإلشررررررررررر رةمإلىمأن مفيمح لمقي ممم.امل رررررررررررتقبليهموت ق  اا مع لي اا مونت ئجمالشرررررررررررساهمأع  لعلىممبشرررررررررررك مسرررررررررررلبيموج  سيم

وفسوق تمزا يهمعنماإلقساراتماملقدةهمةنمالشررساهماملقدةهمحتىمت ريخم ذهمالنشررسة،مفإنمالشررساهمسررتتح  مسرردا ممإضرر فيهمةب لغمبدفعمالشررساهمب ط لبه

متلكمالفسوق تمالزا يهمواملب لغماإلض فيه.ممتلكمالفسوق تمالزا يهمواملب لغماإلض فيهمولنم تح  مامل     نمالب ئ  نمأيمةن

والذيملممتقمم يئهممال ررررررر بقها مالزا يهمعنمال رررررررن اتمامل ليهمالتنبؤمة مإذاما ن م يئهمالزا ةموالضرررررررسيبهموال   ركمسرررررررتقب متقد سااالمت رررررررتطيعمالشرررررررساهم

،موإذامة مق ة م ذهمالنشرررررررسةله محتىمت ريخممالنا ئيهمالزا ةموالضرررررررسيبهموال   ركمبإصررررررردارمالسب طمالزا يه
 
،مأومسرررررررتط لها مبدفعمأيمفسوق تمزا يهمة رررررررتقبال

مب ط لبهمالشرررررررساهمبدفعمةث م ذهمالفسوق ت،مفإنمذلكمسررررررريؤثسمبشرررررررك مسرررررررلبيموج  سيمعلىمأرب حمالشرررررررساهمونت
 
 ئجم يئهمالزا ةموالضرررررررسيبهموال   ركمف ال

مع لي اا موةساز  مامل ليموت ق  اا مامل تقبليه.
م

 تركز العمالءاملتعلقة ب خاطر امل 

أس سمأواةسموطلب تمة هممعلىمتق ممال القهمالتيمومم ي هممةنمفئهماملؤس  تموالشسا ت،جمعد مةنمال  ال مالسئي ينمت ت دمةبي  تمالشساهمعلى

ةعمضسورةمقي ممأيمع  مبفت مح  بمةد نمةنمخاللمت بئت ملن  ذجمفت مح  بمةد نهمالخ صمب لشساهموامل افقهمعلي مةنمقب ممالشسا ماملب شسة

ا  مإج  ليمإ سا اتمالشساهممةن(م%24.65)وم(م%14.77)موم) %17.04ن بتاممح اليم)مللشساهمشكل مع ال مرئي ين(م5)مخ  ه،محيثمأنمأابرمالشساه

مراجعمال دولمرقمم)معلىمالت اليمم2021  ني مم30وا  فيممم2020م ي  برم31فيموا  ممم2019 ي  برمم31فيم
 
أابرمخ  همع ال مق ئ هم(م"13)فضال

  ال مالسئي ين،موإخف قمالشساهمفيمإ ج  مال الق تمعمال القهمةعمأحدمأومةج  عهمةنمالت قفمأومقطوعلي مفإن مفيمح لمم،( ذهمالنشسةللشساهم"مفيم

مالالزةهمةعمع ال مجد ،مفإنمذلكمسيؤثسمبشك مسلبيموج  سيمعلىمأع  لمالشساهموب لت ليمعلىمنت ئجمع لي اا موأ ا   مامل لي.
م

 اعات الري واملياة والغاز واالتصاالت على مبيعات األنابيب لقط الشركة إيرادات تركزب املتعلقة خاطرامل 

ومم%(21.45%(موم)34.47،موالتيمشكل مة ن بت م)واالتص التموالغ زمواملي هالسيممقط ع تلماالن بيبمابيرمعلىمةبي  تبشك ممالشساهمإ سا اتمت ت د

م%(11.88)ومم%(12.48وم)م%(21.71%(موم)41.53)ت موة ن ب،مم2019 ي  برمم31علىمالت اليمةنمإج  ليمإ سا اتمالشساهما  مفيمم%(20.28وم)م%(10.08)

علىمالت اليمةنمإج  ليمم(%5.95)وم(م%12.47(موم)%30.04(موم)%38.92،موة ن بت م)م2020م ي  برم31علىمالت اليمةنمإج  ليمإ سا اتمالشساهما  مفيم

أوممواالتص التموالغ زمواملي هالسيممقط ع تحصتا مال  قيهمفيممعدممقدرةمالشساهمعلىماملب فظهمعلىلذامفإنمم،م2021  ني مم30إ سا اتمالشساهما  مفيم

ح لمانخف ضمالطلبمعلىمةنتج تماالن بيبملقط ع تمالسيمواملي هم أومفيم،واالتص التموالغ زمقط ع تمالسيمواملي ه لتغيراتمال لبيهمفيمتأثسمالشساهمب

ة مة س يهمأومالتغييراتماالقتص   همأومتغيرمسل كمامل تالكينموقدرااممالشسائيهمأوموالغ زمواالتص التمنتيجهمأليمع اة مةنا معلىمسبي ماملث لمأيمع ا

سيؤ يمبدورهمإلىمتساجعمابيرمفيمأومعدممقدرةمالشساهمعلىمزي  ةمتن يعمإ سا ااا ممزي  ةماملن ف همأومانخف ضمال  سمالذيمتبيعمب مالشساهمتلكماملنتج ت

م.علىمأع  لمالشساهمووض ه مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليهموج  سيممسيؤثسمبشك مسلبية  مم،وأرب حمالشساهمالن تجهمعناممةبي  ت

 وتغير أسعارلا املخاطر املتعلقة باملواد الخام  

محيثم،إ ثيلينمالب ليمة  ةإنت جماألن بيبمةنا معلىمسبي ماملث لممع ليهمفيمامل تخدةهمالخ ممامل ا مةنماإلةدا اتمعلىمع لي اا مفيماست سارمالشساهمت ت د

م31ا  مفيممالشرررررررساهمإ سا اتمتكلفهمإج  ليمةن(م83.29%)%(مو84.81)و(م83.95%)من ررررررربت مة مامل رررررررتخدةهمفيمع ليهمإنت جماألن بيبمشررررررركل مامل ا مالخ م

ت سضملتقلب تمفيمامل ررررتقب ،ما  م مإنمأسرررر  رمامل ا مالخ ممعسضررررهمللتقلب ت،موقدم،علىمالت الي م2021  ني مم30مم2020 ي رررر برمم31ممو2019 ي رررر برم

مالبف ظمعلىمة ررررت ىمة ينمةنماملخزونمل
 
معدممالتأثسمبشررررك مابيرتف  يمأيمةشرررركلهمفيمإةدا اتمال رررر قمأنمالشررررساهمت   م ائ  

 
فيمح لمارتف عمم،موأ ضرررر 

مبإبساممالشرررررساهمتق ممولكنماألج مط يلهمت ريدم  عقمبإبساممتق مموالمالشرررررسا مأواةسمطسيقمعنماألوليهمامل ا مبشرررررسا مالشرررررساهموتق مم،أسررررر  رمامل ا ماألوليه

مأوماملن سرربمال ق ماألوليهمفيمامل ا مةنما فيهمإةدا اتمعلىمالبصرر لممعلىمق  رةمغيرمالشررساهمأصرربح مفإذام.سرر بكمشررساهمةث مة ر  ا مةعمسررن يهمعق  

ب رتف عمأسرر  رمامل ا مالخ م،موإذاملممتن  ممدمتتأثسمربحيهمالشررساهارتف عمفيمأسرر  رمامل ا مالخ ممامل ررتخدةهمفيماإلنت ج،مفقم ن كما نمأوم،ةقب لهمبشررسوط

معلىموج  سيممسرررررررلبيمبشرررررررك مسررررررريؤثسمذلكمفإنم،الشرررررررساهمفيمرفعمأسررررررر  رمبيعمةنتج اا مأومتغطيهمالع زمعنمطسيقمتخفيضمالتك ليفمالتشرررررررغيليهماألخسىم

م.وةساز  مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليهمالشساهمأع  ل
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  بتصدير منتجات الشركةخاطر املتعلقة امل 

مموم2019 ي ررر برمم31ةنمإج  ليمإ سا اتمالشرررساهما  فيم(17.81%)و(م14.11%)مو(م17.10%بلغ مصررر  راتمالشرررساهمإلىمخ رجمامل لكهمح اليمة ن ررربت م)

ة راتمال سبيهماملتحدةموسررررررررررررررلطنهمع  نمعلىمالت الي،موةثل مالصررررررررررررررر  راتمإلىما مةنمج ه ريهمةصررررررررررررررسمو ولهماإلممم2021  ني مم30ممو2020 ي رررررررررررررر برمم31

.مإنمعلىمالت اليمم2021  ني مم30مم2020م ي ر برم31مموم2019 ي ر برمم31ةنمإج  ليمالصر  راتما  مفيم(86.06%)وم(%86.98وم)(م76.31%ة ن ربت م)

ملبليهمفيمامل لكهمال سبيهمال رررر    همبشررررأنمتصررررد سمأيمتغيرمفيمق انينم ذهمالدولمأومأيم ولهمأخسىمتصرررردرمإليا مالشررررساهمأومأيمتغيرمفيماألنظ هموالل ائ ما

همةنتج تمالشرررررررساهمسررررررريؤثسمعلىمةقدرةمالشرررررررساهمعلىمتصرررررررد سمةنتج اا مل  العا مفيمتلكمالدول،مة  مسررررررريك نمل متأثيرمسرررررررلبيموج  سيمعلىمأع  لمالشرررررررسا

م.وةساز  مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليهامل تقبليهم

 يادة تكاليف اإلنتاجاملرتبطة بز املخاطر  

مةنمأطسافمخ رجيهموالتك ليفماألخسىممت جمةنتج تمالشساهمبأن اعه إنمي تبر ماملستبطهمب مل ا مالخ ممالتيمت ت دمالشساهمفيمالبص لمعليا  وتك ليفه 

ل   لهموتك ليفماإلصالحموالصي نهموأق  طماملستبطهمب إلنت جمةث مقي هماإل ج راتموتك ليفماستاالكمال ق  مواملي ةموالكهسب  مورس ممالخدة تموتك ليفما

واالتص الت،موالتيموالغ زمالسيمواملي ةممقط ع تلماالن بيبماإلنت جم)المسي  مفيمةبي  تمتك ليفمفيمابيرةمزي  اتم ن كما ن مفإذام،للتقلب تمعسضهمالتأةين

(م%41.53وة ن بت م)م،م2019 ي  برمم31 سا اتمالشساهما  مفيمعلىمالت اليمةنمإج  ليمإ(م%20.3وم)(م%10.1وم)(م%21.4(موم)%34.5شكل مة ن بت م)

م) م%21.71و م)( م%12.5و م( مم(%11.88)و مفي ما   مإ سا اتمالشساه مةنمإج  لي مالت الي م)م2020م ي  برم31على موة ن بت  م)38.92%، مو موم30.04%( )

مفيمم(%5.95)وم(م12.47%) معلىمابيرةموبدرجهموج  سيممسلبيمبشك مسيؤثسمذلكمفإنم،م2021  ني مم30علىمالت اليمةنمإج  ليمإ سا اتمالشساهما  

م.امل تقبليهموت ق  اا مامل ليموةساز  مع لي اا منت ئجمعلىموب لت ليمالشساهمةبي  ت

 بموسمية أعمال الشركة املتعلقة املخاطر 

 همنشرررر طمالشررررساه،مفإنمةبي  تمالشررررساهمتزيدما  موبحكممطبي،ماغيرهمةنمالقط ع ت،مبتقلب تمال سضموالطلبمفيمال رررر ق.ملذلك،مالشررررساهقط عمم تأثس

ملنتج تمالشرررررساهمةعموج  مأيمانخف ضمح  مفيمفإنمعدممتكيفمة رررررت ي تماإلنت جم.ملذلك،مةعمفصررررر مالصررررريفبشرررررك مةلب ظمفيمفصررررر مالشرررررت  مةق رنهم

متك ليم،طلبمعلىمةنتج تمالشرررررساهمفيمال ررررر قمال
 
سررررريؤثسمب لت ليم،مومفمتخزينمإضررررر فيهفإنمذلكمقدم ؤ يمإلىمتكبدمالشرررررساهمإلىمتك ليفمإضررررر فيهمخصررررر صررررر 

م
 
مامل تقبليه.موت ق  اا مامل ليموةساز  مع لي اا مأ ا مالشساهمونت ئجعلىموبشك مج  سيمسلب 

 الشركة ملنتجات بالنقل املتعلقة املخاطر 

أومةنمخاللممةنمقب مالشررررررررررررررساهمل  ال مالشررررررررررررررساهم اخ مامل لكهمةنمخاللمأسررررررررررررررط لمنق مة ل كمب لك ة متق ممالشررررررررررررررساهمبتقد ممخدة تمالنق مملنتج اا 

ةعممامل لكهبين  مت ت دمعلىمةقدةيمخدة تمنق مخ رجيينملنق مةنتج اا مل  العا مخ رجمم،سررررري راتمنق مة رررررتأجسةمةعمتح له مملصررررر ريفمالنق موالشررررربن

تلفمفيمالبضرررر عهماملب عهمقب مت ررررل ه ممةعماإلشرررر رةمإلىمأنمالشررررساهمتق ممبت  يضمال  ي معنمأيم.تك ليفمالنق موالشرررربنمل  العا مخ رجمامل لكهتح له ما

ةنمقب مال  ي مفيمح لما نمتلفمالبضررررررررررررر عهماملب عهمن تجمعنمإ   لمةنمقب مالشرررررررررررررساه.مإنمأيمت ط مفيمت فسمخدة تمالنق م ذهمسررررررررررررر ا مب رررررررررررررببمت ط م

 تمالشررساهمأومارتف عمالتك ليفماملستبطهمألسررط لمالنق مالذيمت لك مالشررساهمأومب ررببمتغييرمق انينموأنظ همالنق مأوماالشررتراط تمالنظ ةيهملنق مةنتج

سرررريؤثسمبشررررك ممأومتك ليفمالنق مملقدةيمخدة تمالنق مالخ رجيينمب لنق مةث متك ليفمالبنز نموالصرررري نهموقطعمالغي رموتك ليفمال   لهماملستبطهمب لنق 

أع  لمالشرررررررساهمونت ئجمع لي اا مووضررررررر ه مامل ليموعلىمةؤق معلىمقدرةمالشرررررررساهمعلىمت ريدمةنتج اا مل  العا ،موالذيمسررررررريؤثسمبشرررررررك مسرررررررلبيموج  سيمعلىم

إلىمزي  ةمت ق  اا مامل ررتقبليه.ما  مأنمتح  مالشررساهمأليمت  يضرر تملل  ال مةق ب مأيمتلفمفيمالبضرر عهماملب عهمنتيجهمإل   لمةنمقب مالشررساهمسرريؤ يم

ممئجمع لي اا مووض ه مامل ليموعلىمت ق  اا مامل تقبليه.املص ريفمالتشغيليه،موب لت ليمسيؤثسمبشك مسلبيموج  سيمعلىمأع  لمالشساهمونت 

 املخاطر املرتبطة بالظروف املناخية 

متكبررررررررررردمالشرررررررررررساهمتك ليرررررررررررفمابيرررررررررررسةموط ئلرررررررررررهمإلىماألةط ر،موأن  طمالطقسماملتقلبهم ط لممفيم رتف عم رج تمالبسارةموالتغيراتقدمتؤ يمالتغيراتماملن خيهمام

التك ليفماملستبطهمب مل ا مالخ ممالتيمت ررررررررررررت ر   مالشررررررررررررساهمةث مأسرررررررررررر  رمالشررررررررررررسا مأومتك ليفمالنق مأومالتخزينملفتراتمعلىمسرررررررررررربي ماملث لمعنمزي  ةممن تجه

اذلكمقدمتؤ يمالظسوفماملن خيهمإلىمت ط مع لي تماإلنت جمفيمةصنعمالشساهمأليماسب بمةستبطهمب لظسوفماملن خيهمأومتأخسمإ ص لمم،إض فيهمفيمامل انئ

مفيماملن طقمال اق همخ رجمةد نهمبسيدةةنتج تمالشساهمل  
 
وب لت لرررريمالتقليرررر مةررررنمم ة  رسررررهمع لي اارررروم ا مألمعلررررىمقرررردرةمالشررررساهمما رررر م ؤثررررسم.العا مخص ص 

م.يه رتقبلاملوت ق  اار ممامل ليأثرسمسرلبيموج  رسيمعلرىمأع ر لمالشرساهمونت ئرجمع لي اار موةساز ر ممف ريك نملذلركم.التشرغيليهم نت ئجهر

م
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  املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة  

م ي رر برم31ما  مفيم(مةلي نمري لمسرر   ي75.1وم)مسرر   يمري لمةلي نم(م71.1)وممسرر   يمري لةلي نمم(60.3)مللشررساهمالتج ريهمالدائنهمالذةممإج  ليمبلغ

م(%60.94)(مو%43.85التج ريهمةنمإج  ليماملطل ب تم)موت ث من ررررربهمالذةممالذائنهعلىمالت الي.ممم2021  ني مم30وا  فيممم2020 ي ررررر برمم31وممم2019

ةعماإلشررررررررررررر رةمإلىمأنمفترةماالئت  نمامل ن حهمللشرررررررررررررساهمةنمقب ممعلىمالت الي.مم2021وألولمسرررررررررررررتهمأشرررررررررررررهسمةنمال  مممم2020وع مممم2019ل  مم(م%75.96)و

مم  م.م60امل ر  نمتبلغم

 ما ة مذة ه مالدائنهمالتج ريهمأومال رررررررردا مفيماملدةماملتفقمعليا ،ماألةسمالذيمقدمُ صرررررررر بموفيمح لمتق  ممالذةممالدائنهمفقدمالمتت كنمالشررررررررساهمةنمسرررررررردا

سمحصررررر لمالشرررررساهمعلىماتف قي تمشرررررسا مب لد نمبشرررررسوطمةن سررررربهمفيمامل رررررتقب مأومقدمي سضررررره مذلكمإلىمرفعم ع ويمقضررررر ئيهمةنمقب مالدائنين،مة  مسررررريؤث

موبشك موج  سيمعلىمع لي اا مالتشغيليهمووض 
 
مع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه.مه مامل ليمونت ئجه سلب 

  العمالت صرف أسعار بتذبذب املتعلقة املخاطر 

بشررررك مةب شررررسمةنمة ر  نمخ رجيينمب ل  لهماألجنبيهممتخضررررعمب ضمة  ةالتمالشررررساهمل  التمغيرمالسي لمال رررر   ي،حيثمت ررررت ر مب ضمامل ا ماألوليه

امل ا مالخ مموب ضموروبي(،محيثمبلغمح مماالسررررررررررررررتيرا ملل  ا ماألوليهموالتيمتتك نمبصرررررررررررررر رةمأسرررررررررررررر سرررررررررررررريهمفيما مةنم)المسرررررررررررررري  مالدوالرماألةسيكيموالي روماألم

ةنمم%(8.87)مم،مون رررربه2020ةنمإج  ليماملشررررتر  تملل  ممم(%20.44)ممون رررربهم2019ةنمإج  ليماملشررررتر  تملل  ممم(%10.54)ن رررربهماملنتج تمالتك يليه

م.م2021م   نيم30لفترةمإج  ليماملشتر  تم
م

واجز مةنممالشررساهمعسضررهمللتأثسمب خ طسمالتغيراتمفيمصررسفمال  التماألجنبيهمفي  م ت لقمب لتزاة اا موةصررسوف اا ماملستبطهمب  لهمغيرمع لهمامل لكه.مإن

رمالم ومم1سرررررررر   يمةق ب مري لمم3.75ةسيكيمب رررررررر سمصررررررررسفم قدرمبمألمرماالم،مةسب طمب لدوم ررررررررتنداملماسرررررررري سررررررررهمامل لكه،مفإنمالسي لمال رررررررر   ي،محتىمت ريخم ذ

ةسيكي،موقدمتؤ يمالتقلب تمفيمقي همالسي لمال رررر   يمةق ب مألمرماالم  جدمتأايداتمعلىمثب تمسرررر سمصررررسفمالسي لمال رررر   يمةق ب مالدوممالأن ممالأةسيكي،مإ

 خضررررررررررعمل  اة ممي رو  يمأة ممالنمسرررررررررر سمصررررررررررسفمالسي لمال رررررررررر فإم وفيماملق بامل  ةالت،ممتك ليف جنبيهمالتيمت ررررررررررتخدةه مالشررررررررررساهمإلىمزي  ةألمتماالمال  

ةسيكيمألمرماالمالدوممسررررررررري  مالجنبيهم)ألمتماالمقدمتؤ يمالتقلب تمفيمقي همالسي لمال ررررررررر   يمةق ب مال  معلي ومم،فيمأيموق مللتقلب تال سضموالطلبموة سضم

ممالتأثيرمإلى (اإلسترلينيموال نيهوالي روم
 
م.ليموت ق  اا مامل تقبليهوةساز  مامل مالشساهمع لي تمنت ئجمعلىمج  سيمموبشك مسلب 

 املخاطر املتعلقة باملشاريع تحت التنفيذ 

تط يسمةب نيموإنشرر  اتملإل ارةمال  ةهمفيمةد نهمبسيدةمب إلضرر فهمإلىمفسعمالشررساهمفيمةد نهمالسي ضموبإج  ليمعلىمم ذهمالنشررسةت   مالشررساهما  مفيمت ريخم

م(مفيمةصررررررررررنعمال سرررررررررر ئ مألنظ همالسيمRTPق ممالشررررررررررساهمبإنشرررررررررر  مخطمإنت جمملنتج تمجد دةم)ا  متم.ري لمسرررررررررر   يمةلي نمم(11.37)قي همعق  متبلغمح اليم

التأخسمفيمإت  ممم–علىمسرررررربي ماملث لمالمالبصررررررسمم-قدمت اج مالشررررررساهمتحد  تموع ائقمعد دةم.مري لمسرررررر   يمةلي نمم(1)موبإج  ليمقي همعق  متبلغمح الي

علىمالتراخي مالالزةهمأومعدممالقدرةمعلىمتجد د  ،مأومت سضماملشررررررر ريعمملخ طسمتشرررررررغيليهمقدمإنشررررررر  ماملشررررررر ريعموبد مالتشرررررررغي مفيا ،مأومعدممالبصررررررر لم

موسررررريك نمل مالقدرةمعلىمموت سررررريعمع لي اا ملتحد ثمأصررررر له مالشرررررساهمخططة  مالمي طيمأيمضررررر  نمأنمم،تحدثمب رررررببمع اة مةختلفه
 
سررررريحققمنج ح 

التك ليفمة  م ؤثسمبشررررررررررك مسررررررررررلبيموج  سيمعلىمأع  لمالشررررررررررساهمونت ئجمع لي اا موأ اعا مامل ليمتحقيقماإل سا اتموتغطيهمالنفق تمالتشررررررررررغيليهموغير  مةنم

 .وت ق  اا مامل تقبليه

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 

ري لمسررررررر   يمومةبلغم(مةلي نم9,370,213ق ئ همب بلغم)الضررررررر  نمالم تخط باملت لقهمبةث مالتك ليفمم،قدمتنشرررررررأمب ضمااللتزاة تماملبت لهمعلىمالشرررررررساه

مومسرررر   يمري ل(م4,341,793)مواعت   اتمة ررررتند همب بلغم،ممعلىمالت الي2020 ي رررر برمم31مموم2019 ي رررر برمم31ا  مفيمم(مري لمسرررر   ي10,254,840)

مأومالتزاة تمأيمإلىمب إلضرررررررر فهمالقضرررررررر ئيه،موالدع وىمم،يممعلىمالت ال2020 ي رررررررر برمم31مموم2019 ي رررررررر برمم31ا  مفيممسرررررررر   يمري ل(م18,483,410)مةبلغ

وعدمممااللتزاة تم ذهمةث متحققمح لموفيملل  ظفيين،مالخدةهمنا  هما ك فأةمخسىماألممالتك ليفمأومتزاة تلاالمةث مالشررررررررررساهمبنشرررررررررر طمةت لقهمتك ليف

ممستؤثسمفإنا مقدرةمالشساهمعلىماإل ف  ماا 
 
م.امل تقبليهموت ق  اا مي اا ع لمونت ئجمامل ليموةساز  مللشساهمامل ليمال ضعمعلىمج  سيمموبشك مسلب 

 الضمان مطالبات عن باملسؤولية املتعلقة املخاطر 

ممع ال   مةعمت  ةالاا مب  جبمالشررساهمتقدم
 
لل نتج تمالتيمتقدةه ما لضرر  ن تمضرردمعي بمالتصررنيعموامل ا .موقدمتضررطسمالشررساهمفيمح لمنشرر  ممضرر  ن 

سرتبدالمعلىمنفقهمالشرساه،موفيمح لمت ذرمالشرساهمال ف  مبإلتزاة تمالضر  نمف ريؤ يمذلكمةط لب تمالضر  نمإلىمإصرالحماملنتجماملشر  لمب لضر  نمأوما

بشررك مسررلبيموج  سيمعلىمسرر  همالشررساهمب إلضرر فهمإلىمتكبدمالشررساهمأليمتك ليفمأومت  يضرر تمن تجهمعنمصرردورمأيمأحك ممضرردمالشررساهمتت لقممالتأثير

ممووض هرررررررر مع لي اارررررررر مونت ئررررررررجمالشررررررررساهمأع رررررررر لمت ق رررر تمعلررررى  سيك نمل متأثيرمسلبيموج  سيمبأيمةط لب تمبشأنمالض  ن تماملقدةهمةنمقب مالشساه،مة

ب دممإ ف  مامل ر  نمالذ نمتت  ة مة هممبإلتزاة تمالضررر  نمتج همالشرررساه،مفقدمتتح  مالشرررساهمماملستبطهملل خ طسمة سضرررهمالشرررساهمأنما  م.امل لرررررررررررررررررررررررررررررررررررري
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مبشرأنا .موعلي ،مسريك نمللتك ليفماملتكبدةمنتيجهمةط لب تمالضر  نمتأثيرمسرلبيموج  سيمتك ليفمإصرالحمأوماسرتبدالمامل ا مامل ي
 
بهمالتيملممتتلقمت  يضر 

معلىمأع  لمالشساهمووض ه مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه.م

 املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية 

متحردثمقردمالتريمب ل يرر بماملت لقررهماملخ طررسملب ررضمة سضررهمال  ليرر تمو ررذهمنبيبموةنتج تماملط طةنتج تماألن موبيررعمإنت جمح لممالشررساهمع  م ت ح رم

مقبرر مةررنماملصن ررهماملنتجرر تمفرريمعيرر بمأيمإنمامل ظفيررن،مةرنمتصرسفمأومسرل كمسر  منتيجرهمأخطر  مةرنمالن تجرهمال ير بمأومنقلهر مأومإنت جهر مخاللمفيار 

مةنماألس اقمواملت جسموةط لبتا مبشأنمامل ؤوليهمعنمتلكماملنتج ت،ممسرحبمةخ طرسمإلرىمي سضهر مقردمب مل اصفرر تمالتزاةهرر معرردممأومشررساهال ةنتج اا 

حك ممضدمالشساهمب إلض فهمإلىمتكبدمالشساهمأليمتك ليفمأومت  يض تمن تجهمعنمصدورمأيمأمبشك مسلبيموج  سيمعلىمس  همالشساه،موب لت ليمالتأثير

مونت ئررجمالشررساهمأع رر لمت ق ر تمعلرىة  سيك نمل متأثيرمسلبيموج  سيممتت لقمبأيمةط لب تمبشأنمة ئ ليهمالشساهمعنماملنتج تماملسب بهمةنمال  ق،

 م.امل لرريمووض هرر مع لي اارر 

 املخاطر املتعلقة باملعدات وآلية االستخدام 

بشك مسن ي،ما  مبلغ من بهمم(%15(مإلىم)%5)تتراوحمة دالتمإ الاه مةنمتمةتخصصررررهمت ررررتخدةه مفرررريمإنترررر جمةنتج اارررر وة ررررداماآلتإنملرررردىمالشررررساهم

مم2020م ي رررررررر برم31مموما  في2019 ي رررررررر برمم31ا  فيم(م%73.69وم)م(%72.8)وم(%70.7)اإل الكمامل  عمةنمإج  ليمالقي همالدفتر هملآلالتموامل داتم

لذلرركمت ت رردمالشرساهمعلرىمالتشرغي مامل ثر قمواملت رقملهرذهمامل رداتمةرنمأجر م.مع لي اا ،مو رريمةه ررهمللغ  ررهملنجرر حمعلىمالت اليمم2021  ني مم30وا  فيم

شررررأن مأنمي طرررر مإنترررر جمالشررررساهممإنمأيمعطرررر مغيررررسمةت قررررعم طررررسأمعلررررىماآلالتمأومامل ررررداتمأومأيمصي نررررهمةط لررررهملهرررر مةررررن.متحقيررررقمأ دافهرررر موت ق  اارررر مامل ليرررره

أوماإللتزامممارر العلبرريمةط لرربمع ويض رفمقدراار معلرىمإنتر جما ير تما فيرهمةرنماملنتجرر تمبصرر رةمة ررت سةمأومعلررىمتأةيررنمجرر  ةماملنتجرر تمب لشررك مالررذيم 

م.  سيمعلررىمأع رر لمالشررساهموت ق  اارر مونت ئررجمع لي اا جومسررلبيمموفيمح لموج  مأيمإخف قمسيؤثسمبشك م.ب تطلب اا مالت  قد ه

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون 

م ي ررررر برم31مفيما  مسررررر   يم(مةلي نمري ل131.03وم)مسررررر   يمري لمري لمةلي نم(م122.45)مومسررررر   يمري لمةلي نم(م139.38)مح اليماملخزونمرصررررريدمبلغ

(م5.40ا  مق ة مالشررساهمبتك ينمةخصرر مةخزونمراادموبطئمالبساهمبلغمرصرريدهم)مالت الي،معلىمم2021م  ني م30وا  فيممم2020 ي رر برمم31ومم2019

  ني مم30وا  فيممم2020 ي رر برمم31مممو2019 ي رر برمم31ا  مفيممسرر   يمري لمةلي نمم(13.80)وممسرر   يمري لمةلي نمم(13.80)وممسرر   يمري لمةلي نم

نمةخصرررر مب ملخزونماملتق  مموبطئمالبساهموت ررررتندمتقد ساتمصرررر فيمالقي هماالسررررتر ا  هملل خزونمعلىم،محيثمتق ممالشررررساهمبتك يعلىمالت اليمم2021

شررررررسمبأحداثمأاثرماأل لهمة ث قيهمفيموق ماسررررررتخداممالتقد سات،موتأخذم ذهمالتقد ساتمب العتب رمالتقلب تمفيماألسرررررر  رمأومالتك ليفماملستبطهمبشررررررك مةب 

ماملب فظهمإلىمال رررعيمفيمالشرررساهمسررري سرررهموتت ث .مب لقدرمالذيم ؤادمأنمظسوفم ذهماالحداثمق ئ هما  مفيمنا  همال رررنهمتقعمب دمت ريخمق ئ هماملسازمامل لي

مماملن سرربمال ق مفيموالبضرر ئعمال ررلعمت ررليممضرر  نمةعمال  ة ،مامل لمرأسماف  ةموزي  ةماملخزونمحي زةمتك ليفمملساقبهماملخزونمةنماألةث مامل ررت ىممعلى

مم وري،مبشررررررررررك ماملخزونموةساقبهماملثلىماملخزونمة ررررررررررت ي تمعلىمالبف ظمةنمالشررررررررررساهمتت كنملممفإذا.ملل  ال ماملت حهماملنتج تم ةج ممعلىموالبف ظ

مالب لهمفيمال  ال ،مةتطلب تمتلبيهمةنمت كنا مل دممبخ  ئسمالشساهم لبقمقدمة  ماملخزون،مة ت ي تمفيمف ئضمإلىمأومشد دمانخف ضمإلىمذلكمسيؤ ي

مم.ع لي اا مونت ئجمامل ليمووض ه موعلىمالتج ريهمالشساهمع لي تمعلىبشك مسلبيموج  سيمميؤثسسمة  مالث نيه،مالب لهمفيماملخزون،متصسيفمأوماألولى،

 امللكية و قوق  العالمات التجارية بحماية املتعلقةاملخاطر  

موت نحه مالتن ف  يموةساز  مأع  له متدعمموالتيم،التج ريهموعالةتا م  وش  رمماس ه ماستخداممعلىمأع  له موتط يسمةنتج اا مت  يقمفيمالشساهمقدرةمت ت د

م
 
ممت يزا

 
ماملختصه.م)مال ه تملدىمالتج ريهمعالةتا مبتس ي مالشساهمق ة موقدم.ال  ال مبينمال  قممفيمواضب 

 
مال الة ت"م(3.12)مالفسعيمالق ممراجعمفضال

مةشسوعمغيرماستخداممأومامللكيهمبحق قممإخاللمأيمإنم(. ذهمالنشسةمفي"مأع  له موطبي همهالشسامعنمخلفيه(م"3)مالق ممةن"مالتج ريهموحق قمامللكيه

موهي.مالبق قمم ذهملب   هماملختصهماملب اممأة مموةط لب تمقض ئيهم ع وىممورفعمالشساه،مس  همعلىمالتأثيرمإلىمسيؤ يمللشساهمالتج ريهملل الة ت

متجد دمعندمف  لمبشك مالتج ريهمتا عالةمح   همفيمالشساهمفشل مإذامة مح لموفي.مةت ب تا مفيماإل ارةمقب مةنمابيرموجهدموق مإلىموتحت جمةكلفهمع ليه

ممسيؤثسمذلكمفإنماملش ااه،مال الة تمتتبعمأومالتس ي مشه  ة
 
مم ن كسمة  مقي تا ،معلىمسلب 

 
مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  لمعلىمج  سيمموبشك مسلب 

م. تقبليهاملموت ق  اا مامل ليموةساز  
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  التمويل اتاملخاطر املرتبطة باتفاقي 

  نيهمةت افقهمةعمالض ابطمالشسعيهمت هيالتمائتماتف قيهم(مم01/04/2018م)امل افق رم15/07/1439بت ريخممال    ي ليماألممالبنكمةعمالشساهمأبسة 

دةمةنمخاللمالدفعماملب شسمل  بكم)ة ر (موت  ي ماالعت   اتملغسضمت  ي مالف اتيرمامل ت مس   يمري ل(م40,000,000)مةلي نممأرب ينمبقي همإج  ليه

واملستبطهمب لنش طمالسئي  يمةث مس بكموالتصنيعمورابغموامل ر  نمال    يمامل تند هموشسا مامل ا مالخ ممةنمق ئ همامل ر  نمامل ت دةملدىمالبنكماأل ليم

م مالض  نالخ رجيين مةداا متمموالتيم،وخط ب ت مقي تامتجد د ماإلتف قيهم وت د   م ذه موشسوط مألحك م
 
مموفق  م)امل افقمه23/11/1441بت ريخ

ممةحد ةموت اريخمبدف  تمال دا مة تحقهمم،2020م ي  برم31مت ريختمماستخداة محتىممري لمس   ي(م16,667,528)مةنا مةبلغ(مم14/07/2020
 
مة بق 

مام,في مفيمت ريخمالتف قيه، متنتهي موق بلهمللتجد دمب  افقهمالطسفينم30/05/2021)امل افقممه19/10/1442والتي مإلىمأنمالشساهملممتقمم( ،مةعماإلش رة

معنمم(15,000,000)ا  متممت د  مقي همالت هيالتماالئت  نيهملتصب مم.بتجد دماالتف قيهمةعمالبنكماأل ليمال    ي
 
م(40,000,000)ري لمس   يمبدال

حتىممم10/01/2020خاللمالفترةمةنممةنمالت هيالتماالئت  نيهمري لمس   يم(16,667,528)مةبلغري لمس   ي.مةعماإلش رةمأنمالشساهمق ة مبإستخدامم

ممبسغبتا مفيمإ راجمأسه ه مفيمال  قمامل ازيهم25/10/2020بت ريخمال    يمأنمالشساهمقدمق ة مبإش  رمالبنكماأل ليمما  .مم2020 ي  برمم31مت ريخ

في  م ليمةلخ مال دولمالسصيدمالتف قيهمالت هيالتماالئت  نيهممالتغيرمفيمن بمامللكيهمللشسا  الب ليين.مة  مسينتجمعن متغيرمفيم يك مرأسمامل لموب لت لي

ممم:2020م ي  برم31مةعمالبنكماأل ليما  مفي
مم2020م ي  برم31فيما  ممال    يم(:مرصيدماتف قيهمالت هيالتمةعمالبنكماأل لي6ال دولمرقمم)

 25,000,000 م )ريال سعودي(01/01/2020لرصيد كما في ا

م 16,667,528م)ري لمس   ي(مامل تخدممخاللمالفترة

م(41,667,528) مامل د مخاللمالفترةم)ري لمس   ي(

    -                           م )ريال سعودي(2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 املصدر:مالشساه

ماالئت  نيهمالت هيالتمإنما  م(مري لمس   ي.16,500,000)مبقي هةقدممةنمالشساهممبض  نمسندمألةسماالئت  نيهمةض  نهمالت هيالتمإنمالضمانات:

ةقدةهمةنمقب ما مةنمامل   ممص ل مبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق موامل   ممعبدالسح نمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزممشخصيهمض  ن تةض  نهمب

ال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق موامل   ممعبدالق  رمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق موامل   ممن صسمبنمعبدهللامبنماملشيق موامل   ممعبد

تض ةنيهمواذلكماف لهمموأ ا مغسمماف لهمفيمالض  ن تم ذهمتت ث م،ال    يماأل ليمالبنكمقب مةنمائت  نيهمت هيالتمعلىمللبص لمعبدال زيزماملشيق م

ممةلي نمري لمس   ي.م40حص مامللكيهمتغطيما ة مقي همالت هيالتمواملبد ةمبقي هممبن به

 الشررررررسعيهمالضرررررر ابطمةعمةت افقهمائت  نيهمت ررررررهيالتماتف قيهم(م25/07/2019هم)امل افقم22/11/1440مبت ريخماإلن   مةصررررررسفمةعمالشررررررساهمأبسة ما  

متممسررررررررررررر   يمري لم(34,038,163)مةبلغمةنا مب ملشررررررررررررر راهمة رررررررررررررتند هماعت   اتمت  ي ملغسضمسررررررررررررر   يمري ل(م30,000,000)مةلي نممثالثينمإج  ليهمبقي ه

مبترررر ريخمانتارررر ماإلن رررر  مةصررررررررررررررسفمعم،مةعماإلشرررررررررررررررررر رةمإلىمأنماالتفرررر قيررررهمة2020مأغ ررررررررررررررطسم31مترررر ريخممحتىم10/01/2020الفترةمةنممخاللماسررررررررررررررتخررررداةرررر 

مالتف قيهمالسصرررررررررررريدمال دولممةلخ م ليمفي  .ملشررررررررررررساهمالقي ممبتجد د  والتن يمام ذهمالنشررررررررررررسةحتىمت ريخممبتجد د  مالشررررررررررررساهمتقممولممم31/08/2020

مم:2020م ي  برم31مفيما  ماإلن   مةصسفمةعماالئت  نيهمالت هيالت
مم2020م ي  برم31(:مرصيدماتف قيهمالت هيالتمةعمةصسفماإلن   ما  مفيم7ال دولمرقمم)

م 18,416,254ممري لمس   ي()مم01/01/2020ا  مفيممالسصيد

م 34,038,163مم)ري لمس   ي(خاللمالفترةممامل تخدم

م(46,683,452)                        م)ري لمس   ي(خاللمالفترةممامل د 

  5,770,966                            )ريال سعودي(م 2020 ديسمبر  31كما في  الرصيد
ماملصدر:مالشساه

غيرمالضررررررر  ن تماملقدةهمالتف قي تمالت  ي مضررررررر  ن تمأخسىممطلبتقدممال ه تمالت  يليهأومإبساممالشرررررررساهمأيماتف قي تمت  ي ،مفإنمم/فيمح لمتجد دموو

؛موإذاملممههمفيمح لهمإخاللملبن  ماالتف قيالشرررررررررررسامالت رررررررررررهيالتماالئت  نيهموالمتت كنمالشرررررررررررساهمةنمتقد  ه ،ماألةسمالذيمسررررررررررريج  القسوضممةق ب املنتايهم

 كنمةنمتقد ممأيمض  ن تمأخسىمالت هيالتماالئت  نيه،مأوملممتتومم تمالقسوضا ماملترتبهمعليا مب  جبماتف قينمالشساهمةنمال ف  مب لتزاة تمال دتت ك

الد نمعلىماملقسضررررررررررهمسرررررررررردا ممهتزاة تمأومالت هداتمالخ صررررررررررهمب لد نماملترتبمعليا ،مفقدمتطلبمال هك،مأومأخل مفيمامل ررررررررررتقب مبأيمةنمااللطلها مالبن قدم

 لهما فيهملل ف  مب رررررردا مةنمالبصرررررر لمعلىمةصرررررر  رمت  ي مبدمقدمالمتت كنمالشررررررساهمالف رموتحصرررررري مالضرررررر  ن تماملقدةهمةنمالشررررررساه.موفيم ذهمالب له،

م.ج  سيمعلىمأع  لمالشساهمووض ه مامل ليموت ق  اا مامل تقبليهومن.موسيك نمأليمةنم ذهمال  اة متأثيرمسلبيمالد 

 التغطية التأمينيةكفاية ب ةتعلقاملخاطر امل 

 ،موامل تلك تمعلىمالتأةينوهيممحيثمتحتفظمالشررساهمبثالثهموث ئقمتأةينيهم،وأصرر له مأع  له ملتغطيهمةينأالتمعق  مةنمةختلفهمبأن اعمالشررساهمتحتفظ

ممالغط  ملد ا م ك نممالمأوموأصرررر له ،مألع  له مه هاملمالتأةينيهمال ق  مج يعمالشررررساهملدىم ك نممالمقدمأن مغيرم،الطبيمالتأةين ،موشرررر ة م–ماملساب تمتأةين
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مةث ماملخ طسمالن تجهمعنمالك ارثمالطبي يهمالشرررررررررررساهمله متت سضمقدمالتيماملخ طسمج يعميغطيمالمأن مأوم،الب التما مفيمك فيالمالتأةيني مةنمأن ما  .

م  جدموال.ماإلطالقمعلىمضد  مةؤةنهمتك نممالمقدمأوماملبت له،مسالخ  ئميغطيمبشك مضد  مةؤةنهمالشساهمتك نممالمامل تقب مفيمأحداثمتقعمأنمامل كن

،مةقب لهمبشسوطمةت حهمستظ مب لشساهمالخ صهمالتأةينمعق  مأنمض  نمأي
 
ممإن.ماإلطالقمعلىمةت حهمستظ مأومتج ري 

 
ممالظسوفمأوماألحداثم ذهمةنمأ  

م.امل تقبليهموت ق  اا مأع  له مونت ئجمامل ليهموأوض عه مالشساهموأص لممأع  لمعلىموج  سيممسلبيمبشك مؤثسيسمللشساهمعلي مةؤةنمغيرمحدثموق عمأو

 بإدارة رأس املال العامل  املخاطر املتعلقة 

مالتداولممن بهمبلغ موقدماستحق قه ،مح لمامل ليهمب ملطل ب تماملت لقهمالتزاة اا مةق بلهمعلىمالشساهمقدرةمعدممفيمإ ارةمرأسمامل لمال  ة مةخ طسمتت ث 

مصرر فيمبلغموقدمالت الي،معلىمم2021  ني مم30وا  فيممم2020 ي رر برمم31وممم2019م ي رر برم31مفيما  مالت اليمعلى(مةسةم3.04و)مةسة(م2.55)وةسةم(م2.18)

وا  فيممم2020م ي ررررررررررررر برم31وممم2019م ي ررررررررررررر برم31مفيما  م(مةلي نمري ل177.57وم)مري لمةلي نمم(162.1)ومري لمةلي نم(م145.5)مح اليمال  ة مامل لمرأس

والبنكمال ررررررررررررر   يممال ررررررررررررر   ي رةمأنمالشرررررررررررررساهمح صرررررررررررررلهمعلىمت رررررررررررررهيالتمائت  نيهمةنمقب ما مةنمالبنكماأل ليمةعماإلشرررررررررررررم،الت اليمعلىمم2021  ني مم30

صررررررررررررررسفماإلن   م،ما  ملممتقممبتجد دماتف قيهمالت ررررررررررررررهيالتماالئت  نيهمامل ق همةعمة ذهمالنشررررررررررررررسة تطلب تمرأسمامل لمال  ة محتىمت ريخملل ف  مبالبر ط نيم

 ائن نمتج ري نمو ائن نموأرصررردةم ائنهمأخسىموقسوضمقصررريرةماألج موةطل ب تممةنمللشرررساهمامل ليهماملطل ب تمتتك نمومم،م31/08/2020واملنتايهمبت ريخم

مةخ طسمتنتجمأنموي كنم.االسرررررررتحق قمة اعيدمفيمب لتزاة اا مال ف  مةنموقدمالمتت كنمالشرررررررساهم،جيرموةخصررررررر مالزا ةإلىمجه تمذاتمعالقهموالتزاة تمتأ

ممإ ارةمرأسمامل لمال  ة 
 
 ةف جئهمأومط رئه أحداثمأ ه وقدمتقعمله ،مال   لهمالقي هم ق ربموب بلغمب سعهمة ليهمة ج  اتمبيعمعلىماملقدرةمعدممعنمأ ض 

مم ؤثسمة  مف ريه، سي له تتطلب قد
 
م. ليهواملمالتشغيليهمال  لي تمنت ئجمعلىموب لت ليمالشساهمأع  لمعلىمسلب 

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

مللقي ممالشررررساهماحتي ج تملتلبيهمال  ةلهمالق ىممت فيرمعلىمالقدرةمبينا مةنمع اة معدةمعلىمامل ررررتقبليموأ اعا مأع  له مت سرررريعمعلىمالشررررساهمقدرةمت ت د

مميؤثسسررررررررررمذلكمفإنمواحتي ج اا مأع  له مةعم تن سرررررررررربمب  مالك فيهمال  ةلهمالق ىممت فيرمةنمالشررررررررررساهمتت كنملمموإذام،امل ررررررررررتقبيلهمبخططه 
 
وبشررررررررررك ممسررررررررررلب 

م.وت ق  اا مامل تقبليهمأع  له منت ئجمعلىم ؤثسموب لت ليماألع  لمفيمللت سعمامل تقبليهمالخططمتنفيذمفيمالشساهمنج حمعلىج  سيم

 وجود الخبرة في إدارة الشركات املسالمة املدرجةعدم املخاطر املتعلقة ب 

قدمالممفيمالشررررررساهماب رمالتنفيذ ين،موعلي مفإنم)ة رررررر   همةقفله(موا ن مةنذمنشررررررأاا مشررررررساهمخ صررررررهمفيمال رررررر قمامل ليهملممي رررررربقمللشررررررساهمإ راجمأسرررررره ه 

ضرررررعمله ،موسررررريت جبمعلىماب رمالتنفيذ ينمبذلمجه  مإضررررر فيهمتت فسملد اممأيمخبرةمفيمإ ارةمشرررررساهمة ررررر   همةدرجهموالتقيدمب ألنظ هموالل ائ مالتيمتخ

وةتطلب تماإلفصرر حمذاتمال القهمة  م قل مةنمال ق مالذيم خصررصرر ماب رمالتنفيذ ينممبنظ ممال رر قمامل ليهمول ائح مالتنفيذ هلضرر  نمالتزاممالشررساهم

فيمح لمق ة مإ ارةمالشرررررررررررررساهمب تخ ذم مإنب إلضررررررررررررر فهمإلىمذلكمف.م لمالشرررررررررررررساهوالذيمبدورهم ؤ يمإلىمالتأثيرمعلىمنت ئجمأع مإل ارةماألع  لمالي ةيهمللشرررررررررررررساه

عدممالتزاممالشررررررررررررساهمب ألنظ هموالل ائ موةتطلب تماإلفصرررررررررررر حمذاتمال القهمسرررررررررررريؤ يمإلىمت سيضمالشررررررررررررساهمأومفيمح لمقساراتمخ طئهمفي  م خ مأع  له م

م سيمعلىمع لي تمالشساهموةساز  مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه.لل ق ب تموالغساة تمالنظ ةيهمالتيمةنمشأنا مالتأثيرمبشك مسلبيموج م

قة املخاطر 
ّ
 والغرامات القضائية بالدعاوى  املتعل

عيمبصفتا )مقض ئيهم ع وىممفيمطسفمالشساهمإن ةعماإلش رةمإلىمأنمةخص مخ  ئسماالئت  نماملت ق همتش  ممس   يمري ل(م9,639,030م(مب بلغمتقدر(مةد 

مم ذهمالنشسة.الشساهما  مفيمت ريخممضدالم  جدمقض   مق ن نيهمةسف عهم ما  مأنم.ةمماملد نهمالخ صهمب لدع ويمالقض ئيهمامل ضبهمفيمال دولمأ ن هالذ

م  
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 : ذهمالنشسةمبت ريخما  مالق ئ همالقض ئيهمالدع وىممةلخ مالت ليمال دولممويبين

 ضدمالغيرماملسف عهمةنمقب مالشساهمالدع وىمالقض ئيه:(8)مرقممال دولم

 الغير ضد الشركة قبل من املرفوعة القضائية الدعاوى 

 الوصف األطراف رقم
 قيمة املطالبة

 )ريال سعودي(

(م1قضيهمرقمم) 1  
ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

مولممال  ةهمالني بهملديمالطسفينمةنمشك يممب ببمة لقهموالزال مالقضيه(مري لمس   ي،م263,339 تا م)قي

م.ت ريخ محتىمفيا م فص 

م263,339

(م2قضيهمرقمم) 2  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

   ي،موصرررررررررردرمالبكمملصرررررررررر ل مالشررررررررررساهمب  جبمحكممصرررررررررر  رمةنمالدائسةم(مري لمسرررررررررر606,594وتبلغمقي تا م)

ألفموالب قيمسررررررررررررريتممتقد ممم100،موتمماإلتف قمعلىمسررررررررررررردا مةبلغمه7/3/1441مالتج ريهماالولىمب لسي ضمبت ريخ

(مريرر لم100,000)ب ررررررررررررررردا مةبلغممال  يرر وقرردمقرر ةرر مم،تنرر زلمعنمة رررررررررررررتحقرر تملل  يرر مب ررد سيررهمامليرر همبنجسان

املي همبنجسانماملتن زلمعنا مةنمال  ي ملصرررررر ل مالشررررررساهممسررررررتالممامل ررررررتحق تملدىمةد سيهولمم تمماسرررررر   ي،م

م. ذهمالنشسةمحتىمت ريخ

606,594 

(م3قضيهمرقمم) 3  
ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

الدائسةماالولىمالدة ممبت ريخممدمجل رررررررررررررهمب ملبك همالتج ريه(مري لمسررررررررررررر   ي،موتممتحد 482,749وتبلغمقي تا م)

م. ذهمالنشسةحتىمت ريخمولمم تممال دا مم،وصدرمالبكمملص ل مالشساهمه19/6/1439

482,749 

(م4قضيهمرقمم) 4  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

(مري لمسررررر   ي،موصررررردرمالبكمملصررررر ل مالشرررررساهمب  جبمحكممصررررر  رمةنمالدائسةمالتج ريهم629,151قي تا م)

ب ببمت ثرمةشسوعملل  ي م ررررمولمم تممتنفيذمالبكممحتىمت ريخم ذهمالنشسةم3/1438/م8مالث لثهمالدة ممبت ريخ

م.ث لثلدىمطسفم

507,577 

(م5قضيهمرقمم) 5  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا  مةنمفئهمالشسا تمأحدمال  الرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

(مري لمسررررر   ي،موصررررردرمالبكمملصررررر ل مالشرررررساهمب  جبمحكممصررررر  رمةنمالدائسةمالتج ريهم314,310قي تا م)

ولممموصدرمحكمملص ل مالشساهموت  متح ي مالقضيهملل نهماإلفالسم ر،11/1438بت ريخم/17االولىمالدة مم

 .النشسةم ذه تممال دا محتىمت ريخم

م314,310

(م6قضيهمرقمم) 6  
ب دا مقي هم ملط لبتا مبت ريخمهأحدمال  ال مةنمفئهماملؤس  تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

ب ملبك همالتج ريهمالدائسةمالساب همب لدة مممنظسمالقيد(ري لمس   ي،موالقضيهم46,290بض عهمتبلغمقي تا م)

مم.هم8/6/1442مبت ريخ

م46,290

(م7همرقمم)قضي 7  
ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

م) مال  شسة141,435قي تا  مالدائسة مالتج ريه مب ملبك ه مجل ه متحد د موتم مس   ي، مري ل ب لسي ضمم(

مم. ذهمالنشسةحتىمت ريخممب دمالنا ئيمهمولمم صدرمالبكم7/6/1441

م91,435

(م8قضيهمرقمم) 8  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

(مري لمس   ي،موصدرمالبكمملص ل مالشساهمب  جبمحكممص  رمةنمالدائسةمالتج ريهم236,078.5قي تا م)

ولمم تممال دا محتىمت ريخمم1442ةحسممم24يخمه،موتممتنفيذمالبكممبت رم11/6/1439ال   سهمب لدة ممبت ريخم

م. ذهمالنشسة

م163,951

(م9قضيهمرقمم) 9  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

(مري لمسرررررررررر   ي،موصرررررررررردرمالبكمملصرررررررررر ل مالشررررررررررساهمب  جبمحكممصرررررررررر  رمةنماملبك هم60,510وتبلغمقي تا م)

ه،مولمم تممتنفيررذمالبكممحتىمترر ريخم ررذهم18/11/1439السيرر ضمبترر ريخمم8مالرردائسة الرردائسةمالتجرر ريررهميررهالتجرر رم

وتمماإلتف قمعلىمجدولهماملبلغمعلىمأق رررررررررررر طمشررررررررررررهسيهموسررررررررررررد مالق ررررررررررررطماألولمةنا مفيمج   يماآلخسمالنشررررررررررررسة.م

م.م1442

م60,510
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(م10قضيهمرقمم) 10  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا  مةنمفئهمالشسا تمأحدمال  الرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

(مري لمسررررر   ي،موصررررردرمالبكمملصررررر ل مالشرررررساهمب  جبمحكممصررررر  رمةنمالدائسةمالتج ريهم191,935قي تا م)

م50وتممجدولهماملد  نيهموسرررررد مالق رررررطماألولمبقي همه،م10/1/1440ب ملبك همالتج ريهمب لسي ضمبت ريخمم16

مألفمري ل.

م91,935

(م11يهمرقمم)قض 11  
ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

م16الدائسةمم3/1/1441(مري لمس   ي،موتممتحد دمجل همب ملبك همالتج ريهمب لسي ضمبت ريخم55,931قي تا م)

م.ة ذهمالنشسملمم تممال دا محتىمت ريخمومم، ر1442رجبمم24وصدرمحكمملص ل مالشساهمب لتنفيذمبت ريخم

م55,931

(م12قضيهمرقمم) 12  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

(مري لمسررررر   ي،موصررررردرمالبكمملصررررر ل مالشرررررساهمب  جبمحكممصررررر  رمةنمالدائسةمالتج ريهم623,365قي تا م)

ولمم تممتنفيذمالبكممحتىمت ريخم ذهمالنشرررررررررررررسةموتممه،م25/1/1441  همالتج ريهمب لسي ضمبت ريخب ملبكماالولى

 .ولمم تممال دا محتىمت ريخم ذهمالنشسةتح ي مالقضيهملل نهماإلفالسم

م623,365

(م13قضيهمرقمم) 13  

بضررررر عهممب ررررردا مقي ه ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

بت ريخمم(مري لمسررررررررررررر   ي،موتممتحد دمجل رررررررررررررهمب ملبك همال  ةهمالزلفيمالدائسةماالولى67,317.03وتبلغمقي تا م)

 ذهمولمم تممال رررررردا محتىمت ريخم رررررررررررررررررررم1442رجبمم10وصرررررردرمالبكمملصرررررر ل مالشررررررساهمبت ريخممه14/11/1441

م.النشسة

م67,317.03

(م14قضيهمرقمم) 14  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمضررررردممرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساه

م(مري لمس   ي،موصدرمالبكمملص ل مالشساهم226,055وتبلغمقي تا م)
 
ب  جبمحكممص  رمةنمالدائسةمغي بي 

ه،مولمم تممتنفيررذمالبكممحتىمترر ريخم17/10/1438التجرر ريررهماالولىماملبك ررهمالتجرر ريررهماملررد نررهماملن رةمبترر ريخم

ولمم تممال رردا محتىممب ررببمعدممإسررتالممالبكممالغي بيموتممتح ي مامل  ةلهمإلىمق ررممالشررسطهملنشررسة. ذهما

م. ذهمالنشسةت ريخم

م226,055

(م15قضيهمرقمم) 15  
ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

ي،موصرردرمالبكمملصرر ل مالشررساهمب  جبمحكممصرر  رمةنمالدائسةمالتج ريهم(مري لمسرر   1,651,217قي تا م)

مم.ه،مولمم تممتنفيذمالبكممحتىمت ريخم ذهمالنشسة23/1/1438الدة ممبت ريخممب ملبك همالتج ريهمالث نيه

م1,651,217

(م16قضيهمرقمم) 16  
ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

هم18/10/1441ماالح   مبت ريخم(مري لمس   ي،موتممتحد دمجل همب ملبك همالتج ريه135,360وتبلغمقي تا م)

م.بينمعدةم وائسمقض ئيهب ببمتح ي مالقضيهمولمم صدرمالبكممب دمماالولىمالدائسة

م55,440

(م17قضيهمرقمم) 17  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا  مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمأحدمال  الرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

مالرررردائسةماالولىم(مريرررر لمسررررررررررررر   ي،موتممتحررررد رررردمجل رررررررررررررررررهمبرررر ملبك ررررهمالتجرررر ريررررهمبسيرررردة562,836وتبلغمقي تارررر م)

ةنمقب ممالبكممإسررررررتئن فه،موتمم1442صررررررفسمم24وصرررررردرمحكمملصرررررر ل مالشررررررساهمبت ريخمهم2/6/1439.بت ريخ

م.ال  ي 

م562,836

(م18قضيهمرقمم) 18  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردمرف

الرردائسةماالولىمبترر ريخمم(مريرر لمسررررررررررررر   ي،موتممتحررد رردمجل ررررررررررررررهمبرر ملبك ررهمالتجرر ريررهمبسيرردة64,515وتبلغمقي تارر م)

 ةمرفعمالدع ىمتممإع وممامل نيموتممصدورمحكمملص ل مالشساهمولكنمإتض مأن مالشخ مغيرمه12/6/1438

م.الشخ مامل نيموبإنتظ رمتحد دمجل همق ن نيهمحيثملمم تممتحد دمال ل همحتىمت ريخم ذهمالنشسةعلىم

م64,515

(م19قضيهمرقمم) 19  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

ت ريخممالدائسةمالث لثهمممتحد دمجل ررررررررررررررهمب ملبك همالتج ريهمبسيدة(مري لمسررررررررررررر   ي،موت395,264وتبلغمقي تا م)

وصرردرمحكمملصرر ل مالشررساهموتممتح ي مالقضرريهمملبك همعفيفمل ههماإلختصرر صموصرردرممه29/10/1441

،مم(مري لمسرررر   ي100,000)بقي همم ررررررررررررررررررموتممتنفيذمالبكمموجدولهماملد  نيه11/01/1442حكممبت ريخم
 
شررررهسي 

م.همحتىمت ريخم ذهمالنشسةولمم كت  مسدا ماملد  ني

م395,264

(م20قضيهمرقمم) 20 ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم 

(مري لمسرررررررررر   ي،موصرررررررررردرمالبكمملصرررررررررر ل مالشررررررررررساهمب  جبمحكممصرررررررررر  رمةنمالدائسةم171,600وتبلغمقي تا م)
م171,600
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حتىمترر ريخم ررذهممولمم تممتنفررذمالبكمم،ه11/6/1439يررهمجرردةمبترر ريخمالخرر ة رررررررررررررررهمبرر ملبك ررهمالتجرر رم.التجرر ريرره

مم.النشسة

(م21قضيهمرقمم) 21  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

(م7نمالدائسةمالتج ريهم)(مري لمسرر   ي،موصرردرمالبكمملصرر ل مالشررساهمب  جبمحكممصرر  رمة43,545قي تا م)

وصررررررردرمحكمملصررررررر ل مالشرررررررساهموت  متح ي مالقضررررررريهملل نهمم،ه13/6/1440ب ملبك همالتج ريهمجدةمبت ريخم

 .،مولمم تممال دا محتىمت ريخم ذهمالنشسةاإلفالس

م43,545

(م22قضيهمرقمم) 22  

ا مقي همبضررررر عهمب رررررد ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

(مري لمسرررررررررر   ي،موصرررررررررردرمالبكمملصرررررررررر ل مالشررررررررررساهمب  جبمحكممصرررررررررر  رمةنمالدائسةم426,788وتبلغمقي تا م)

ولمموتممجدولهمالبكممبأق رررررر طمشررررررهسيهمه،م7/3/1438التج ريهماالولىمب ملبك همالتج ريهمةد نهمجدةمبت ريخم

م. كت  مسدا ماملد  نيهمحتىمت ريخم ذهمالنشسة

م426,788

(م23مم)قضيهمرق 23  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

م(مري لمس   ي،موصدرمالبكمم157,169وتبلغمقي تا م)
 
لص ل مالشساهمب  جبمحكممص  رمةنمالدائسةمغي بي 

ب رررررررببمعدممإسرررررررتالمم ذهمالنشرررررررسةمولمم تممتنفيذمالبكممحتىمت ريخمم،ه7/3/1438التج ريهماالولىمجدةمت ريخم

مم.البكممالغي بيموتممتح ي مامل  ةلهمإلىمشسطهمالنز همبجدة

م157,169

(م24قضيهمرقمم) 24  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

مب د نهمجدةمالدائسةمالث لثهمبك همالتج ريهب ملم(ري لمسررررررررررررر   ي،موالقضررررررررررررريهمنظسمالقيد270,322.53قي تا م)

ةنمقب مم رررررررررررررررررررررموتممإسرررررررتئن فمالبكم16/4/1442وصررررررردرمحكمملصررررررر ل مالشرررررررساهمبت ريخممه19/3/1440مبت ريخ

م.ولمم تمماالنتا  مةنمالقضيهمحتىمت ريخم ذهمالنشسةمال  ي 

م270,323

(م25قضيهمرقمم) 25  
ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا فئهماملؤسررررر ررررر تمأحدمال  ال مةنمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

ب لدة ممبت ريخمم(ري لمسررررررررررررر   ي،موتممتحد دمجل رررررررررررررهمب ملبك همالتج ريهمالدائسةمالث لثه53,303وتبلغمقي تا م)

م. ذهمالنشسةولمم تممال دا محتىمت ريخم رم26/12/1441مبت ريخموصدرمحكمملص ل مالشساههم1/4/1441

م53,303

(م26قضيهمرقمم) 26  
ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا مأحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر ت ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردمرفعم

(ري لمسررررررررررررر   ي،موتممتحد دمجل رررررررررررررهمب ملبك همالتج ريهماالولىمب د نهمبيشرررررررررررررهمبت ريخم278,642وتبلغمقي تا م)

م. ذهمالنشسةمحتىمت ريخولمم صدرمالبكمممه20/10/1441

م278,642

(م27قضيهمرقمم) 27  

قي همبض عهموتبلغمب دا م ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدممرفع

ترر ريخممالرردائسةمال رر شرررررررررررررسةمالرردةرر مم(ريرر لمسررررررررررررر   ي،موتممتحررد رردمجل رررررررررررررررهمبرر ملبك ررهمالتجرر ريرره35,000قي تارر م)

مال  ي قب مةنممموتممإستئن فمالبكمم2020سبت برمم16وصدرمحكمملص ل مالشساهمبت ريخممه1/10/1441

م. ذهمالنشسةمت ريخمحتىولمم صدرمالبكمم

م35,000

(م28قضيهمرقمم) 28  
ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

بترررر ريخمم14برررر لسيرررر ضمالرررردائسةممنظسمالقيرررردمب ح كررررهمالتنفيررررذم(ريرررر لمسررررررررررررر   ي،موالقضررررررررررررريرررره277,576قي تارررر م)

م. ذهمالنشسةمحتىمت ريخولمم نفذمالبكممهم19/6/1441

م277,576

(م29قضيهمرقمم) 29  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

م/21/4مال  شسةمب لسي ضمبت ريخم(ري لمس   ي،موتممتحد دمجل همب ملبك همالتج ريهمالدائسة60,659قي تا م)

ولمم تمماالنتا  مموتممجدولهماملبلغمعلىمأق رررر طمشررررهسيهمج ريمسرررردا   محكمملصرررر ل مالشررررساهموصرررردرمهم1441

م.ةنمال دا محتىمت ريخم ذهمالنشسة

م60,659

(م30قضيهمرقمم) 30  
ب رررردا مقي همبضرررر عهموتبلغمقي تا مأحدمال  ال مةنمفئهمالشررررسا تمرفعم ع ىمقضرررر ئيهمةنمقب مالشررررساهمضرررردم

مه25/10/1441ب لسي ضمبت ريخم16ي لمسررررر   ي،موتممتحد دمجل رررررهمب ملبك همالتج ريهمالدائسةم(رم156,720)

م. ذهمالنشسةمحتىمت ريخولمم صدرمالبكممب دم

م156,720

(م31قضيهمرقمم) 31  
ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

(ري لمس   ي،موتممتحد دمجل همب ملبك همالتج ريهمةد نهمبسيدةمالدائسةمالث نيهمبت  خم11,230وتبلغمقي تا م)

م. ذهمالنشسةمحتىمت ريخولمم صدرمالبكممب دممه22/11/1441

م11,230
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(م32قضيهمرقمم) 32  
ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

املبك همالتج ريهمم(مري لمسرررررر   ي،موصرررررردرمالبكمملصرررررر ل مالشررررررساهمب  جبمحكممصرررررر  رمةن59,889تا م)قي 

م. ذهمالنشسةولمم تممتنفيذمالبكممحتىمت ريخمه،م16/11/1441الدائسةمالث نيهمالط ئفمبت ريخم

م59.889

(م33قضيهمرقمم) 33  

ب دا مقي همبض عهموتبلغم ط لبتا ملأحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

م(مري لمسررررررررررررر   يمعنمطسيقمةكتبماةينماالفالسم ديمالزيلعيملالسرررررررررررررتشررررررررررررر راتماملب سررررررررررررربيه336,714قي تا م)

ولممموصرررررردرمحكمملصرررررر ل مالشررررررساهموت  متح ي مالقضرررررريهملل نهماإلفالسمم16/2/2020ب د نهمجدةمبت ريخم

 . ذهمالنشسةم تممالفص مبشك منا ئيمةنمقب مل نهماإلفالسمحتىمت ريخ

م336,714

(م34قضيهمرقمم) 34  
ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

مب د نهمجيزانمالدائسةماالولىمب ملبك همالتج ريهم(مري لمسرررر   ي،موالقضرررريهمنظسمالقيد249,000وتبلغمقي تا م)

م.سة ذهمالنشت ريخم دمجل همب دمحتىمولمم تممتحدمم23/7/2020بت ريخم

م130,887.96

(م35قضيهمرقمم) 35  

ب دا مقي همبض عهم بت ريخمملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

ب د نهممالدائسةمالساب هب ملبك همالتج ريهمم(ري لمسررررررررررررر   ي،موالقضررررررررررررريهمنظسمالقيد67,228.32وتبلغمقي تا م)

والزالمالبكممتح مم ررررررررررررررررر14/5/1442وصرررردرمحكمملصرررر ل مالشررررساهمبت ريخمه.م12/04/1441ة ممةنذمت ريخمالد

م. ذهمالنشسةالتصد قمولمم نفذمحتىمت ريخم

م67,228.32

(م36قضيهمرقمم) 36  

ب ررررردا مقي همبضررررر عهم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهماملؤسررررر ررررر تمرفعم ع ىمقضررررر ئيهمةنمقب مالشرررررساهمضررررردم

ةنذممالدة مم(ري لمسررررررررررررر   ي،موالقضررررررررررررريهمنظسمالقيدمب ملبك همالتج ريهمالدائسةماالولى193,411وتبلغمقي تا م)

مةنمقب مال  ي م رررررررررررررررررموتمماإلسرررتئن ف16/5/1442وصررردرمحكمملصررر ل مالشرررساهمبت ريخمهم17/10/1441مت ريخ

م.ولمم تمماالنتا  مةنمالقضيهمحتىمت ريخم ذهمالنشسة

م193,411

(م37قضيهمرقمم) 37  

ب دا مقي همبض عهم بت ريخمملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمئيهمةنمقب مالشساهمضدمرفعم ع ىمقض 

ب ملبك همالتج ريهمالدائسةمال   سهمالدة ممةنذمم(ري لمس   ي،موالقضيهمنظسمالقيد548,406وتبلغمقي تا م)

متممسررررررردا مألفمشرررررررهسمم50إصررررررردارمحكمملصررررررر ل مالشرررررررساهموت  مجدولهماملبلغمبقيهمهموتمم9/10/1441مت ريخ
 
ي 

مم. ذهمالنشسةولمم تمماستك  لمسدا ماملبلغمحتىمت ريخمألفمم65ألفموثالثهم ف  تمم200 ف همأوليم

م548,406

(م38قضيهمرقمم) 38  
ب دا مقي همبض عهموتبلغم ملط لبتا أحدمال  ال مةنمفئهمالشسا تمرفعم ع ىمقض ئيهمةنمقب مالشساهمضدم

نظسمالقيدمب ملبك همالتج ريهمالدائسةمال رررررر  سررررررهمب لسي ضمالزال م(ري لمسرررررر   ي،موالقضرررررريهم89,138قي تا م)

ممحتىمت ريخم ذهمالنشسة.مه8/11/1441ةنذمت ريخم

م89,138

م9,639,030 اإلجمالي

 الشساه:ماملصدر

 منف رره متجدمقدمالشررساهمأنما  
 
ممسرر ا  ممأخسىممقضرر ئيهم ع وىممفيمطسف

 
مالتق ضرر يمبإجسا اتم ت لقمفي  مسررلبيهمنتيجهمأيمشررأنموةنمعلي ،مةدعىمأومةدعي 

ممالتأثيرمالتنظي يهمواإلجسا ات
 
مم قيقمبشرك متت قعمأنمالشرساهمت رتطيعموال.مامل رتقبليهموت ق  اا مع لي اا مونت ئجمامل ليمووضر ه مالشرساهمأع  لمعلىمسرلب 

متصرردرمالتيماألحك ممأومالدع وىمملتلكمالنا ئيهم ئجالنتمأومامل ررتقب مفيمضررد  متق ممأومتقي ه مأنم  كنمالتيمالقضرر ئيهماإلجسا اتمأومالدع وىممتكلفهمح م

مواألخط  مال   مونظ مموالضسيبيهمالزا يهمامل  ئ م–مالبصسمالماملث لمسبي معلىم–مالدع وىمم ذهمتش  موقد.موجزا اتمت  يض تمةنمتتض ن موة مفيا 

ممسررتؤثسمالقضرر   م ذهمملث مسررلبيهمنت ئجمأيمفإنموب لت لي.مسرر رر تةؤممأومأشررخ صمقب مةنماالحتي لمأوماإل   لمعنمتنجممالتيماألخسىممواألضررسارموالشررك وىم

م.امل تقبليهموت ق  اا مع لي اا مونت ئجمامل ليموةساز  مالشساهمع لي تمعلىموج  سيممسلبيمبشك 

 التنفيذية لوائحهو  املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة خاطرامل 

موفيمامل ليه،مال رررر قمم يئهمةنمالصرررر  رةموالت  ةيمموالل ائ مولألنظ همامل ليهمال رررر قمملنظ ممامل ازيهمسررررتخضررررعمالشررررساهمب دمالتسرررر ي مواإل راجمفيمال رررر قم

ممسهماألممعلىمالتداولمم ق فإمةث موعق ب تمتك ليف،مستتح  مله ،متخضعمالتيمواألنظ همالل ائ مةنمأيمفيمالتقيدمعلىمالشساهمةقدرةمعدممح ل
 
أوممةؤقت 

 .وربحيتا مامل ليموأ اعا مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  لمعلىوج  سيممسلبيمبشك ميؤثسسمة  م؛مالتزاةه معدمم لحمفيمالشساهمسهمأم راجإملغ  إ
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 عالقة ذات األطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر 

 تم  تلكه مأوم  ثله مأعضررررر  مفيمأومشرررررساممامل ررررر   ينمواب رماإل ارةمةجلسماأعضررررر  معالقهمذاتمأطسافمةعماالعتي   همأع  له مسررررري قمفيمالشرررررساهمتت  ة 

وتتضر نمخدة تمةتب  له،موقدمت  م ذهمامل  ةالتمعلىمأسرسمتج ريه،ما  مأنماألرصردةمم،ةجلسمإ ارةمالشرساهمأوم  تلك نمحصر مةؤثسةمفيمرأسمة له 

مامل ضبهمفيمال دولمأ ن همغيرمخ ض هملل   لهموالت جدمشسوطمةحد ةملل دا .م

وألولمستهمأشهسممم2020 ي  برمم31وممم2019 ي  برمم31املنتايهمفيمم اتال نمالتيمت  مةعمأطسافمذاتمال القهمخاللمويبنمال دولمالت ليمالت  ةالت

م:مم2021ةنمال  مم

ممامل  ةالتمةعماألطسافمذاتمال القه:(9)مرقممال دولم

 م2019 ي  برمم31فيممامل  ةالتمةعماألطسافمذاتمال القهملل نهمامل ليهماملنتايه

ةب لغمة تحقهمةنمجههم

مذاتمعالقه

طبي هم

مطبي همالت  ة مال القه
إج  ليمقي هم

مالت  ةالتم

 السصيد

م31ا  مفيم

مم2019 ي  برم

الن بهمةنمإج  ليم

قي همال ق  م

خاللمموالت  ةالت

مال  مم)%(

ةنممن بهال

مإج  ليماإل سا ات

م)%(ملل نه

مشساهمال س ئ ماإلنش ئيه
تمأطسافمذا

معالقهم

قب مخصمممةصسوف تمب إلن به

ةخص م   نمةشك كمفيم

متحصيله م
 (0.005%) (0.006%)م(7,574,627)م(15,000)

 خصممةنا م)ةخص م   نم

مال نطبقمال نطبقم0 0مةشك كمفيمتحصيله (

م(0.005%)م(0.006%)م(7,574,627)م(15,000)مةصسوف تمب إلن بهم

مشساهملدائن
أطسافمذاتم

معالقهم
 ال نطبق ال نطبقم0م0مف تمب إلن بهةصسوم

عبدالق  رمعبدهللام

معبدال زيزماملشيق 
 (547,182)مةسب ب ت ة   م

م

(1,358,511) 

م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 تج ريه(
 (%0.172) 

 %(0.006)م(8,933,138) (562,182)ماإلج  لي

م
م(%0.177)

ةب لغمة تحقهمإلىم

مجه تمذاتمعالقه

طبي هم

مال القه
م طبي همالت  ة

إج  ليمقي هم

مالت  ةالتم

 السصيد

م31ا  مفيم

مم2019 ي  برم

الن بهمةنمإج  ليم

قي همال ق  م

خاللمموالت  ةالت

مال  مم)%(

ةنممن بهال

مإج  ليماإل سا ات

م)%(ملل نه

ص ل معبدهللامعبدال زيزم

م1,464,840م1,165,314مت زي  تمأرب حمة   مماملشيق 
)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 تج ريه(
%0.37 

صسمعبدهللامعبدال زيزمن 

م1,414,212م845,259مت زي  تمأرب ح ة   مماملشيق 
)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 0.27% تج ريه(

عبدال زيزمعبدهللام

م1,395,347م834,047مت زي  تمأرب ح ة   ممعبدال زيزماملشيق 
)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 0.26% تج ريه(

عبدالسح نمعبدهللام

معبدال زيزماملشيق 
م607,210م547,386مي  تمأرب حت زم ة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 0.17% تج ريه(

م4,881,609م3,392,006ماإلج  ليم
مغير)ة  ةلهممال نطبق

م(تج ريه
1.07% 

مم2020 ي  برمم31امل  ةالتمةعماألطسافمذاتمال القهملل نهمامل ليهماملنتايهمفيم

ةب لغمة تحقهمةنمجههم

مذاتمعالقه

طبي هم

مال القه
م  ة طبي همالت

إج  ليمقي هم

مالت  ةالتم
مالسصيد

الن بهمةنمإج  ليم

قي همال ق  م

ةنممن بهال

مإج  ليماإل سا ات

 )%(ملل نه
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م31ا  مفيم 

مم2020 ي  برم

خاللمموالت  ةالت

مال  مم)%(

مشساهمال س ئ ماإلنش ئيه
أطسافمذاتم

معالقهم

قب مخصمممةصسوف تمب إلن به

ةخص م   نمةشك كمفيم

متحصيله م
م0.10%م(7,377,049)م197,578

 

 خصممةنا م)ةخص م   نم

 ال نطبقمال نطبقم4,939,105م0مةشك كمفيمتحصيله (

 %0.07م0.10%م)2,437,944(م197,578مةصسوف تمب إلن بهم

أطسافمذاتممشساهملدائنم

معالقهم
 (1,385,055)مةصسوف تمب إلن به

م
 )%0.46(م(0.70%)م(1,385,055)

عبدالق  رمعبدهللام

ماملشيق عبدال زيزم
م0م1,358,511مةسب ب تمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(
0.45% 

 %0.06م0.09%م(3,822,999) 171,034ماإلج  لي

ةب لغمة تحقهمإلىم

طبي هممجه تمذاتمعالقه

مال القه
مطبي همالت  ة 

إج  ليمقي هم

مالت  ةالتم

مالسصيد

م31ا  مفيم

مم2020 ي  برم

الن بهمةنمإج  ليم

قي همال ق  م

خاللممت  ةالتوال

مال  مم)%(

ةنممن بهال

مإج  ليماإل سا ات

 )%(ملل نه

ص ل معبدهللامعبدال زيزم

ماملشيق 
م1,934,720م469,880مت زي  تمأرب حمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(
%0.16 

ن صسمعبدهللامعبدال زيزم

ماملشيق 
م363,639م(1,050,573)مت زي  تمأرب حمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 (0.35%)متج ريه(

عبدال زيزمعبدهللام

معبدال زيزماملشيق 
م385,074م(1,010,273)مت زي  تمأرب حمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 (0.34%)متج ريه(

عبدالسح نمعبدهللام

معبدال زيزماملشيق 
م495,359مم(111,851)مت زي  تمأرب حمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

 (0.04%)متج ريه(

م3,178,792م(1,702,817)ماإلج  ليم
)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(
)0.57%( 

ممم2021  ني مم30امل  ةالتمةعماألطسافمذاتمال القهمللفترةمامل ليهماملنتايهمفيم

ةب لغمة تحقهمةنمجههم

مذاتمعالقه

طبي هم

مال القه
مطبي همالت  ة 

إج  ليمقي هم

مالت  ةالتم

مالسصيد

  ني مم30ا  مفيم

ممم2021

 ليمالن بهمةنمإج 

قي همال ق  م

خاللمموالت  ةالت

مالفترةم)%(

ةنممن بهال

مإج  ليماإل سا ات

 )%(مللفترة

مشساهمال س ئ ماإلنش ئيه

أطسافمذاتم

معالقهم

قب مخصمممةصسوف تمب إلن به

ةخص م   نمةشك كمفيم

متحصيله م
 ال نطبقمال نطبقم(7,377,049)م0

 خصممةنا م)ةخص م   نم

مةشك كمفيمتحصيله (
 ال نطبقمال نطبقم4,939,105م0

 ال نطبقمال نطبقم(2,437,944)م0مةصسوف تمب إلن بهم

أطسافمذاتممشساهملدائنم

معالقهم
 (40,257)مةصسوف تمب إلن به

م
م(1,425,312)

(0.033)% 

م

(0.029)% 

 

 %(0.029)م%(0.033)م(3,863,256)م(40,257)ماإلج  ليم
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ةب لغمة تحقهمإلىم

م*جه تمذاتمعالقه

طبي هم

مال القه
مطبي همالت  ة 

إج  ليمقي هم

مالت  ةالت

مالسصيد

  ني مم30ا  مفيم

مم2021

الن بهمةنمإج  ليم

قي همال ق  م

خاللمموالت  ةالت

مالفترةم)%(

ةنممن بهال

مإج  ليماإل سا ات

 )%(مللفترة

ص ل معبدهللامعبدال زيزم

ماملشيق 
م0م1,000,000مت زي  تمأرب حمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(
م%0.71

ن صسمعبدهللامعبدال زيزم

ماملشيق 
م0م1,000,000مت زي  تمأرب حمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(

%0.71 

عبدال زيزمعبدهللام

معبدال زيزماملشيق 
مت زي  تمأرب حمة   م

1,000,00 

م0
م0

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(

%0.71 

عبدالسح نمعبدهللام

معبدال زيزماملشيق 
م0م1,000,000مرب حت زي  تمأمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(

%0.71 

عبدالق  رمعبدهللام

معبدال زيزماملشيق 
 0م1,000,000مت زي  تمأرب حمة   م

)ة  ةلهمغيرممال نطبق

متج ريه(

م%0.71

 %3.56مم0م5,000,000ماإلج  لي

ماملصدر:مالشساهم

ممفيمبندمب ن انم" ائن مت زي  تم2021  ني مم30إلىمجه تمذاتمعالقهمللفترةمامل ليهماملنتايهمفيمن  مالت ضررري مإلىمأن متممت زي  تماألرب حمملب لغمة رررتحقهمم*

م30أشرررررهسماملنتايهمفيم(مب ن انم"الدائن نموأرصررررردةم ائنهمأخسى"مةنمالق ائممامل ليهماألوليهماملختصرررررسةماملفح صرررررهملفترةمال رررررتهم9أرب ح"مةنماإل ضررررر حمرقمم)

م.مم2021  ني م

التيمت  مةعماألطسافمذاتمال القهمامل ضبهمفيمال دولمأعالهموفقمالت  ةالتممالبص لمعلىمة افقهمال   يهمال  ةهمعلىمج يعمىمأن متمةعماإلش رةمإل

مة   مة ض مفيمال دولمأ ن ه:م

ممتف صي مال ق  ماملبرةهم:(10)مرقممال دولم

 تفاصيل العقود والتعامالت الجهة 
مة افقهمال   يهمت ريخ

شساهمال س ئ م

ماالنش ئيهم

متنفيذم • مفي ماملق ول مبدور ماإلنش ئيه مال س ئ  مشساه متق م مأن مفي مةلخ مال قد  ت ث 

املش ريعمواملن قص تمالبك ةيهمالتيم تممتسسيتا ملص ل مشساهمال س ئ مالصن عيه،مةعم

مال مفي منش ط مأي ملد ا  مال  جد ماإلنش ئيه مال س ئ  مشساه مأن مإلى مالب ليماإلش رة  ق 

موالشساهمفيمط رمالتصفيهمحتىمت ريخم ذهمالنشسة.

األست ذ/مص ل مبنمعبدهللاماملشيق م)ن ئبمرئيسمةجلسماإل ارة(مةنصبماملد سمشغ م •

.مةعماإلش رةمإلىمأن مال  جدمأيمعالقهمفيمال ق م
 
ال  مملشساهمال س ئ ماإلنش ئيهمس بق 

 الب ليمةعمشساهمال س ئ ماإلنش ئيه

ممم(12/10/2019)مه13/02/1441

مشساهملدائنم

ان بيبم ت ث مةلخ مال قدمفيمأنمتق ممشساهملدائنمب   ل هموإع  ةمتدويسمةخلف تم •

الب ليماالثيلينمالت لفهمةق ب من بهمث بتهمتحص معليا مةنمقب مالشساه،موالت جدمأيم

مشسوطمتفضيليهمعلىم ذامالن عمةنمال ق  .م

ملشيق م)عض مةجلسماإل ارة(مةنصبماملد سميشغ ماألست ذ/معبدالق  رمبنمعبدهللاما •

 ال  مملشساهملدائن.م

هم)امل افقم09/02/1443

مم(16/09/2021

ماملصدر:مالشساهم

تمةعمويجبمأنمتخضررررررررررررعمج يعمالت  ةالتمةعماألطسافمذاتمال القهممل افقهمةجلسماإل ارةموال   يهمال  ةهمال    همللشررررررررررررساهموفيمح لموج  مأ همت  ةالم

ة تقبليهمف يتممعسضه معلىمأقسبمج  يهمع ةه،موفيمح لمعدممة افقهمال   يهمال  ةهمللشساهمعلىم ذهمالت  ةالت،مف تضطسمأطسافمذاتمعالقهم

 الشساهمللبحثمعنمأطسافمأخسىمةنمغيرمذويمال القهمللت  ة مة هممعلىمتنفيذماألع  لمامل ندةمإلىمأطسافمذويمعالقه.م

ساهمإ ج  مح لمت ذرمعلىمالشأومفيمم ق  مةعماألطسافمذاتمال القه،مأومتجد د  مبشسوطمالمتن سبمالشساهإنمعدممقدرةمالشساهمعلىمتجد دمأومإبساممال

موبشك مج  سيمعلىمأع  لمالشساهمووض ه مامل ليمونت ئجمع لي اا مملمفترةمزةنيهمة ق له،خالمال القهماتبد  مةن سبملألطسافمذ
 
فإنمذلكمسيؤثسمسلب 
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م لملممتتمم مفيمحا  مأنموت ق  اا مامل رررررتقبليه.
 
وبشرررررك ممالت  ةالتمةعماألطسافمذاتمال القهمفيمامل رررررتقب معلىمأسرررررسمتج ريهمبحتهمفإنمذلكمسررررريؤثسمسرررررلب 

موت ق  اا مامل تقبليه.معلىمأع  لمالشساهمووض ه مامل ليمونت ئجمع لي اا ج  سيم

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 

أنظ هم أوفشرررررررررر  النظ م ا ناي ر نيهمامل ل ة تمإل ارةمأع  له موةسافقه ،مة  مُي س ضمالشررررررررررساهمملخ طسمت ط م ذهماألنظ ه،ت ت دمالشررررررررررساهمعلىمأنظ همتق

الالزةهم امل  سة ال   له ت فس االتصررر لمأومعدم أومالبسائقمأومأخط   الطبي يه أومالك ارث اإللكترونيه الشرررساهمأومالفيروسررر ت أنظ ه الب   همأوماختراق

وإ اراا مأومت رررررسبمالبي ن تموامل ل ة تمال رررررسيهمالخ صرررررهمب لشرررررساهمأومب  العا مأومب  ظفيا مأومانخف ضم رجهماة نمتلكمالبي ن تم األنظ ه  ذه لتشرررررغي 

مأوموامل ل ة ت،موإذامفشررررررررررررررلر مالشررررررررررررررساهمفيمالبفر ظمعلىمأنظ رهمتقنيرهمامل ل ة تموتط يس  مأومفيمح لموج  مأيمأعطر لمفيموظ ئفهر مأومحدوثمعطر مابير

 والتشغيليه.مإخف قمةتكسرمأومفيمح لموق عمأيمةنماألحداثماملذا رةمأعاله،مسيؤثسمذلكمبشك مسلبيمعلىمأع  لمالشساهموةساز  مامل ليمونت ئجه مامل ليه

 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على املحافظة على كوادرلا البشرية 

متت كنمأالمامل كنمف نماملن سرررربمال   مفسيقمتخصرررري مالشررررساهمت ررررتطيعملممح لموفيم العا ل مالخدة تملتقد ممالبشررررسيهمالك ا رمعلىمالشررررساهمت ت د

مذويمخبرةمأومة ظفينمت يينمةنمالشررررررررساهمتت كنملممح لموفيمال  ي .محد   مالتيمامل اصررررررررف تمأومالزةنيمال دولممضرررررررر نمةشرررررررر ري ه متقد ممةنمالشررررررررساه

ة  مقدم ت ررررببمفيمإنا  مال قدماملبرممةعمالشررررساهمأومماملبد ،مال ق موالبل لمل  العا مضرررر نتقد ممالخدة تممفيمتتأخسمفقدمخ رجيهمالت  قدمةعمةصرررر  ر

معلىموج  سيممسررررررلبيمتأثيرمذلكمةنمأليموسرررررريك نممأرب حه موة دالتمالشررررررساهمتشررررررغي متك ليفمفيمارتف عمإلىم ؤ يمقدمتح له متك ليفمإضرررررر فيه،ماألةسمالذي

م.يامل لموةساز  مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  ل

 املخاطر املتعلقة بأسعار منتجات الشركة 

إنت جماألن بيبمواملنتج تماملقدةهمةنمقب مالشساه.موقدم ؤ يم خ لمشسا تموة ر  نمجد ملقط عممةنتج تقدم طلبمع ال مالشساهمأس  رمأق مةق ب م

وب لت ليمإلىمانخف ضمأسرررررررررر  رماملنتج تمالتيمتقدةه مميناملن ف ررررررررررأومت سرررررررررريعمأع  لماملن ف ررررررررررينمالب ليينموتط يس  مأوم ةجه ،مزي  ةمن رررررررررربهموعد مماملط طيه

املقدةهممةنتج اا الشررررررساهمل  العا .موسررررررينتجمعنمتقلي ماألسرررررر  رمإلحدىماألسررررررب بماملذا رةمأعالهمانخف ضمن رررررربهم  ةشمالسب مالتيمتحققه مالشررررررساهمةنم

اة ماملذا رةمأعالهمتأثيرمسرررلبيموج  سيمعلىمأع  لمالشرررساهموةساز  ملل  ال ،موب لت ليمتقلي من ررربهمأرب حمالشرررساهمةنمأع  له مبشرررك مع م.موسررريك نملل  م

 .امل ليمونت ئجمع لي اا 

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 

ةنمالشررررررررررساهملممتت كنمموفيمح لم(مةنمإج  ليمامل ظفينمفيمالشررررررررررساه،%78.14)شرررررررررركل من رررررررررربهمامل ظفينمغيرمال رررررررررر    ينممم2021م  ني م30مت ريخما  مفي

 ائ مونظمماملب فظهمعلىما ا ر  مةنمغيرمال رررررر    ينمأومإ ج  مبدال معناممبنفسمامله راتموالخبراتماملطل بهمأومفيمح لمحدوثمأيمتغيرمفيمسرررررري سرررررر تمول

لشررررررساهمعلىما ا ر  مةنمال   لهمغيرموزارةمامل ار مالبشررررررسيهموالتن يهماالجت  عيهمنتجمعنا مزي  ةمفيمن رررررربهمسرررررر   ةمالقط ع؛مة  م صرررررر بمة  مأنمتح فظما

ممعلىمأع  له موأرب حه مونت ئجمع لي اا .وج  سيمال     ه.مة  م ت ببمفيمزي  ةمالتكلفهمامل ليهمعلىمالشساهموالذيمةنمشأن مأنم ؤثسمبشك مسلبيم

علىمالت الي،موقدمبلغممم2021  ني مم30 مفيموا مم2020ومم2019 ي ررررررر برمم31ة ظفما  مفيمم(504و)م(517(مو)572بلغمعد مامل ظفينمغيرمال ررررررر    ينم)

ةعماإلشرررررررر رةمإلىمأنمالشررررررررساهملممتتح  مأيمةصرررررررر ريفمرسرررررررر ممم(مري لمسرررررررر   ي،3,105,065إج  ليمقي همرسرررررررر مماملق ب مامل ليملل  ظفينمغيرمال رررررررر    ينم)

مم.م2021ممومألولمستهمأشهسمةنمال  مم2020لل ق ب مامل ليملل  مم

م(موافقمةجلسمال زرا مبسئ سرررررررررررررررهمخ  ممالبسةينمالشررررررررررررررسيفين،معلىمأنمتتح  م24/09/2019هم)امل افقم25/01/1441 ريخموةنمال د سمب لذاس،مأن مفيمت

مللفقستينم)
 
(مةنمقسارمةجلسمال زرا مرقمم)2رمأ(موم)1الدولهمملدةمخ  همأع امماملق ب مامل ليماملقسرمعلىمال   لهمال افدةموفق 

 
(موت ريخم197رمأ(مةنمالبندم)ث ني 

مةنمت ريخم22/12/2016هم)امل افقم23/03/1438
 
هم02/02/1441م(،معنماملنشرررررررررررررررآتمالصررررررررررررررن عيهماملسخ مله مب  جبمتسخي مصررررررررررررررن عيموذلكماعتب را

(م3,105,065بلغ م)مم2019ةعماإلش رةمإلىمأنمإج  ليمرس ممامل ظفينمغيرمال     ينمالتيمتكبداا مالشساهمخاللمالفترةمال  مممم(01/10/2019)امل افقم

معلي مفإنمسررررررررررررر   يري لم ةنمرسررررررررررررر مماملق ب مامل ليمعلىمال   لهمال افدةملد ا مملدةمخ  رررررررررررررهمأع ام،موعندمانتا  ماملدةماملبد ةممتممإعف    مالشرررررررررررررساه،موبن   

إلىمزي  ةملتح  مالدولهم ذهمالسس مموعدممتجد د  ،مأومفيمح لمإلغ  م ذامالقسار،مفإنمالشساهمستك نمة سضهملدفعم ذهمالسس م،ماألةسمالذيمسيؤ يم

شك مسلبيمالسس ممالبك ةيهمالتيمستدف ه مالشساهمةق ب مة ظفيا مغيرمال     ين،موب لت ليمزي  ةمفيمتك ليفمالشساهمبشك مع م،ماألةسمالذيمسيؤثسمب

معلىمأع  له موأ اعا مامل ليمونت ئجمع لي اا .

مرسررر ممإصررردارموتجد دماإلق ةهملت
 
 بعيموةسافقيمامل ظفينمغيرمال ررر    ينم)رسررر مماملسافقين(موالتيمأصررربح مب إلضررر فهمإلىمذلكمفقدمأقستمالبك ةهمأ ضررر 

مةنم
 
مأنا م01/07/2017ن فذةماعتب را

 
مةنمة ئهم)مارتف  م،معل  

 
ملك مت بعمفيمع مم100تدريجي 

 
(م400م،ملتصرررررررر مإلىمأرب   ئهم)2017(مري لمسرررررررر   يمشررررررررهسي 
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ملك مت بعمفيمع مم
 
امل ظفمغيرمال ررررررررررر   يمعنمع ئلت م تح له ممي  ةمفيمرسررررررررررر ممإصررررررررررردارموتجد دماإلق ةهمالتيم،موعلي مفإنمالزم2020ري لمسررررررررررر   يمشرررررررررررهسي 

 محدثمةث متؤ يمإلىمزي  ةمتكلفهمامل يشرررررهمعلي ،ماألةسمالذيمةنمشرررررأن مأنم ؤ يمإلىمت جه ملل   مفيم ولمأخسىمتك نمتكلفهمامل يشرررررهمفيا مأق ،موإذامةسررررر

لىمة ظفيا مغيرمال ررررررر    ين،ماألةسمالذيمقدم ضرررررررطس  مإلىمتح  متلكمالتك ليفمعنمامل ظفينمغيرم ذاماألةسمف رررررررت اج مالشرررررررساهمصررررررر  بهمفيماملب فظهمع

زي  ةمفيممال     ينمأومجز مةنا مبشك مةب شس،مأومبطسيقهمغيرمةب شسةمعنمطسيقمرفعماألج رمالخ صهمب  ظفيا مغيرمال     ين،ماألةسمالذيمسيؤ يمإلى

معلىمأع  له موأ اعا مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه.وج  سيميرمسلبيمتك ليفمالشساه،موب لت ليمسيك نمل متأث

مأنرر مفيمترر ريخم
 
م(مأطلقرر موزارةمامل ار مالبشررررررررررررررسيررهموالتن يررهماالجت رر عيررهمفيمامل لكررهمال سبيرهم04/11/2020هم)امل افقم18/03/1442وال ررد سمبرر لررذاسمأ ضررررررررررررررر 

م ذهماملب  رةمت رررررررررررررتادف،مومم(14/03/2021هم)امل افقم01/08/1442والتيم خل محيزمالتنفيذمفيمت ريخممال ررررررررررررر    ه،مةب  رةمتح رررررررررررررينمال القهمالت  قد ه

وإلغ  منظ ممم عممرؤيهموزارةمامل ار مالبشررررررررررررررسيهموالتن يهماالجت  عيهمفيمبن  مسرررررررررررررر قمع  مج ذبموت كينموتن يهمالكف  اتمالبشررررررررررررررسيهموتط يسمبيئهمال   

والخسوجمالنارر ئي،موتشرررررررررررررر رر مخردةر تمم،تمرئي ررررررررررررررره،مهي:مخردةرهمالتنقرر مال ظيفي،موتط يسم ليرر تمالخسوجموال   ة،محيررثمتقرردمماملبرر  رةمثالثمخردةر الكفيرر 

دمبينمصر حبماملب  رةمج يعمال  ةلينمال افد نمفيمةنشرآتمالقط عمالخ صمضر نمضر ابطمةحد ةمتساعيمحق قمطسفيمال القهمالت  قد هموشرسوطمالت  ق

ق مال ظيفيملل  ة مال افدماالنتق لمل   م خسمعندمانتا  معقدمع ل م ونمالب جهممل افقهمصررر حبمال   ،ما  م.موتتي مخدةهمالتنال   موال  ة مال افد

معلي مالمتضررررررررر نمالشرررررررررساهمأنمتح  فظمعلىمتحد ماملب  رةم لي تماالنتق لمخاللمسرررررررررسي نمال قدمشرررررررررسيطهمااللتزاممبفترةماإلشررررررررر  رموالضررررررررر ابطماملبد ة.موبن   

وفقماآللي تماملشررررررر رمإليا مم ررررررر    هموتجد دمعق   ممبشرررررررسوطمةسضررررررريهملهم،ماألةسمالذيمسررررررريدف هممإلىماالنتق لمإلىمع  م خسا ا ر  مةنمال   لهمغيرمال

به،مفإنمذلكمأعاله،موإذاملممتت كنمالشرررررررررساهمةنماملب فظهمعلىما ا ر  مةنمال   لهمغيرمال ررررررررر    همأومإ ج  مبدال معناممبنفسمامله راتموالخبراتماملطل م

موبشك مج  سيمعلىمأع  لمالشساهمونت ئجسيؤ يمإلىمزي
 
م.مه مامل ليهموت ق  اا مامل تقبليه  ةمالتكلفهمامل ليهمعلىمالشساهموالذيمةنمشأن مالتأثيرمسلب 

 مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة 

 يئهممةنب لقصريممالصرن عيهمماملد نهمفيماسرتئج ر  متمةق ةهمعلىمأراضر يمواذلكمإسرك نمامل ظفينموة رت  ع تمامل ا مالخ ممةصر نعمالشرساهممة ظممإن

عب رةمعنمةب نيمتج ريهمة رررتأجسةمم(مةنمةن فذمالبيعموة رررت  ع تمالبضررر عهمال   زة20)معشرررسينم،ما  مأنم ن لكمعد املدنمالصرررن عيهموةن طقمالتقنيه

مراجعمالق ممالفسعيمرقممةنمقب مالشساه
 
ال ق  مةعم يئهماملدنمالصن عيهموتت ث مأبسزمشسوطم.مشساه(()ق ئ همال ق راتمالتيمت تأجس  مالم3.17م)فضال

مفيما مةنمالت لي:موةن طقمالتقنيه

مالتزاممالشساهمب ست   لماألرضم •
 
وال ج زمل مة  رسهمأيمنش طم خسم ونمامل افقهمالخطيهمامل بقهمةنمم،فيمعقدماال ج رمللنش طماملبد موفق 

  يئهماملدنمالصن عيهموةن طقمالتقنيه.م

لل  تأجسمأنم ؤجسمأوم تن زلمللغيرمعنماألرضماملؤجسةمةح مال قدمأومأيمجز مةنا مأوماملنشئ تمالق ئ همعليا ،موالمأنمي   ملغيرهمال حقم •

م
 
ب ش رات مفيماستخدامماألرضمأومأيمجز مةنا ،مإالمب دمحص ل معلىمة افقهمةدنمالخطيهمامل بقه،موا متصسفم تممخالفمذلكمي تبرمب طال

 معمحقمةدنمفس مال قد.والمي تدمب ،مة

م ونمإلتزاممةدنمبإتخ ذمأ همإجسا اتمأوليهمس بقهمعلىمالفس ،مأومةن مامل تأجسمأ همةهلهمزةنيه،ما •
 
متلق ئي 

 
ومي تبرمعقدماال ج رمةف  خ 

 تطبيقمأيمجزا اتمة ليهمأومإ اريهمةنص صمعليا مفيمعقدماال ج ر،موذلكمفيمالب التمالت ليه:م

o معلىمعقدماال ج رمس ا ما ن منت لقهمب بلغماألجسةمةق ب مالنفق تمال  ةه،معدممسدا مامل تأجسمأليم ةبلغمة تحقهمعلي مبن   

مةنمت ريخماستحق قم ذاماملب لغم30الخدة تماإل اريه،مالغساة ت،مةبلغمالشسوطمال زائيمأومغير  ،موذلكمب دمةض يم)
 
(مثالثينم  ة 

  ونمالتزاة مب ل دا .م

o أومإلتزاممةنص صمعلي مفيمعقدماال ج ر،موعدممإصالح مب دإش  رمامل تأجسمب   ل هماملخ لفهمةخ لفهمامل تأجسمأليمت هدم

.30خاللم)
 
 (مثالثينم  ة 

o مأوموافقمعلىمت يينمح رسمأومةصفمل ،مأومتن زلم
 
إذامأشهسمامل تأجسمإفالس مأومإع  ره،مأومقدممح رسمقض ئيمأومقدممطلب 

مبع زهمعنمال ف  مبد  ن معندماستحق قه .ملدائني معنمعقدماال ج رمأومإذامع زمأوما
 
 عترفمات بي 

o مولمم سغبمورثت مب الست سارمفيمعقدماال ج رمأوملمم ت كن امةنمتنفيذمبن  ه.م،
 
مطبي ي 

 
 إذامت فيمامل تأجسموا نمشخص 

قنيهموالبد مفيماإلنت جمح بمالتزاممالشساهمبتنفيذما ة مةنشآتماملصنعموفقماملخطط تمامل ت دةمةنم يئهماملدنمالصن عيهموةن طقمالت •

 الط قهماإلنت جيهماملسخصه.م

مبقي تا مالك ةلهمضدمالبسيقمواألخ •
 
مش ةال

 
 ط رماألخسى.التزاممالشساهمب لتأةينمعلىماملب نيمواملنشآتموامل داتماملق ةهمعلىماألرضماملؤجسةمتأةين 

ب نيماملق ةهمعليا مأوم تن زلمعنا مأومجز مةنا مإلىمة تأجسم خسمإالمب دمالم حقمللشساهمأنمتؤجسماألرضمامل تأجسةمأومأيمجز مةنا مللغيرمأومامل •

 حص ل معلىمة افقهمخطيهمة بقهمةنم يئهماملدنمالصن عيهموةن طقمالتقنيه.

مةق ب مإ ج رماألرضمأومةق ب متك ل • معلىمعقدماال ج رمامل قعمس ا   يفمالتشغي مالتزاممالشساهمبدفعمج يعمااللتزاة تمامل ليهمالتيمتتقسرمبن   

 والصي نهمأومغير  موفقمالطسيقهمالتيمتسا  م يئهماملدنمالصن عيهموةن طقمالتقنيه.
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التزاممالشساهمبإبق  ماألرضمامل تأجسةموة عليا مةنمةنشآتموة ج  اتمخ ليهمةنمأيمر نمأوماةتي زمأومةط لبهمأومض  نمأومأيمن عم خسمةنم •

مةنمحق ق مالتيماات ها مب  جبمعقدمأن اعماملط لب تماملش ااه،موالم حقمل مالتن زم
 
لمعنمعقدماال ج رمأوماملص ل ماملترتبهمعن ماومتح ي مأ  

 ا ج رماألرضم ونمالبص لمعلىمة افقهمات بيهمة بقهمةنم يئهماملدنمالصن عيهموةن طقمالتقنيه.م
مم

أوم/مم يئهماملدنمالصن عيهموةن طقمالتقنيهمةعمال ق  جد دمتمالبف ظمو/مأومعدممالقدرةمعلىأوممال ق  مبشسوطمااللتزاممعلىمالشساهمقدرةمعدمملذلك،

موج  سيممسلبيمبشك مسيؤثسة  مم،األراض يم/مال ق راتمامل تأجسةمسببوممقض ئيهمنزاع تمفيمالشساهم خ لممإلىمذلكم ؤ يمس فمال ق راتومةعمةالكم

م.  اا مامل تقبليهامل ليموت قموأ ا   مع لي اا منت ئجمعلىموب لت ليعلىماست ساريهمأع  لمالشساهم

ممسرررريؤثسم،الب ليهمال ق  معلىمتطبقمللتيمة  ثلهمبشررررسوطمال ق  متلكمتجد دمعلىمالشررررساهمقدرةمعدممأنما  
 
مالشررررساهمأع  لمعلىمج  سيمموبشررررك مسررررلب 

م.امل تقبليهموت ق تا مامل ليمووض ه مع لي اا مونت ئج

ممالفتا متك نممأخسىممة اقعمعنمالبحثمإلىمف تضطسماألسب ب،مةنمسببمأليم صهماا عق  ماإل ج رمالخمأيمتجد دمةنمالشساهمتت كنملمما  مأن مفيمح ل

مرأسرررررررر  ليهمنفق تملذلكمنتيجهمالشررررررررساهمتتح  مقدما  م،شررررررررسوطمال ق  مالب ليهمةنمةالئ همأق مبشررررررررسوطمتك نممقدمأومالب ليهمامل اقعمالفهمةنمأعلى

ممسررررررريؤثسن تجهمعنمتجهيزمال ق راتمامل رررررررتأجسةمب ق  مجد دة،مة  ممإضررررررر فيه
 
مامل ليمووضررررررر ه مع لي اا مونت ئجمالشرررررررساهمأع  لمعلىمج  سيمموبشرررررررك مسرررررررلب 

م.امل تقبليهموت ق تا 

 بالعقود الجولرية املتعلقة  خاطر امل 

م،أراضررر يموعق راتوعق  مإ ج رممعقدمت ريدمامل ا ماألوليهمةنمشرررساهمسررر بكمال ق  م ذهموتشررر  م،ال   سيهمواالتف قي تمال ق  مةنمعد مالشرررساهمأبسة 

مالشساهمة ه متت  قدمالتيمال ه تمتخ موقد.مالت  قد همب لتزاة اا مب ل ف  مرغبتا معدممأومة ه ماملت  قدةمال ه تمقدرةمعدمملخطسمالشساهمتت سضموعلي 

ممذلكمفيمب  ماألسرررررررررررب بمةنمسرررررررررررببمأليمب لتزاة اا 
 
رةمالشرررررررررررساهمعلىمال ف  مأومفيمح لمعدممقدمع لي اا ،مت ط مأومامل ليهمةال اا معدممأومإلفالسررررررررررره منتيجه

مذلكمعقدم
 
ممالت ريدموعق  ماال ج رب لتزاة اا مالت  قد همتج همالغيرمشرررررررر ةال

 
معنمتنشررررررررأمالتيماملخ طسموتصررررررررب ،أومأيمعق  مأخسىمسرررررررريتممت قي ه مة ررررررررتقبال

ةمأاثرمال ه تم ذهمةعمالت  ة  م.الص بهمال  قممظسوفمظ مفيمحد 

اهمس فمتك نمعلىمة ت ىمتطل  تمالشساهمأوماألطسافماملت  قدةمة ه ،موفيمح لمعدممقدرةمالشساهمأوما  مالم  كنمالتأايدمبأنمتلكماألطسافمأومالشسم

 تمفإنمذلكماألطسافماملت  قدةمة ه معلىمااللتزاممببن  متلكمال ق  ،مأومفيمح لموق عمأيمةن زع تمة ررررررتقبليهمأومقضرررررر   ،موخ رررررر رةمالشررررررساهملتلكماملن زع

م
 
ماز  مامل ليموتدفق اا مالنقد همونت ئجه مالتشغيليهموت ق  اا مامل تقبليهعلىمةسموبشك مج  سيممسيؤثسمسلب 

 املستقلين األعضاء عدد بقلة املتعلقة املخاطر 

ممالشرررررساهمأع  لمت رررررييرمفيمإ اراا مةجلسمعلىمالشرررررساهمت ت د
 
مالتيمالب ليهم ورت مفيمالشرررررساهمإ ارةمةجلسمويتك نمم  تلك نا ،مالتيمال  ليهمللخبراتمنظسا

مةنمملزيد)م،ينمة رررررررررتقلينعضررررررررر ممبيناممةنمأعضررررررررر  (م7)مسرررررررررب همعد مةنسرررررررررن اتمموملدةمثالثم(م23/12/2018)امل افقممه16/04/1440مةنمت ريخمبدأت

ممامل ل ة ت
 
متلتزممب تطلب تمالفقسةمالث لثهمم،( ذهمالنشررسةمةن(م"أعضرر  مةجلسماإل ارةموأةينمال ررسم4.3)مرقممالق ررممراجعمفضررال

 
وحيثمأنمالشررساهمح لي 

(مةنمالئحهمح ا همالشررسا تمالصرر  رةمعنم يئهمال رر قمامل ليهمالتيمنصرر معلىمأنمالم ق معد مأعضرر  مةجلسماإل ارةم16ةنمامل  ةمال رر  سررهمعشررسةم)(م3)

م تبرامل رررررتقلينمعنمعضررررر ينمأومعنمثلثمأعضررررر  مامل لسمأ ا  مأاثر،مإالمأن مفيمح لمعدممتحقيقمالشرررررساه،موعلىمالسغممةنمأنمالئحهمح ا همالشرررررسا تمت

،مإالمأن مفيمح لمتطبيقه مبشرررررك مإلزاةيمفإنمالشرررررساهمسرررررتك نمةلزةهمبتطبيقم ذهمالنشرررررسةاسرررررترشررررر   همللشرررررسا تماملدرجهمفيمال ررررر قمامل ازيهما  مفيمت ريخم

مفإنا مج يعمامل ا ماإللزاةيهمفيا ،مب  مفيمذلكمااللتزاممب د مأعضررررررررررررررر  مةجلسماإل ارةمامل ررررررررررررررتقلينما  مذاسمأعاله،موفيمح لمعدممالتزاةه مبذل
 
كمة ررررررررررررررتقبال

ج  سيمعلىمأع  لمالشررررررررررساهموةساز  مامل ليمونت ئجمومسررررررررررتك نمعسضررررررررررهملل خ لف تمال زائيهمةنمِقب م يئهمال رررررررررر قمامل ليه،موالتيمسرررررررررريك نمله متأثيرمسررررررررررلبيم

مع لي اا .م

 جائحةل املستمر يالعامل االنتشار ذلك في بما العامة، الصحة يهدد مما غيرلا أو املعدية األمراض بتفش ي املتعلقة املخاطر 

 ( 19-كوفيد) كورونا فيروس

م
 
والذيمبدأممامل رررتجد(م19-ا فيد)ما رون مفيروسمج ئحهمتفشررر يمتب  تمعنمالن تجهماك مال  مليمواالقتصررر  مامل لكهماقتصررر  معلىمال رررلبيهمللتأثيراتمنظسا

ذلكمةنمالقساراتمالص  رةمةنمال ه تماملختصهمموة ص حبمممبدا همةنمالصينموةنمثممفيمج يعمانح  مال  لم،2019ب لتفش يمةنذمأواخسمشهسم ي  برم

مم،(19-ا فيد)مامل ررررررتجدما رون مفيروسمج ئحهمإنتشرررررر رمةنموالبدمللتصررررررديمال ق ئيهموالتدابيرماإلحترازيهمب مل لكهمال سبيهمال رررررر    همبشررررررأنماإلجسا ات

مالبيعموة  رضمالت رررر قممةساازموإغالقمامل لكهموةح فظ تمةدنمب ضمفيمالك ة مأومال زئيمالتج لممبحظس:مالبصررررسمالماملث لمسرررربي معلىمتقتضرررر يموالتي

مموالب فالتمالداخليمالطيرانمرحالتمج يعمت ليقوممذلك،موغيرمب دمعنمب ل   مب ضه مالزاممأومالقط ع تملب ضمال   مس ع تمعد موتقلي مب لتجزئه

مموامل ت سينمالح  جمج يعمعلىمةؤقتهمقي  موفسضمامل لكهمخ رجمةنم يمالنبماملس دموزي رةمال  سةمألغساضمالدخ لمموت ليقم،والقط راتماألجسةموسي رات
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ممامل ا مبيعمةح لمب سررررررتثن  م اخله ماألنشررررررطهموج يعمالتج ريهمامل    تمإغالقوممةد نتيمةكهماملكسةهمواملد نهماملن رةمزي رةمةنمملن هممامل لكهمفيماملقي ين

م.مموالصيدلي تمالغذائيه

(مفيمامل لكه.ما  مسرررررررررريك نملهذهمCOVID-19ضرررررررررربهمأعالهمسرررررررررر فمتن  مفيمإ ق فمأومالبدمةنمإنتشرررررررررر رمفيروسما رون م)ال  كنمضرررررررررر  نمأنماإلجسا اتمامل م

واألع  لملفترةم صرررررررر بمالتنبؤماا ،مة  مسرررررررريؤثسمبدورهموبشررررررررك مسررررررررلبيمماإلجسا اتم ث رمسررررررررلبيهموج  سيهمعلىماالقتصرررررررر  مال رررررررر   يموعلىمثقهمامل ررررررررتث سين

مع لي اا مووض ه مامل ليموت ق  اا مامل تقبليه.موج  سيمعلىمأع  لمالشساهمونت ئج

(مMERS(موةتالزةهمالشرسقماألوسرطمالتنف ريهم)COVID-19ا  مسريترتبمعلىمتفشر يمأيمةسضمةنماألةساضمامل د همةنا معلىمسربي ماملث لمفيروسما رون م)

وج  سيممسرريترتبمعلي مأثسمسررلبيوسررطمأومأيمةنطقهمأخسىم(مفيمةنطقهمالشررسقماألمSARS(موةتالزةهمال دوىمالتنف رريهمالب  ةم)HINIوفيروسماالنفل نزام)

ماملبكسماالنا  مأومالشررررررررساهمع ال مةنماملد نهمالذةممتحصرررررررري معلىمالقدرةمعدممأومإ سا ااا ما نخف ضمب لت ليمعلىمع لي تمالشررررررررساهعلىماقتصرررررررر  مامل لكهموم

ب إلضررررررررررررررر فهمإلىمأن مفيمح لمإصررررررررررررررر بهمأحدمة ظفيمالشررررررررررررررساهم .الفترةملكتمخاللمجد مع ال مةعمالت  ة مأومالتأجيرمعق  متجد دموصرررررررررررررر  بهمالتأجيرمل ق  

معلىمسيرمأع  لمالشساهسمضمامل د همفيمامل تقب مفإنمذلكب لفيروسمأومغيرهمةنماألةسا
 
م.يؤثسمسلب 

مج ئحهمانتشرررررر رمملنعمازيهاالحترمماالجسا اتمضرررررر نموذلكمال   لهممل رررررر انمالصرررررربيهاالشررررررتراط تممواإلسررررررك نموالقسويهمالبلد همالشررررررؤونا  ماعت دتموزارةم

مم12مة رررر حهمال احدملل  ة علىمسرررربي ماملث لمالمالبصررررسمأنم تممتخصرررري ممتتضرررر نموالتيمامل ررررتجد(م19-ا فيد)ما رون مفيروس
 
ممةترا

 
ممال رررركن،مةنمةسب  

،مال  ررررررديمالتب ُعدم ك نممبحيث
 
كن،مُةست  يملك فهمدوحيموةخسجما دخ مواعت     مت قيم،مغسفهمإنشرررررر  وى،مومعدمأيمنق مإلىم ؤ يموالمةن سررررررب  مال رررررر 

اممال  ةلينمج يعموت قيم ِ
مللب صرررر ت،مالصرررر   مب دمالسررررتخداةه مال   لمب صرررر تمج يعم اخ مت قيممأجهزةموتسايبمالغسفه،م ذهمخاللمةنمالك ة ملِز  

نما   فت مأنم ت ي 
ُ
غلقمالخ رجيهمال كنمةداخ مأب ابمت

ُ
سمإلىمب إلض فهم  ائيه،مب ت رةمةزو  ةمتك نمموأنمأوت ة تيكي،مبشك موت

 
ممةنفصله،معزلممغسِفممت ف

خصرررررر  
ُ
ممالق  ةهملل   لهمت

 
سمةسضرررررريه،معالة تمأ همعليا متظهسمالتيمال   لهمأومامل لكه،مخ رجمةنمحد ث 

 
مةسافقما فهمفيمالت قيمموأ واتماملطهساتموت ف

ممال ررررركن،
 
ةمال اقيهمالصررررربيهموالقف زاتمالك  ة تمعنمفضرررررال مملالسرررررتخدامموامل د 

 
صرررررهمشرررررساهمةعمالت  قدوممواحدة،مةسة مالنف   تموَجْ عمللنظ فهمةتخصررررر 

صرررررهمشرررررساهمةعموالت  قدمالبلدي،ماملس ممإلىمونقله مال ررررركنم اخ  ملبسارةمالدوريمالفح مإلىمب إلضررررر فهمال ررررركن،م اخ مالصررررربهم ف تمملك فحهمةتخصررررر 

سمالت قيم،مب دمالليزريمالبسارةمةيزانمب اسررررررررطهماألفسا 
 
موتطهيرمتنظيفمملت ب هموجدولمم وري،مبشررررررررك مب ملطهساتماألسررررررررط متطهيرمُ  ضرررررررر  مجدولمموت ف

م.وصن بير  ماملي هم ورات

بم أنمالصررربيهممل ررر انمال   لهمالئحهماالشرررتراط تا  مأادتم
َ
ممأا نمسررر ا  مم-مال   مصررر حُبممُي  ق

 
مم-مة ن يهمأومطبي يهمصرررفهمذامشرررخصررر  مالمة ليهمبغساةه 

ممةخ لفهمعندمل،ري م الفمعشرررررررسةمعلىمتزيدموالمري ل،م الفمخ  رررررررهمعنمتق  م مموتت د  مال  سان،م اخ مال   لممل ررررررر انمالصررررررربيهمالشرررررررسوطمةنمشرررررررسطمأي 

خ لفه،مبت د  مالغساةه
ُ
ممةضررررررررر عفهمويج زممامل مة قعم اخ مع ةلينم  جدمةنطقهمخدة تةعماإلشررررررررر رةمإلىمأن م.مارتك اا متكسارمح لمفيملل خ لفهماألعلىمالبد 

م.ري لم13,760مقي ت م بلغمسن يممبإ ج رمب لقصيممالصن عيهماملنطقهمفيما ج رمدب قمامل ظفينمل كنمة تأجسهمع  رةماملصنعموي جد

ا  مأن مفيمح لمإص بهمأيمم،املذا رةمأعالهمفإنا مستك نمة سضهمللغساة تموال ق ب تمب الشتراط تمالصبيهممل  انمال   له،مالشساهمتلتزمملممح لموفي

وفيمن ،مفإنمذلكمقدم ت رررببمفيمنق مال دوىمإلىمال  ةلينمفيمسررركنمال   لمأومامل ظفينمفيماملصرررنع،مةنمال  ةلينماملقي ينمفيمسررركنمال  ةلينمبفيروسما روم

ح لمإنتشررررررررررر رمال دوىموإصررررررررررر بهمة ظفيمالشرررررررررررساهمبأيمةنم ذهماألةساض،مف ررررررررررريؤ يمذلكمنق مفيمعد مامل ظفينمفيما فهمإ اراتمالشرررررررررررساهمب  مفيمذلكمفيم

ةررنمشررأن مأنمي طرر مإنترر جمالشررساهمويض ررفمقدراارر معلررىمإنترر جما يرر تم تمال   مأومس ع تمال   ،مة  مإ اراتماإلنت جمأومسيؤ يمإلىمتقلي معد مور  

 أوماإللتزاممب تطلب اا مالت  قد ه.مما فيرهمةرنماملنتجرر تمبصرر رةمة ررت سة
م

فيمالسبعمالث نيم االقتصررررر   همالقط ع تما فهمعلىمابيرم بشررررركمأثستمالفيروسمتفشررررر يمةنمللبدمامل لكهمحك ةهماتخذاا مالتيماالحترازيهماالجسا اتمتلكمإن

مماملبي  تانخفضررر مالشرررساه،موانتيجهملتفشررر يمفيروسما رون ،مفيا مت   مالتيمإنت جماألن بيبمواملنتج تماملط طيهمقط ع تمذلكمفيمب  مم،2020ةنمع مم

ا  مصرررررررررررر حبمم،م2019ةنمع مممالفترةمنفسمةعمب ملق رنهمم2020األولمةنمال  مممالنصررررررررررررفمفيم(%9.15)مبن رررررررررررربهمسرررررررررررر   يمري لم(15,022,868)مبقي ه

ممب ملق رنهمم2020األولمةنمال  مممالنصفمفيم(%8.85)،محيثمانخفض مالفهمامل ا مالخ ممبن بهمالخ ممامل ا ماإلنخف ضمفيماملبي  تمإنخف ضمفيمأس  ر

األولمةنمال  مممالنصرررررفمفيمالتشرررررغيليمالسب مفيمزي  ةمالىم ىامة  م(% 18)بن ررررربهمالتشرررررغي مةصررررر ريفمتخفيضم،ما  متمم2019ةنمع مممالفترةمنفسمةع

ممم.2019ةنمع مممالفترةمنفسمةعمب ملق رنهمم2020

م

فإنمالشررررررررساهمسررررررررتك نمم(مأومفيمح لمتفشرررررررر يمأيمأةساضمة د همأخسىمفيمامل لكهموفيمب قيم ولمال  لم،COVID-19ا  مأن موفيمظ مإنتشرررررررر رمفيروسما رون م)

معلىمب ضمامل ا ماألوليهمالتيمتشرررررررررررتر ا مالشرررررررررررساهمةنمة سضرررررررررررهمملخ طسمانقط عماألع 
 
 ل،موبشرررررررررررك مخ صمقدم ك نم ن لكمت ليقماومتأخيرمأومالتأثيرمسرررررررررررلبي 

معلىماست سارمال  لي تماإلنت جيهمملص نعمالشساه.مة ر  نمخ رجيينمفيم ولمةتأثسةمب لفيروس،مة  مسيؤثس
 
ممسلبي 
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مالن ج همح ممالتأثيراتمتقد سمالم  كنا مالشررررساهمفإنم ذهمالنشررررسةمت ريخمحتىمال ب  م ذامإلنتا  مت قعةمت ريخمومعلىمالسغممةنمرفعمالبظس،مفإن مالم  جد

ممسيؤثسمال  ئحهموتب  اا مفيمامل تقب مة  م ذهمعن
 
م.مامل تقبليهمع لي اا مونت ئجمامل ليموةساز  مالشساهمأع  لمعلىمج  سيمموبشك مسلب 

 تعمل فيه الشركةاملخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي  

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  

 ال سررررربي ماملث ل على وتشررررر  ، ع م بشرررررك  امل لكه في االقتصررررر   ه ب ألوضررررر ع تت لق التي ال  اة  ةن عد  علىملشرررررساهل املت قع امل رررررتقبلي األ ا  ي ت د

النفطم على أسرررررر سرررررر ي بشررررررك  وال زئي الكلي امل لكه اقتصرررررر   لك.موي ت دذ ونح  الفس   خ  وةت سررررررط املبلي الن تج ون   التضررررررخم ع اة  البصررررررس،

 فيمأسررررررر  رمالنفط تحدث ة اتيه غير تقلب ت أي فإن وعلي  اإلج  لي، املبلي الن تج ةن ابيرة حصررررررره على ت ررررررريطس تزال ال والتي النفطيه والصرررررررن ع ت

م التأثير شررررأن  ةن والذي البك ةي، اإلنف ق ة دالت ع مموعلى بشررررك  لكهمامل اقتصرررر   ون   خطط على وال   سيم املب شررررس أثس   سرررريك نمله 
 
 على سررررلب 

م امل لي،مهالشسا أ ا 
 
مالبك ةي. اإلنف ق ب  دالت وتأثس  م لكهامل اقتص   ةنظ ةه ض ن ل  له  نظسا

 البنيه في والخ ص البك ةي القط عينواستث  راتم ال ك ني الن   است سار فيا  ب   أخسىم ع اة  عدة علىمامل لكهماقتص   ن   است سار ي ت د ا  

مالشساه أع  ل على وج  سيم سلبي سيؤثسمبشك  وب لت لي االقتص   على ابير تأثير ل  سيك نم ال  اة   ذه ةن أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتيه،

م.امل تقبليهم امل ليهموت ق  اام ونت ئجه

 ي في منطقة الشرق األوسطاملخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصاد 

معلىمبدور  متؤثسمالتيمال  مليهماإلقتصرررررر   همللظسوفمب إلضرررررر فهمامل لكهمفيمال رررررر ئدةموال رررررري سرررررريهماالقتصرررررر   همالظسوفمعلىمللشررررررساهمامل ليماأل ا مي ت د

ممبشك ميؤثسسمة  مالنفط،مأس  رمفيمتقلب تمتحدثموقد.ملل  لكهماملبليمالن تجمإج  ليمةنماألابرمالنصيبم حت مالنفطمقط عم زالموالم.امل لكهماقتص  

ممتت لقمتحد  تمامل لكهمت اج ما  .ماألخيرةماألع اممخاللمتب طؤمشهدمامل لكهمفيمقتص  ياإلمالن  مة دلمأنمب لذاسموال د س.مامل لكهماقتص  معلىمسلبي

مسرررلبيمتأثيرمعلي مسررريترتبمالذيمأيماألةسمامل لكه،ماقتصررر  معلىمسرررلبيمتأثيرمال  اة م ذهمل  يعم ك نمموقد.مال رررك نيمالن  مة دالتمفيمالن ررربيمرتف عب الم

 .امل تقبليهموت ق  اا مامل ليمووض ه مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  لمعلىموج  سيم

ممفقدماملث ل،مسررررربي موعلى.مالسا نمال ق مفيمأةنيمأومسررررري سررررر يماسرررررتقسارمعدممةنماألوسرررررطمالشرررررسقممةنطقهمفيمالدولممةنمال د دمت  نيمذلك،مإلىموإضررررر فه

مفيمواندامم2016مع ممةنم ن  سمشرررهسمفيمإ سانمةعمالدبل ة سررريهمعالق اا مامل لكهمقط  ما  مم،2015مع ممةنذمالي نمفيمع ررركسيممنزاعمفيمامل لكهم خل 

م.مم2018مع ممةنمأغ طسمشهس

ممتؤثسملنمأخسىمم ولممفيمأومالدول،متلكمفيمهوال رري سرريماألقتصرر   همالظسوفمأومالدول،م ذهمةعمال الق تمفيمال ررلبيهمالتط راتمأنم ضرر نمة م ن كموليس

بشك مسلبيممفيمح لمتحققه متلكمال  اة موستؤثسمع م،مب ج مامل لكهمفيمامل لمأس اقمعلىمأومفيا ماملب شسماألجنبيماألستث  رمأومامل لكهماقتص  معلىمسلب 

م.امل تقبليهموت ق  اا مامل ليمووض ه مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  لمعلىوج  سيم

ممذلك،مفيمب  ماألوسط،مالشسقممفيمأخسىمم ولممأ همأو/ممومامل لكهمفيمالق ن نيهمأوماألقتص   همأومال ي سيهمالبيئهمفيمةت ق همغيرمابرىممتغييراتمأيمشأنمةن

مةنموغير  متكن ل جيهالموالتح التمالبط لهمة دالتموارتف عمواألع ررر رماألقتصررر  يموالسا  ماألسررر اقمفيمال    همالتقلب تمالبصرررس،مالماملث لمسررربي معلى

م.يهامل تقبلموت ق  اا مامل ليمووض ه مع لي اا مونت ئجمالشساهمأع  لمعلىمج  سيمموبشك مسلبيمتؤثسمأنمالتط رات،

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات  

موالتدابيرمهمب تخ ذماإلجسا ات فسضمنظ ممالشررررررررررررسا تمب ضماملتطلب تمالنظ ةيهمالتيم ت جبمعلىمالشررررررررررررساهمااللتزامماا .موسرررررررررررري ررررررررررررتلزممذلكمقي ممالشررررررررررررسا

دمصساةهملاللتزاممب ث م ذهماملتطلب تموالتيمةنمامل كنمأنمتؤثسمعلىمخطهمأع  له مأومت تغسقموق مط ي .ما  مفسضمنظ ممالشسا تمالب ليمعق ب تمأش

سررر   ي،موتضررر عفمتلكمال ق ب تممري لم(500,000(مإلىم)213حيثمتصررر مح ررربمنظ ممالشرررسا تمالب ليم)امل  ةممعلىمةخ لفهمأحك ة موق اعدهماإللزاةيه

فإنموب لت ليمم؛(214فيمح لمتكسارماملخ لف تمخاللمثالثمسررررررررررررررن اتمةنمت ريخمالبكممعلي مبتلكماملخ لف تموذلكمح ررررررررررررررربمنظ ممالشررررررررررررررسا تمالب ليم)امل  ةم

موبشرررك مج  سيمعلىمأع  لمإلىمةث م ذهمال ق ب تمفيمح لمعدممالتزاةه مبتلكمالق اعدمواألحك م،موالذيمةنمشرررأالشرررساهمسرررتك نمعسضرررهم
 
ن مالتأثيرمسرررلب 

م.الشساهمووض ه مامل ليمونت ئجمع لي اا 

  الشركات  وكمة الئحة بتطبيق املرتبطة املخاطر 

مبقسارموامل دلهمم(13/02/2017هم)امل افقم16/05/1438(موت ريخم8-16-2017أصدرمةجلسمالهيئهمالئحهمح ا همالشسا تمجد دةمب  جبمالقسارمرقمم)

معلىمنظ ممالشسا تمالص  رمب ملسس ممامللكيمرقمم(م14/01/2021مامل افق)م ر01/06/1442موت ريخم2021-07-1مرقممامل ليهمال  قمميئه مةجلس
 
،مبن  ا
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هم)امل افقم01/06/1442وت ريخمم2021-07-1م(،موامل دلهمبقسارمةجلسم يئهمال  قمامل ليهمرقمم10/11/2015هم)امل افقم28/01/1437وت ريخمم3م/

مم(.م14/01/2021

متطبيقه مح لمفيمأن مإالم، ذهمالنشرررررسةمت ريخمفيما  مامل ازيهمال ررررر قممفيماملدرجهمللشرررررسا تماسرررررترشررررر   همت تبرمالشرررررسا تمح ا همالئحهمأنمةنمالسغمموعلى

ملهذهمالشررساهمفيم ةلينوال مواإل ارةمول  ن مامل لسموفهمماسررتي  بمةدىمعلىمي ت دمصرربي مبشررك مالب ا همتطبيقمفيمالشررساهمنج حمفإنمإلزاةيمبشررك 

مم  جدعلىمسررررربي ماملث لمالمالبصرررررسمومم.واإلجسا اتمالق اعد
 
مغيرمأعضررررر  مالب ليماإل ارةمةجلسمأعضررررر  موب قيمعد معضررررر ينمة رررررتقلينمالشرررررساهملدىمح لي 

مالشررساهمح ا همالئحهمتطبيقمتممح لمفيموب لت ليمامل ليه،مال رر قمم يئهمعنمالصرر  رةمالشررسا تمح ا همالئحهمةتطلب تمةعم ت افقمالمذلكمفإنمة ررتقلين

مأعضر  مب د مااللتزاممذلكمفيمب  مفيا ،ماإللزاةيهمامل ا مج يعمبتطبيقمةلزةهمسرتك نممالشرساهمفإنمامل ازيهمال ر قممفيماملدرجهمالشرسا تمعلىمإلزاةيمبشرك 

ممالشساهمق ة مح لمأوفيم،امل ليهمال  قمم يئهمب قِممةنمال زائيهملل خ لف تمعسضهمستك نممفإنا مبذلكمالتزاةه معدممح لموفيم،امل تقلينماإل ارةمةجلس

مالشررررساهمأع  لمعلىمج  سيموممسررررلبيمتأثيرمله مسرررريك نمماألة رمم ذهمفإنمةدرجه،مشررررساهمإ ارةمفيموالدرا همالخبرةمتنقصررررهممة ررررتقلينمجد مأعضرررر  مبت يين

 .ع لي اا مونت ئجمامل ليموةساز  

م يئهمِقب مةنمال زائيهملل خ لف تمالشررررررساهمي سضمتطبيقه مفيمالفشرررررر مأومواإلجسا اتمالشررررررسا تمح ا همنظ ممةتطلب تمةنمأليمالشررررررساهمةخ لفهمإنم

م.امل تقبليهموت ق  اا مع لي اا مونت ئجمامل ليموةساز  مالشساهمأع  لمعلىمج  سيموممسلبيمتأثيرمله مسيك نمموالتيمامل ليه،مال  قم

 املخاطر املتعلقة بسحب التراخيص الصناعية  

(موت ريخم1001003468)مقسارمسقمبالصرررررررررررررر  رمةنمقب موزارةمالصررررررررررررررن عهموالثروةمامل دنيهمةنشررررررررررررررأةمصررررررررررررررن عيهممتسخي مب  جبت  رسمالشررررررررررررررساهمنشرررررررررررررر طه م

الصر  رمةنمقب مم(،موتسخي مةنشرأةمصرن عيهم22/06/2022هم)امل افقم23/11/1443والذيم نتهيمفيمت ريخمم(م25/07/2019)امل افقممه22/11/1440

هم04/01/1444والررذيم نتهيمفيمترر ريخمم(م04/09/2019)امل افقممه05/01/1441(موترر ريخم1001004960)مقسارمسقمبوزارةمالصررررررررررررررنرر عررهموالثروةمامل رردنيررهم

م. ذهمالنشسةوت تلكمالشساهمعد ماثنينمتساخي مصن عيهمفقطمحتىمت ريخمم(.م02/08/2022)امل افقم

روةمامل دنيهمعلىمالشررسا تمالتيمحصررل معلىمتساخي مصررن عيه..موعلىم جبمعلىمالشررساهمااللتزاممب لشررسوطموالت لي  تمالتيمتفسضرره موزارةمالصررن عهموالث

مأليمت د التمفيمبي ن اا ،
 
وإذاملممتلتزممما فهمالشررررررررررررسا تمالصررررررررررررن عيهماملسخصررررررررررررهمةنموزارةمالصررررررررررررن عهموالثروةمامل دنيهمالتقدممبطلبمت د  متسخيصرررررررررررره متب  

الشسوطمعلىمسبي ماملث لمت د  ماالسممالتج ريمأومزي  ةمعد مال   لهمأومااللترررررررررررزاممالشساهمبشسوطموت لي  تموزارةمالصن عهموالثروةمامل دنيهموةنم ذهم

ممب  ا مالنظ ممال  ممب ط بقرررهماملنتجررر تملل  اصفررر تمواملق  يرررسمامل ت ررردةمأومامل اصفررر تماملتبنررر ةمةرررنمالهيئرررهمال     هملل  اصف تمواملق  يس،موااللتزا

علىمالبيئهمةنمالتل ث،موااللتزاممب ألنظ هموالت لي  تمول ائ مال ررررررررررالةهمواألةنمالصررررررررررن عيموالصرررررررررربهمال  ةهموغير  ،ممللبيئهموالئحت مالتنفيذ هملل ح فظه

مفإنا مسررتك نمة سضررهملسررببمالترخي مالصررن عيمالخ صماا ،موفيمح لمسررببمأومت ليقمالترخي مةنمالشررساهمفإن ملنم ك نمب سررتط عتا ماالسررت سارمفي

كمتأثيرمسررررررلبيموج  سيمعلىمأع  لمالشررررررساهمونت ئجمع لي اا مووضرررررر ه مامل ليموعلىمت ق  اا مامل ررررررتقبليهموسرررررر سمسرررررره ه مفيمة  رسررررررهمنشرررررر طه .موسرررررريك نملذل

مال  ق.

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

والهيئهمال  ةهممامل دنيهموالثروةمالصرررن عهموزارةفيمذلكمعلىمسررربي ماملث لمالمالبصرررسممإلشرررسافمعد مةنمال ه تمالبك ةيهمفيمامل لكه،مب  الشرررساهمتخضرررعم

ب لت ليمتخضرررررررعمالشرررررررساهمملخ طسمالتغييراتمفيماألنظ هموالل ائ موالت  ةيمموال ررررررري سررررررر تمفيم،مالتج رةمووزارةال ررررررر قمامل ليهممو يئهلألرصررررررر  موح   همالبيئهم

امموالتط يس.موت تبرمتك ليفمااللتزمم يهمفيمامل لكهمإصدارمعد مةنماألنظ هموالل ائ ،مأيمأنا مأاثرمعسضهمللتغييرامل لكه.موتشهدمالبيئهمالتشسي يهموالتنظي

الشساهمتغييراتمعلىماألنظ همأومالل ائ مالب ليهمأومإصدارمق انينمأومل ائ مجد دةمفإنمذلكمسيؤ يمإلىمتكبدممأيمإ خ لملهذهماألنظ همةستف ه.موفيمح ل

همإضرررررررر فيهمغيرمةت ق همألغساضمتت لقمب اللتزاممبتلكمالل ائ موتلبيهماشررررررررتراط تم ذهمالق انين،مأومقدمتخضررررررررعملل ق ب تموالغساة تمالتيمملصررررررررسوف تمة لي

م
 
علىمأع  له مونت ئجموبشك مج  سيمتفسضه مال لط تماإلشسافيهماملختصهمفيمح لمعدممالتزاةه ملهذهمالل ائ مواألنظ همبشك مة ت س،مة  مسيؤثسمسلب 

م. لي اا موةساز  مامل ليموت ق  اا مامل تقبليهع

 بضريبة القيمة املضافة تعلقةاملخاطر امل 

%معلىم5م.مويفسضم ذامالنظ ممقي همةضرررر فهمبن رررربهم2018 ن  سمم1ق ة مامل لكهمبإصرررردارمنظ ممضررررسيبهمالقي هماملضرررر فهموالذيم خ محيزمالنف ذمبت ريخم

و خ مم15%مإلىم5%مةنماملض فهمالقي همضسيبهمن بهمزي  ةمامل لكهمحك ةهمقسرتموقدمر مفيمالنظ م،وامعد مةنماملنتج تموالخدة تموذلكمح بمة م  

موطسيقهماملضر فهمالقي همضرسيبهمطبي همة سفهمال القهمذاتماملنشرآتمعلىم ت ينمفإن موب لت لي،،مم2020م  لي م1ت ريخممةنمابتدا  مم ذامالقسارمحيزمالتنفيذ

مةعمالتكيفمالشساهمعلىم ت ينمذلك،معلىموبن   م.مال القهمذاتمالبك ةيهمال ه تإلىممالخ صهمتق ريس  متقد ممعليا ميت ينسما  .مح  اا موايفيهمتطبيقه 

مأع  لمعلىماملضررررررررررر فهمالقي همضرررررررررررسيبهمنظ ممتطبيقموتأثيرموت رررررررررررلي ه ،متحصررررررررررريله متشررررررررررر  موالتيماملضررررررررررر فه،مالقي همضرررررررررررسيبهمتطبيقمعنمالن تجهمالتغييرات
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م31وحتىمت ريخما  مأن ممحيثم تممتح يله ملل  تالكمالنا ئي،مإلىمأنمع لي تمالشساهملممتتأثسمربحيهمالشساهمةنمالزي  ةمفيمالضسيبهةعماإلش رةم،مالشساه

ةنممنظ ممالضرررررررسيبهإنمأيمانتا كمأومتطبيقمخ طئملا  مم.املضررررررر فهمالقي همبضرررررررسيبهمةت لقهمح ليهماعتراضررررررر تمأومةط لب تالمت جدمأيمم،م2020م ي ررررررر بر

واذلكمستتح  مالشساهمقي همتلكمال ق ب تماملفسوضهمةنمقب م،م اإلضسارمب   تالغساة تمأومعق ب تمأوم ؤ يمإلىمم س فمُي سضهالشساه،مارةمقب مإ 

مةنمالتك ليفمواملصرررر ريفمالتشررررغيليه،مو  مة م  كنمأنم قل مةنمال ه تمذاتمال القهموالن تجهمعنمالتطبيقمالخ طئملنظ ممالضررررسيبه
 
مة  مسرررريز دمأ ضرررر 

ووضرررررررر ه مامل ليمونت ئجمع لي اا ممالشررررررررساهعلىمموبشررررررررك مج  سيمم،مة  مسرررررررريك نمل متأثيرمسررررررررلبيةنتج اا وة ررررررررت ىمالطلبمعلىمهمال ضررررررررعمالتن ف رررررررر يمللشررررررررسا

موت ق  اا مامل تقبليه.

 والطلب العرض في بالتقلبات املتعلقة املخاطر 

ا  موبحكممطبي همنشرررر طمالشررررساه،مفإنمفترةمرةضرررر نمواألعي  موالح مم، رررر قمع ت،مبتقلب تمال سضموالطلبمفيمال،ماغيرهمةنمالقط الشررررساهقط عمم تأثس

وة ررررررررت ي تمالبيعملد ا ،مثسمعلىمإنت جيهمالشررررررررسا تمسرررررررريؤمم،ةعمالهب طمالب  مللطلب ي تماإلنت جملذلك،مفإنمعدممتكيفمة ررررررررتتق مفيا مأع  لمالشررررررررساه.م

مع م،موم مسررررررررررلبمسرررررررررريؤثسب لت ليموالذيمسرررررررررريؤثسمبدورهمعلىمأ ا مالقط عمبشررررررررررك  
 
موت ق  اا مامل ليموةساز  مع لي اا مأ ا مالشررررررررررساهمونت ئجعلىموبشررررررررررك مج  سيم 

مامل تقبليه.

 الصلة ذات والخدمات والكهرباء الطاقة بمنتجات تعلقةامل املخاطر 

 وت  يرة الكهسب   كاستاال وت سفه الط قه ةنتج تمأس  رمبسفع(مم28/12/2015مامل افق)هم17/03/1437موت ريخ(م95)مرقممقسارهمال زرا مةجلسمأصدر

مموقد.مامل لكه في البك ةي الدعم اف  ة بسفع املت لقه ال ررري سررر ت ةن اجز  والصرررن عي، والتج ريم ال ررركني للقط ع الصرررحي الصرررسف وخدة ت املي ه بيع

ممبن ررررربهمأي) م2018مع ممفيميسررررر   مري لم(239,333)مومم2017مع ممفيمسررررر   يمري لم(2,544,669)مبح الي اإلنت جمتك ليفمارتف عمإلىمالزي  ةم ذهمأ ت

فيممواملي همالكهسب  مةص ريفمانخفض ا  مم،(الت اليمعلىماإلنت جمتك ليفمإج  ليمةنمم2018وع ممم2017مع ممفيم(0.69%)مون بهم(7.84%)مح اليمت ث 

 اإلنت ج. تك ليفماج  ليمةنم(1.05%)مبن بهمأيمس   يمري لم(427,102)مبقي همم2019ع مم

ممامل دنيهموالثروةموالصرررررررن عهمالط قه) ط قهال وزارة أصررررررردرت ا  
 
م (سررررررر بق 

 
 بسن ةج خطه ح لممم(12/12/2017 ررررررررررررررررررررررم)امل افقم24/03/1439مت ريخ في بي ن 

مإلىماإلش رةمةعم،م(01/01/2018هم)امل افقم14/04/1439م  م ةن ابتدا  م وذلكهمةث مالبنز نموالكيروسينمالط ق ةنتج تمأس  رملتصبي  امل لي الت ازنم

ممشهسيممبشك مت د له م تممالط قهمةنتج تمأس  رمأن
 
 .واملي ةمالط قهمةنتج تمأس  رمت د  مح ا همإلجسا اتموفق 

أومأيممةنم ذهماملنتج تمةدا اتإلمافيمأيمانقط عمأومتقلي مفإنملذام،مواملي همت ت دمع لي تمالشررررررررررررررساهمالتشررررررررررررررغيليهمعلىمت فسمةنتج تمالط قهموالكهسب  

مم،علىمال  لي تمالتشررررغيليهمللشررررساه ؤثسمشررررأن مأنمةنمم  ارتف عمفيمأسرررر  رم
 
وبشررررك مج  سيمة  مسرررريؤ يمإلىمتقلي م  اةشمأرب حه موب لت ليمالتأثيرمسررررلب 

مامل تقبليه. وت ق  اا  ع لي اا  ونت ئج امل لي ووض ه  ه أع  ل على

 بتغيير آلية ا تساب الزكاة وضريبة الدخل  املخاطر املتعلقة 

مالشررررسا تم لزممالذيم(م04/12/2016هم)امل افقم05/03/1438بت ريخمم6768/16/1438سيبهموال   ركمالت  يممرقممأصرررردرتمالهيئهم يئهمالزا ةموالضررررم

مموالخليجيينمال ررررر    ينمامل اطنينمبينمالف ليهموامللكيهمامل ررررر   ينمجن ررررريهمأسررررر سمعلىموالزا ةمالدخ مبح ررررر بمامل ليهمال ررررر قممفيماملدرجهمال ررررر    ه

مع ممب ج مخ ضررررر همامل ليهمال ررررر قممفيماملدرجهمالشرررررسا تما ن مالت  يم،م ذامإصررررردارموقب م.ال  ممنا  همفيم"تيالتداوممنظ م"مفيمال ار مالنح معلىموغير م

ممةؤس يا مةلكيهمأس سمعلىمالضسيبهمأومالزا ةملدفع
 
مةنموا نم.الزا ةموع  متحد دمفيماملدرجهمسهمألمامأثسمعتب رالمب مخذألمام تممولممس س ي،ألماملنظ ةه موفق 

مخط اا م يئهمالزا ةموالضررررسيبهموال   ركمأصرررردرتمولكنم.لذلكمحقهالمالموال ررررن اتمم2016م ي رررر برم31مفيماملنتايهمال ررررنهمفيمالت  يمم ذامتطبيقمرماملقسم

مم ي رررررررررر برم31مفيماملنتايهمامل ليهملل ررررررررررنهمالت  يممتنفيذمتأجي م قتضرررررررررر يمالذي(ممم2017م ن  سم17م)امل افقم1438/04/19مبت ريخ1438/16/12097مرقم

م ذامتنفيذمفإنمالت  يم،م ذامتنفيذموإجسا اتمي تلبآم ت لقمفي  مت جيا اا م يئهمالزا ةموالضسيبهموال   ركمتصدرمأنموإلىم.تليا مالتيموال ن اتمم2017

مغيرماملقي ينمج يعمعلىمالدخ مضررررررررررسيبهمتفسضمالتيمالق اعدمواذلكمالنظس،مقيدم زالمالماا مال ف  م جبمالتيمالنا ئيهماملتطلب تمذلكمفيمب  مالت  يم

ممبغضمةقي ينمالغيرمب مل رررر   ينمالخ صررررهمرب حألمامت زي  تمعلىمسررررتقط عالمامضررررسيبهمتطبقموالتيماملدرجهمال رررر    همالشررررسا تمفيمامل رررر   ينمالخليجيين

ممةقفلهمة ررر   همشرررساهمأنا محيثمب ماإللتزامملضررر  نمالك فيهمالخط اتمواتخ ذمالت  يمملهذامامل ليمثسألامبتقييممالشرررساهمتقممولمم.جن ررري ااممعنمالنظس

ممتطبيق مح لمالت  يمملهذامامل ليمثسألاما نمح لموفيم،س    ينمة    ينمةنمة ل اه
 
ممالخط اتمتخ ذالمإض فيهمتك ليفمالشساهمتكبدتمح لمفيمأومابيرا

ممذلكمف يؤثسمب ملتزامالاملض  نمةهزماالم
 
 .امل تقبليهموت ق  اا م لياملموةساز  مع لي اا مونت ئجمأع  له معلىمج  سيمموبشك مسلب 

 

م
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  رسومها برفع السعودية املوانئ ليئة بقرار املتعلقة املخاطر 
ا
 م2021 يناير من بدءا

مالسسرررررررر ممتحصررررررررري م بدأمأنمعلىقسرتمالهيئهمال  ةهملل  انئمال ررررررررر    همزي  ةمالسسررررررررر ممالتيمتتق ضررررررررر   مةنمالسا بموال رررررررررفنمالتيمت رررررررررتفيدمةنمخدة اا ،م

مإعتبررمال ررد ردةمبر لزير  ة
 
رسرررررررررررررر ممسررررررررررررررفنمالبرر وير تمالتيمتفس مبساف رر تمالبرر وير تمالهيئررهمال رر ةرهملل  انئمال رررررررررررررر    رهمرف رر محيررثمم.2021م نرر  سمأولممةنم را

.ما  م(%320)معنما مراف همفيمال رررررر عهمأومجز مةنمال رررررر عهمبزي  ةمالسسرررررر ممبن رررررربهمسرررررر   يمري لم(6,300)إلىممسرررررر   يمري لم(1,500)املتخصررررررصررررررهمةنم

م.مرس مماملغ  رةمس   يمري لم(100)سفينه،مومللزي رةمال احدةمأليمس   يمري لم(100)  مرس ممالقدومملل ينبلغ م

همب لهيئهموحيثمأنمالشساهمت ت دمعلىماستيرا مجز مةنمامل ا مالخ ممامل تخدةهمفيمإنت جمةنتج تمالشساهمةنمخ رجمامل لكه،مفإنمزي  ةمالسس ممالخ ص

علىمتك ليفمامل ا مالخ ممامل رررررت  ةمةنمخ رجمامل لكهموب لت ليمزي  ةمتك ليفماإلنت ج،موالذيمسررررريؤثسمبشرررررك مال  ةهملل  انئمال ررررر    همسرررررين كسمب لزي  ةم

م.معلىمأع  لمالشساهمونت ئجمع لي اا مووض ه مامل ليموعلىمت ق  اا مامل تقبليهسلبيموج  سيم

 خضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمةاملتعلقة ب خاطر امل 

موالتيمتفسضمبصرر رةمةتزا دةمة   يرإلىمنط قمواسررعمةنماألنظ هموالل ائ ماملت لقهمبح   همالبيئهموالصرربهموال ررالةهمفيمامل لكه،ممتخضررعمع لي تمالشررساه

ابيرة،ما  م تطلبممصرررررر رةهم ت جبمعلىمالشررررررساهمااللتزامماا مبصرررررر رةمة ررررررت سة.موقدمتك نمتك ليفمااللتزاممبتلكماألنظ هموالل ائ موالغساة تمالن تجهمعنا 

ملت لقهمااللتزاممب    يرمجد دةموصرررر رةهمإلىمتح  مةصررررسوف تمإضرررر فيهمةنمرأسمامل لمأومنشرررر  مت د التمفيمامل  رسرررر تمالتشررررغيليه.موقدمتنشررررأمالب ا ثما

 ثهماملنب ثهمالتيم  كنمأنمتؤ ي،مفيمشساهمعد مةنمة ا مالنف   تموامل ا مامللالف لىمسبي ماملث لم  كنمأنم نتجمعنمع لي تم،مب لبيئهموالصبهموال الةه

سا مةنم ونمع
ُ
مواالةتث لمااللتزاممعدممتل ثمالبيئه.مإنمجمأومإ ارةمسررررلي ه،مإلىمخطسالمح لملمم تممال رررريطسةمعليا موإ اراا مب لشررررك مالصرررربي مأومفيمح لمت

مغساة تأوممالشرررساهمإلىمةخ لف تمي سضمسررر فما  مللشرررساهمالت ب همالصرررن عيهماملنشرررآتمإغالقإلىمم ؤ يمأنم  كنمالبيئيهمواألنظ همب لتشرررسي  تمالك ة 

ةخ لفهمعدممااللتزاممم،علىمسرربي ماملث لمالمالبصررسةث مسررببمأومإ ق فمالترخي ،موةنمأةثلهماملخ لف تممعليا مالسق بيهمال ه تمتفسضرره مقدمعق ب تأوم

ب الجسا اتمالخ صهممعدممااللتزامةخ لفهةماب مالتل ثمواملساقبهموالسصدمأومالتا ونمفيمصي نهمأجهزمةخ لفهمموأببراةجماملساقبهمالذاتيهمب ص  رماالنب  ث،م

معلىأوغير  مةنماملخ لف تمبغساةهمالمتتج وزمعشرررررررسةم الفمري لملك مةنا مب   ل هماالنب  ث تموالت رررررررسبمفيمالب التمالط رئه
 
مع لي اا م،موالتيمسرررررررتؤثسمسرررررررلب 

مموب لت ليمأع  له مةزاولهمعلىمةقدراا معلىمذلكم ؤثسموسررررررر فمخيصررررررره تسمأوممع له مت ليقأوممإ سا ااا من  مةنمتحدمبحيث
 
معلىوبشرررررررك مج  سيمالتأثيرمسرررررررلب 

م.وض ه مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه

 املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية 

.مال  قممفيماألخسىممالشسا تمةعمف  لمبشك ماملن ف همعلىمهالشسامقدرةمب ست سارمض  نم  جدموالمق يهمةن ف هموت اج متن ف يهمبيئهمفيمالشساهمت   

ممال  قممإلىماملقدةهماملنتج تموتحد ثموتط يسمالقط عموة   يرمامل تخدمموةتطلب تمالتقنيهمالن حيهمةنمالتغيرمسسي همبأنا ماملن ف همتلكموتت يز
 
محد ث 

مالتك ليفمفيمزي  ةمواألسرررررر  رماملنتج تمفيمالق يهماملن ف ررررررهمعنم نتجموقد.ماألسرررررر  رميفمالزي  ةمأوماملنتجمفيمةن ف ررررررهمت اج مأنمالشررررررساهموتت قعموتحد ث اا ،

ماملنتجماستبدالمورس مماملنتج تموخص ة تموالتط يسموالبح ثمامل تقبليهمواملبي  تموالت  يقماإلعالن تمتك ليفماملث لمسبي معلىمةن مواملصسوف ت،

موالسئي رررررررررريهمالب ليهماملن ف ررررررررررهمالشررررررررررسا تمت   مقدمذلك،مإلىمب إلضرررررررررر فهمب ملنتج ت،ماملت لقهم ررررررررررت سةاملموالخدة تمالت رررررررررر يقمو عمماملقدةهمالخدة تمأو

نمأنمشرررأنا مةنموالتيمأخسىممأطسافمةعمأومبيناممفي  مشرررسااهمعالق تمإنشررر  معلىمللشرررساه رممتح ررر  م.مةصررر  ر مموتط  
 
مقدمتلك،ماالسرررتح اذملصرررفق تمونتيجه

مأابرمةصرر  رموتخصرري مال  ي مأومامل ررتخدمموةتطلب تمال د دةمالتقني تمتط يسمعلىمت   مأنمللشررساهميهوالسئي ررمالب ليهماملن ف ررهمالشررسا تمتحت ج

مب ررسعهمعسوضررهمموت سرريعمتط يسمأومأابرمب ررسعهماملت اجدةماألخسىممالفسصمةنمواالسررتف  ةماألسرر  ر،مفيماملن ف ررهمإ ق فمأوموبد محل لهم،معسضمأوملبيع

مفيمالب ليهمالشرررررساهمحصررررر متقل مأنمشرررررأنا مةنموالتيمامل سوضرررررهموخدة ااممةنتج ااممةضررررر عفهمعلىمن ف ررررر نماملمي   موقد.مالشرررررساهمةنمأوسرررررعموبشرررررك 

اسمة ملك موسيك نم.مال  قم
ُ
م.ع لي اا مونت ئجمامل ليموةساز  مالشساهمأع  لمعلىوبشك مج  سيممابيرمسلبيمتأثيرمأعالهمذ

 الفائدة بتقلب أسعار  املتعلقة املخاطر 

مأليمةتغيراتماقتصرر   همأومسرري سرريهمأومتنظي يهمةحليهمأومع مليهمة  مسرريؤ يمإلىماحت  ليهمزي  ةمالتزاة تمالشررساهمب  جبمقدمتتغيرمأسرر  رمالف 
 
ئدةمتب  

بشررك مسررلبيمالت ررهيالتمالبنكيهملدىمالشررساه.موب لت لي،مسرريؤ يمذلكمإلىمزي  ةمتك ليفمالت  ي مالذيمتحت ج مالشررساهمل  لي اا مالتشررغيليه،مة  مسرريؤثسم

   سيمعلىماملسازمامل ليمللشساهموتدفق اا مالنقد هموعلىمأع  لمالشساهمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه.موج

م
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مأن مةنماملبت  مأنمتفسضمب لسغممةنمأنمالشرساهمالتخضرعمفيمال ق مالسا نمأليمن عمةنمالضرسائبمبخالفمالزا ةمالشرسعيهموضرسيبهمالقي هماملضر فه،مإال

البك ةهمرسررررررر ممأخسىمأومضرررررررسائبمجد دةمعلىمالشرررررررسا تمفيمامل رررررررتقب .موفيمح لمتممفسضمرسررررررر ممأخسىمأومضرررررررسائبمجد دةمعلىمالشرررررررسا تمبخالفمة   م

موبشك مج  سيمعلىمأع  لمالشساهمونت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه.م
 
،مفإنمذلكمسيؤثسمسلب 

 
مح لي 

 
مةطبق 

 بنظام املنافسة والئحته التنفيذية املتعلقة املخاطر 

فيمح لمأصرررربح مالشررررساهمفيموضررررعمةهي نمفيمال رررر قمأومتممتصررررنيفه ماذلكمةنمقب مالهيئهمال  ةهملل ن ف رررره،ف ررررتخضررررعماألنشررررطهمالتشررررغيليهمللشررررساهم

م(موالئحت م06/03/2019هم)امل افقم29/06/1440(موت ريخم75للشرررررسوطموالضررررر ابطمال ار ةمفيمنظ مماملن ف رررررهمالصررررر  رمب  جبماملسسررررر ممامللكيمرقمم)م/

م(.محيثم ادفمنظ مماملن ف هم24/09/2019هم)امل افقم25/01/1441(موت ريخم327التنفيذ همالص  رمعنمالهيئهمال  ةهملل ن ف همب  جبمالقسارمرقمم)

ف فيتا .موفيمح لهمةخ لفهمالشرررررساهمألحك ممنظ مملب   هماملن ف رررررهمال   لهمفيماألسررررر اقمال ررررر    هموتشررررر يعموتسسررررريخمق اعدمال ررررر قموحسيهماألسررررر  رموشررررر

هماملن ف رررررررررهموصررررررررردورمحكممضررررررررردمالشرررررررررساهمفي  م ت لقمااذهماملخ لفه،مفإن مةنماملبت  مأنمتت سضمالشرررررررررساهملغساة تمابيرةمتخضرررررررررعملتقد سمالهيئهمال  ة

 وزمعشررررررررسةمةال ينمري لمسرررررررر   يمفيمح لمعدممإةك نيهم(مةنمقي هماملبي  تمال ررررررررن يهم)ال  ئد(مةح مال قدمأومالتتج%10لل ن ف ررررررررهمب  مال تج وزمن رررررررربهم)

مأو
 
(ماحت  بمال  ئدمال ن ي.مب إلض فهمإلىمذلك،م حقمللهيئهمال  ةهملل ن ف همطلبمت ليقموا ق فمأنشطهمالشساهمبشك مةؤق مأوم ائمم)جزئي 

 
فيممالي 

مللشرررررررررساهموقدمت رررررررررتغسقمةدةمط يلهمللب مفيا .مح لمتكسارماملخ لف تمةنمقب مالشرررررررررساه.موعالوةمعلىمذلك،مقدمتك نمإجسا اتمإق ةهما
 
لدع ويمةكلفهمة    

 ا مامل تقبليه.موقدم ك نملبدوثمأيمةنم ذهماملخ طسماملش رمإليا مأعالهمتأثيرمسلبيموج  سيمعلىمأع  لمالشساهموةساز  مامل ليمونت ئجمع لي اا موت ق  ا

 باألسهم املطرو ةاملخاطر املتعلقة  

 السهم سعر في املحتملة بذباتبالتذ املتعلقة املخاطر 

مب دمالطسح،مالشرررررساهمألسرررررهممال ررررر قيمال ررررر سم ك نممالمقد
 
ممسررررر قممظسوف:مالبصرررررسم ونممةنا مال  اة مةنمال د دمب رررررببمابيرمبشرررررك م تأثسموقدمة رررررتقسا

مالخبرا متقد ساتمأومؤيهرممفيمالتغيرملل رررر ق،مجد مةن ف ررررينم خ لممامل ررررتقبليه،مالشررررساهمخططمتنفيذمعلىمالقدرةمعدممالشررررساه،مأ ا مضرررر فماألسررررهم،

م.استراتيجيهمتح لف تمأومواستح اذماندة جمب  لي تم ت لقمةن ف يا مةنمأيمأومللشساهمإعالنموأيمامل ليه،ماألوراقمل  قممواملبللين
م

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 

ممت ق ه م  كنمالمللشساهماأل ا موبي ن تمامل تقبليهمالنت ئجمإن
 
ممالتط رممعلىمالشساهموقدرةمانج زاتمأنمإذ.مفيم ذهمالنشسةمامل ج  ةمعنمفتختلموقدمف لي 

ممالت سفمامل رررررر  ممعلىم جبمالتيماملخ طسمإحدىمت تبرموالنت ئجمالبي ن تم قهمعدممإن.متحد د  مأومت ق ه م  كنمالموالتيمالف ليهمالنت ئجمتحد مةنمهي

م.االستث  ريممقسارهمعلىمتؤثسمالمحتىمعليا 

 جديدة أسهم إصدار با تمال لقةاملتع املخاطر 

م التأثير إلى ذلك  ؤ ي أن املبت   ف ن امل تقب ، في جد دة أسهم إصدار الشساه قسرت ح ل فيم
 
ه ن به تدني أومال  قم في ال هم س س على سلب   ةلكي 

م.البين ذلك في ال د دة األسهم في استث  ر م عدم ح ل في الشساه في امل    ين

 الطرح بعد الحاليين املسالمين قبل من الفعلية لسيطرةبا املرتبطة املخاطر 

مأومةعمة ر   ينم خسينمةنمال ريطسةمعلىمالقساراتموالتصرسف تمالتيمتتطل
 
بمة افقهمب دماالنتا  مةنمع ليهمالطسح،مقدم ت كنمامل ر    نمالب لي نمة  

،موانتخ بمأعضررررررررر  مةجلسماإل ارة،موزي  ةمرأسمامل لمأومتخفيضرررررررر ،مع لي تماالندة جمواالسرررررررررتح اذموبيعماألصررررررررر لمم-ب  مفيمذلكم ونمحصرررررررررسمم-امل ررررررررر   ينم

يينمةعموإصررردارمأومعدممإصررردارمأسرررهممإضررر فيه،مأومت زيعماألرب ح،مأومأيمتغييرمفيمالشرررساه.موفيمح لمنشرررأتمظسوفمتت  رضمفيا مةصررر ل مامل ررر   ينمالب ل

صرررررر لبهم،موقدم   رسمامل رررررر    نمالب لي نمسرررررريطسااممعلىمالشررررررساهمةصرررررر ل مة رررررر  ميماألقليه،مفإنمذلكمقدم ضررررررعمة رررررر  ميماألقليهمفيموضررررررعمليسمفيم

موبشك مج  سيمعلىمأع  لمالشساهمووض ه مامل ليمأومنت ئجمع لي اا موت ق  اا مامل تقبليه.
 
مبطسيقهمتؤثسمسلب 

 الشركة ألسهم سابقة سوق  وجود بعدم املرتبطة املخاطر 

مولممي بقموج  مس قمة ليملتداولمأسهم
 
الشساه،موالم  جدمأيمتأايداتمبشأنموج  مس قمف  لهموة ت سةملتداولمأسهممالشساهمب دممالم  جدمح لي 

ذلكمعلىمس سمال هم،موإذاملمم تط رمس قمنشطملتداولمأسهممالشساهممسيؤثسمة  مالطسحموج  معسضمأومطلبمةحدو معلىم ترتبموقدمإ راجمالشساه،

مابير.فقدمتتأثسمسي لهموس سمتداولمأسهممالشساهمبشك مسلبيموم

م
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 الطرح عملية بعد املوازية السوق  في األسهم من كبير عدد ببيع املرتبطة املخاطر 

معلرىمال ر سمال ر قيمل
 
وب ردمإت ر ممع ليرهمالطرسحمبنجر ح،م.مألسرهمإنمبيررعمعررد مابيررسمةررنماألسررهممفرريمال رر قمامل ليررهمب رردمإت رر ممع ليررهمالطررسحمسرريؤثسمسرلب 

مةررررررنمت ريررررررخمبررررررد متررررررداولماألسرررهممفررريمال ررر قمامل ليررره،موقررردم رررؤ يمبيرررعمأيمةرررنم(م12)خضرررعمابرررررر رمامل رررررر   ينملفتررررررسةمحظررررررسمةداارررررر مسررر فم 
 
اثنرررررريمعشررررررسمشررررررهسا

معلىمسر قمأسرهممالش
 
رساه،موب لت ليمقردم نترجمعرنمذلركمانخفر ضمال ر سمامل ر   ينمالكب رمل رد مابيرمةنماألسرهممب ردمانتار  مفترسةمالبظرسمإلرىمالتأثيرسمسرلب 

م
 
م.وبشرك مج  رسيمعلرىمأع ر لمالشرساهمووض هر مامل لريمونت ئرجمع لي اا موت ق  اا مامل رتقبليهمال ر قيملألسرهم،موالرذيمسريؤثسمسرلب 

 مستقبلية يةتنظيم متطلبات أي أو الرئيسية للسوق  االنتقال متطلبات تحقيق بعدم املتعلقة املخاطر 

سررنتينمح رربمالنظرر ممالب لرريملل رر قمامل ليرره(معلررىمإ راجهرر مفرريم(  كررررنمللشررررساهمتقد ررررممطلرررربمإ راجمفرررريمال رررر قمالسئي رررريهمب رررردمةررررسورمالفتررررسةمالنظ ةيررررهم

(مال     هم)تررداولممةج  عهمتداولمال     هررريئهمال رر قمامل ليررهموعررنمال ر قمامل ازيره،موذلرركمب رردماسررتيف  مج يررعماملتطلبرر تمالنظ ةيررهمالصرر  رةمعررنم 

معلررررررىمق اعرررررردمطررررررسحماألوراقمامل ليررررررهموااللتزاةرررررر تمامل ررررررت سةموق اعرررررردماإل راج،مواملت لقررررررهمب نتقرررررر لمالشررررررسا تمامل
 
درجررررررهمفرررررريمال ررر قمامل ازيرررهمإلرررىمال ررر قمبنرررررر  ا

أوملمعررردممت كرررنمالشرررساهمةرررنماسرررتيف  متلررركماملتطلبررر تمأومأيمةتطلبررر تمنظ ةيرررهمإض فيرررهمة رررتقبليهمقررردمتفسضهررر مالهيئرررهمعلرررىمالشررررررساهمالسئي ررريه،مفررريمحررر 

دارم ررررذهم رررريمسرر قم قتصررسمفيار مصررال رررر ق،مفررررإنمالشررررساهملررررنمتت كررررنمةررررنماالنتقرررر لمإلررررىمال رررر قمالسئي رررريه،موب رر مأنمال رر قمامل ازيررهمحتررىمت ريررخمنشررسةماإلم

معلرررىمالتررررررداولمعلررررررىمامل ررررررتث سينماملؤ ليررررررنمفقررررررط،مفررررررإنمح ررررررممالتررررررداولمالي ةرررررريموال رررررري لهمسررريك نمأقررر مةنررر مفررريمال ررر قمالسئي ررري
 
ه،موب لت لررريمسررريؤثسمسرررلب 

موبشرك 
 
م.ج  رسيمعلرىمأع ر لمالشرساهمووض هرر مامل لرريمونت ئررجمع لي اارر موت ق  اارر مامل ررتقبليهمسري لهمسرهممالشرساهموقي تار مال ر قيه،موالرذيمسريؤثسمسرلب 

 

 املوازية السوق  في االستمرار في الشركة رغبة مخاطر 

ب النتق لمإلىممب دمالطسحمفيمال  قمامل ازيه،موب دمةض يمالفترةمالنظ ةيهمب  جبمالق اعدمذاتمالصلهمقدمتك نمالشساهمة ت فيهمللشسوطمالخ صه

تىمت ريخمنشسةمال  قمالسئي يه،مولكنا متسغبمفيماالست سارماشساهمةدرجهمفيمال  قمامل ازيهموعدمماالنتق لملل  قمالسئي يه.موب  مأنمال  قمامل ازيهمح

ق مةن مفيمال  قمالسئي يهموب لت ليماإلصدارمهيمس قم قتصسمفيا مالتداولمعلىمامل تث سينماملؤ لينمفقط،مفإنمح ممالتداولمالي ةيموال ي لهمسيك نمأ

معلىمسي لهمسهممالشساهموقي ت مال  قيه.
 
 التأثيرمسلب 

م

 املخاطر املتعلقة بسيولة أسهم الطرح 

ممالم  جررد
 
مالشررساهمأسررهمملتررداولممت سةوة ررمف  لررهمسرر قمموجرر  مبشررأنمتأايررداتمأيم  جرردموالمالشررساه،مأسررهمملتررداولممة لرريمسرر قمموجرر  مي رربقمولررممح ليرر 

مسرلبيمبشرك مالشرساهمأسرهممترداولمموسر سمسري لهمعلرىمسرريؤثسمذلرركمفررإنمالشررساه،مأسررهمملتررداولممنشررطمسرر قمم تطرر رمملررمموإذامالطررسح،مفتررسةمانتارر  مب ررد

ممسريؤثسموالرذيموابيرس،
 
موت ق  اارر مامل تقبيله.مع لي اارر مونت ئررجمامل لرريمض هرر ووممالشررساهمأع رر لمج  ررسيمعلىموبشررك مسرلب 

م

 سهم األ  لحاملي األرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر 

ماملر لمسرأموةتطلبر تمالنقد ره،مالتدفقر تمامل لري،موال ضرعمامل رتقب ،مفريماألربر حمتحقرقمةنار مال  اةر مةرنمال د ردمعلرىمامل رتقب مفريماألربر حمت زيرعمي ت رد

ممعلىمأرب حمت زيعمةررررنمالشررررساهمتت كررررنمالموقرررردمأخررررسى،مع اةرررر معرررردةمإلررررىمإض فررررهمللت زيررررع،مالق بلررررهمالشررررساهمواالحتي طرررر تمة ليررررهمالررررسأسموالنفقرررر تمال  ةرررر ،

فيمح لمإبساممالشساهمأيمإتف قي تمت  ي ممذلررركمإلرررىمب اإلض فرررهماألربررر ح،متلررركمت زيرررعمعلرررىمامل ررر   ينم  افرررقمالمأوماإل ارة،مةجلسم  ص يمالموقررردمامل ررر   ين

م.مال ههمالت  يليهمقبرر مةررنمبذلرركمللقيرر ممخطيررهمة افقررهمعلررىمالبصرر لممب رردمإالمأربرر حمأيمت زيررعمررنمة تقبليهمتخضعملقي  مت نعمالشساه

ممال ري لهمة رت ىممتأثرسمأومالشرساهمأربر حمفريمانخفر ضمعليار م ترتربمقرردمةت ق رر مغيررسمجد رردةمالتزاةرر تمأومةص ريررفمالشررساهمتتكبرردمقرردمأخررسى،من حيررهموةررن

مأسررررهممعلررررىماملت قررررعمال  ئرررردمانخفرررر ضمإلررررىم ررررؤ يمقرررردمذلرررركمفررررإنموب لت لرررريمان داةرررر ،مأوماألربرررر حمت زيررررعمانخفرررر ضمإلررررىم ررررؤ يمقرررردمالررررذيماألةسملد ارررر ،مالنقد ه

مم ت لرقمفي رر مض رر نمأيمتقرررردممالمالشررررساهمأنمب لذاررررسمال د ررررسم،لل     ينماملت ق ررررهمال  ئررررداتمعلررررىمسررلبيموج  ررررسيممبشررك مسرريؤثسمالررذيمةساألممالشررساه،

ممةرنموملزيد.مللشساهماألس س يمالنظ ممفيمعليا مةنص صمة ينهموض ابطملشسوطماألرب حمت زيعمويخضعمة ينره،مسرنهمأيمفيمسريدفعمالذيمالت زي ر تمب بلرغ

ممال  اةر م ررذهمفررإنمذاررسهمتررممةرر معلررىمبنرر  مو.مالنشررسةم ررذهمةررن "األربرر حمت زيررعمسي سه(م"5)مالق ررممةساج ررهمالسجرر  ماألربرر ح،مت زيررعمسي سررهمحرر لممالتف صيرر 

م.امل رتقبليهم ق  اا وتمع لي اا مونت ئرجمامل لريمووض هر مالشرساهمأع ر لمعلرىمج  رسيمموبشرك مسرلب مسرتؤثس
 

 باقتصار التداول على املستثمرين املؤلليناملتعلقة املخاطر  

معلررررررررررررررىمالتررررررررررررررداولممفياررررررر م قتصرررررررسمسررررررر قمم رررررررررررررريم ررررررررررررررذهماإلصررررررردارمنشرررررررسةمت ريرررررررخمحترررررررىمامل ازيرررررررهمال ررررررر قمسيتممإ راجمأسهممالشساهمفيمال  قمامل ازيه،موحيثمأنم

ممسررريؤثسموب لت لررريمالسئي ررريه،مال ررر قممفررريمةنررر مأقررر مسررريك نمموال رررررري لهمالي ةرررررريمالتررررررداولمم ررررررمحمفررررررإنمفقررررررط،ماملؤ ليررررررنمامل ررررررتث سين
 
مسرررهممسررري لهمعلرررىمسرررلب 

ممسريؤثسموالرذيمال ر قيه،موقي تار مالشرساه
 
م.ليهامل ررتقبموت ق  اارر مع لي اارر مونت ئررجمامل لرريمووض هرر مالشرساهمأع ر لمعلرىمج  رسيمموبشرك مسرلب 
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها  

  نبذة عن الشركة 

مامل افق)م ر29/03/1400وت ريخم (1131002483)مرقممالتج ريممالس  ةقفلهمتأس  مب  جبممس    همة    همشساههيممال س ئ مالصن عيهمشساه

وعشسينممةق ممإلىمخ  هم،س   يمري لم(250,000,000)مخ  ينمةلي نمة ئت نموم بلغمرأسمة لمالشساهمالب ليم.مبسيدةالص  رمب د نهمم(م16/02/1980

ويت ث معن انمالشساهمالسئي  يما  مم.(مري التمس    ه10ةدف عهمالقي همب لك ة ،مقي هما مسهممةنا معشسةم)مع  يمسهم(م25,000,000)مةال ينمةلي نم

من .مع سمبنمخط بمرض يمهللامعطسيقمم-محيمالناضهم–مبسيدة  مةذا رمفيمالس  مالتج ريمفيم

"ممالزراعيهمال سرررر ئ مةؤسرررر رررره"ماسررررممتح ماملشرررريق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمصرررر ل ملصرررر حها مفس  هما ؤسرررر ررررهمالصررررن عيهمال سرررر ئ مشررررساهمسرررر رررر تأ

مخ  رررررينمقدرهمة لموبسأس(مم16/02/1980مامل افق)مه29/03/1400مبت ريخمبسيدةمةد نهمةنمالصررررر  ر(م1131002483)مرقممالتج ريممالسررررر  مب  جب

مبإسممتض ةنيهمشساهمإلىمالزراعيهمال س ئ مةؤس همتح ي مامل لكمقسرم(مم16/06/1991مامل افق)هم03/12/1411موبت ريخم.س   يمري لم(50,000)مألف

ممةق ممس   يمري ل(م200,000)مألفمة ئتيمليصب مامل لمرأسمزي  ةموتم"مماملشيق مواخ ان بنمعبدهللامألصب اا معبدالسح نممالزراعيهمال س ئ مشساه"

ممأرب ينمحصررررهما مقي هم،ن تجهمعنمتقييمملصرررر فيمأصرررر لماملؤسرررر ررررهمبقي همةتفقمعليا مبينمالشررررسا  مالقي همةت رررر ويهمعينيهمحصرررر (م5)مخ سمد عمإلى

معدلما تبملدىمتأسررررري ررررره معقدموأثب (م1131002483)مالسقممتح مبسيدةمب د نهمالتج ريممب لسررررر  مالشرررررساهمقيدموتم ممسررررر   ي،مري ل(م40,000)مألف

ممتح ي معلىمب إلج  عمالشرررررررسا  موافق(مم04/11/2006مامل افق) ه13/10/1427موبت ريخ(.مم16/06/1991 امل افق)مه03/12/1411مريخبت (م664)مبسقم

ممةال ينمعشررررررررررسةمإلىمةق ررررررررررممسرررررررررر   يمري ل(م100٫000٫000)مةلي نممة ئهمقدرهمة لمبسأسمةقفلهمة رررررررررر   همشررررررررررساهمإلىمتضرررررررررر ةنيهمشررررررررررساهمةنمالشررررررررررساه

مموت ررررر ينمت ررررر همالب لغهمب لزي  ةمال ف  متمموقدمع   ه،مأسرررررهمموج ي ه مسررررر    همري الت(م10)معشرررررسةمةنا مسرررررهمما مقي همع  ي،مسرررررهم(م10,000,000)

ممسرررر   يمري ل(م99,800,000)مألفموث  ن  ئهمةلي نم
 
مقيدموتمم،"الصررررن عيهمال سرررر ئ مشررررساه"مليصررررب مالشررررساهمإسررررممت د  متم مما  مامل رررر   ين،مةنمنقدا

م(مومالقسارمال زاريمرقمم02/09/2007هم)امل افقم20/08/1428ق(موت ريخم/216ب  جبمالقسارمال زاريمرقمم)مامل ررررررررررررر   همالشرررررررررررررسا تمبسررررررررررررر  مالشرررررررررررررساه

مماملر افق)مه29/03/1400موتررررررر ريرخم(1131002483)مرقرممالرترجررررررر ريممالسررررررررررررررر ررررررر موبر ر جررررررربمم(10/11/2007هم)املر افرقم29/10/1428وتررررررر ريرخم)قم/(269

مة لمرأسمزي  ةمعلىمال    همغيرمال  ةهمال   يهموافق (مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434موبت ريخ.مبسيدةمب د نهمالصررررررررررر  ر(مم16/02/1980

ممةلي نمموعشرررسينمخ  رررهمإلىمةق ررر همسررر   يمري ل(م250,000,000)مةلي نمموخ  رررينمة ئتينمإلىمسررر   يمري ل(م100,000,000)مةلي نممة ئهمةنمالشرررساه

م25,000,000) (مسررررررررررررهمم  تلكه مامل رررررررررررر    نم1(مسررررررررررررهممةج نيمةق ب ما مواحدم)1.5ن مواحدمونصررررررررررررفم)ب موذلكمب لك ة مالقي همةدف عهمع  يمسررررررررررررهم(

معشسمخ  همعد مإصدارمطسيقمعنوالذيم  ث مت ريخمان ق  مال   يهمال  ةهمالغيرمع   هم(مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434املقيدونمفيمت ريخم

ممسرر   يمري لمةلي نمموخ رر ينمة ئهمالب لغهمب لزي  ةمال ف  متمموقدم،سرر    همي الترم(م10)معشررسةمةنا مسررهمما مقي همع  ي،مسررهم(م15,000,000)مةلي نم

مةنمسرررر   يمري ل(م10,000,000)مةال ينمعشررررسةمةبلغموتح ي ماملبق ة،ماألرب حمح رررر بمةنمسرررر   يمري لم(140,000,000)مةلي نمموأرب ينمة ئهمخاللمةن

 .النظ ةيماالحتي طيمح  ب

 ليكل رأس مالهاتاريخ الشركة وألم التطورات في  

مال س ئ مةؤس ه"ماسممتح ماملشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمص ل ملص حها مفس  هما ؤس همالصن عيهمال س ئ مشساهمتأس   •

موبسأس(مم16/02/1980مامل افق)مه29/03/1400مبت ريخمبسيدةمةد نهمةنمالص  ر(م1131002483)مرقممالتج ريممالس  مب  جبم"الزراعيه

 .س   يمري ل(م50,000)ملفأمخ  ينمقدرهمة ل

م(مخ صم25/09/1989هم)امل افقم24/02/1410ص(مملصنعمال س ئ مألنظ همالسيمبت ريخم/97حصل مالشساهمعلىمتسخي مصن عيمرقمم) •

 بإنت جمأن بيبمبالستيكيهمألنظ همالسيمب لتنقيطم)ب ليمإ ثلين(.م

مال س ئ مشساه"مبإسممتض ةنيهمشساهمإلىمالزراعيهمال س ئ مس هةؤممتح ي مامل لكمقسرم(مم16/06/1991مامل افق) ه03/12/1411موبت ريخ •

مإلىمةق ممس   يمري ل(م200,000)مألفمة ئتيمليصب مامل لمرأسمزي  ةموتم"ماملشيق مواخ ان مبنمعبدهللاألصب اا معبدالسح نممالزراعيه

محصهما مقي هم،ةتفقمعليا مبينمالشسا  ن تجهمعنمتقييمملص فيمأص لماملؤس همبقي هممالقي همةت  ويهمعينيهمحص (م5)مخ سمعد 

متأسي ه معقدموأثب (م1131002483)مالسقممتح مبسيدةمب د نهمالتج ريممب لس  مالشساهمقيدموتم ممس   ي،مري ل(م40,000)مألفمأرب ين

 .م(م16/06/1991 امل افق)م ر03/12/1411مبت ريخ(م664)مبسقممعدلما تبملدى

مةقفلهمة    همشساهمإلىمتض ةنيهمشساهمةنمالشساهمتح ي معلىمب إلج  عمالشسا  موافق(مم04/11/2006مامل افق) ه13/10/1427موبت ريخ •

معشسةمةنا مسهمما مقي همع  ي،مسهم(م10,000,000)مةال ينمعشسةمإلىمةق ممس   يمري ل(م100٫000٫000)مةلي نممة ئهمقدرهمة لمبسأس

م10) م99,800,000)مألفموث  ن  ئهمةلي نمموت  ينمت  همالب لغهمزي  ةب لمال ف  متمموقدمع   ه،مأسهمموج ي ه مس    همري الت( مري ل(

ممس   ي
 
مامل    همالشسا تمبس  مالشساهمقيدموتمم،"الصن عيهمال س ئ مشساه"مليصب مالشساهمإسممت د  متم مما  مامل    ين،مةنمنقدا

 رم29/10/1428وت ريخم) ق/(269مومالقسارمال زاريمرقم(م02/09/2007هم)امل افقم20/08/1428ق(موت ريخم/216ب  جبمالقسارمال زاريمرقمم)
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م م10/11/2007)امل افق مم16/02/1980مامل افق)مه29/03/1400موت ريخم(1131002483)مرقممالتج ريممالس  موب  جبم( مالص  ر(

 .مبسيدةمب د نه

مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434موبترر ريخ • ممةلي نممةرر ئررهمةنمالشررررررررررررررساررهمةرر لمرأسمزيرر  ةمعلىمال رر   ررهمغيرمال رر ةررهمال   يررهموافقرر (

م100,000,000) م250,000,000)مةلي نمموخ  ررررررررررررررينمة ئتينمإلىمسرررررررررررررر   يمري ل( ممةلي نمموعشررررررررررررررسينمخ  رررررررررررررررهمإلىمةق رررررررررررررر همسرررررررررررررر   يمري ل(

م25,000,000) (مسرررررررررررررهمم  تلكه م1(مسرررررررررررررهممةج نيمةق ب ما مواحدم)1.5ب ن مواحدمونصرررررررررررررفم)موذلكمب لك ة مالقي همةدف عهمع  يمسرررررررررررررهم(

ممطسيقمعنوالذيم  ث مت ريخمان ق  مال   يهمال  ةهمالغيرمع   هم(مم04/06/2013مامل افق)مه25/07/1434يدونمفيمت ريخمامل رررررررررر    نماملق

مب لزي  ةمال ف  متمموقدم،سررررر    همري الت(م10)معشرررررسةمةنا مسرررررهمما مقي همع  ي،مسرررررهم(م15,000,000)مةلي نممعشرررررسمخ  رررررهمعد مإصررررردار

مموتح ي ماملبق ة،ماألرب حمح  بمةنمس   يمري لم(140,000,000)مةلي نمموأرب ينمة ئهمخاللمةنمس   يمري لمةلي نمموخ  ينمة ئهمالب لغه

م.النظ ةيماالحتي طيمح  بمةنمس   يمري ل(م10,000,000)مةال ينمعشسةمةبلغ

 

مع  يمسهم(م25,000,000)موعشسينمةلي نممخ  هس   ي،مةق ممإلىممري ل(م250,000,000)مخ  ينمةلي نمة ئتينموم بلغمرأسمة لمالشساهمالب ليمم

م.(مري التمس    ه10عشسةم)ةنا مقي هما مسهمم،مةدف عهمالقي همب لك ة 

 الطبيعة العامة ألعمال الشركة  

م،بسيدةالص  رمب د نهمم(م16/02/1980مامل افق)م ر29/03/1400وت ريخم (1131002483)مرقممالتج ريممالس  ب  جبممنش طه مالشساهمت  رس

ا  مفيمس له مالتج ريمفيمصن عهمالب ليمأثيلين،مصن عهماألن بيبموامل اسيرموالخساطيمموسي رمنق مالبساهمونق مامل ا ،مصن عهموتت ث مأنشطهمالشساهم

م،مالبيعمب لتجزئهملآلالتموامل داتمالزراعيه.ول ازةه ة اسيرموخساطيمموأن بيبمبالستيكيهمووصالاا م

م:الت ليهماألغساضموتنفيذملهب زاومماألس س يمالنظ ممفيما  مالشساهمأنشطهموتت ث 

 .وةلبق اا ماله تف،مالكهسب  ،ملصحي،امالصسف املي ه،مالسي،مألنظ همةختلفهموأح  ممب ق س ت(ملينيا ث ب لي)مالبالستيكمأن بيبمإنت ج •

م.ةط طيهموف اص محلق تمإنت ج •

م.الصحيموالصسفماملي همأع  لموتشغي مصي نهمالصحي،موالصسفماملي همأع  لمةق والتم •

م.الشساهمةنتج تمفيموالتجزئهمال  لهم رةتجم •

م.مةنتج اا مولبفظمأغساضه ملتحقيقمالالزةهموامل ت  ع تماملب نيموإنش  مال ق راتمت لكم •

م.موخ رجه مال     همال سبيهمامل لكهم اخ مالشساهمةنتج تمت  يق •

م.خ رجه مإلىموالتصد سمامل لكهمإلىماالستيرا  •

م.امل اقعموتنظيممالبدائقمتش يرم •

م.مامليك نيكيهمواألع  لمالنف   تمةنموالتخل ماملدنمظ فهنم •

م.ال  ةهمواملنتز  تمالبدائقموصي نهمامليك نيكيهماألع  لموصي نهمتشغي  •

 .والغ زموالسيمماملي همشبك تمتنفيذم •

مالتراخي معلىمالبص لممب دمإال.موجدتمإنماملختصهمال ه تمةنمالالزةهمالتراخي معلىمالبص لمموب دماملتب هماألنظ هموفقمأنشطتا مالشساهمت  رسمو

مال     همال سبيهمامل لكهمفيماا موامل   لممال  ئدةماألنظ همتتطلها موالتيموجدتمإنمالنظ ةيه مالنظ ةيهمالتراخي مج يعمعلىمالشساهمحصل موقد.

 ذهممنشسمت ريخمحتىمةه همجد دةمنش ط تمأومةنتج تمأيمللشساهم  جدمالا  مم،م ذهمالنشسةمت ريخمحتىماملف  لممس ريهمالتراخي متلكمج يعموالزال 

م.النشسة

 نموذج عمل الشركة 

ماملي ةموشرررررربك تمالسيممشرررررربك تمةنا اسررررررتخداة تمةت د ةممفيمت ررررررتخدمموالتيموةك الاا موالقطعمإ ثلينمالب ليمأن بيبمبإنت جنشرررررر طمالشررررررساهمالب ليممت ث 

ممبتصررررنيعمالشررررساهمتق مم،ذلكمإلىمب إلضرررر فهم.الصررررن عيهماالسررررتخداة تمةنمل د دامإلىمب إلضرررر فهمواالتصرررر التموالكهسب  مالغ زموأن بيبمالصررررحيموالصررررسف

موع ازلمحساريهمإسفنجيهمة طحهمو ائسيهمل زلماألن بيب.ماألن بيبمجلدمتش  موالتيماملط طمةنتج ت

م

م
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مم:ا آلتيمةصن يا مطسيقمعنماملط طموةنتج تمإ ثلينمالب ليمأن بيبمةنما مبإنت جمالشساهموتق م

هم)امل افقم15/07/1411(موت ريخم1131009107فسعمةصررررررررررررررنعمشررررررررررررررساهمال سررررررررررررررر ئ مالصررررررررررررررن عيهمبسرررررررررررررر  متج ريمرقمم)م:ئل ألنظمة الري الوساااااااااااامصااااااااااانع 

أن بيبمالب ليماثيلينمع ليمالكث فهموأن بيبمالب ليما ثلينمةنخفضمالكث فهموةنتج تمالتبطينمعلىمإنت جمماملصرررنعمي   م(مصررر  رمةنمبسيدة،م31/01/1991

مقسارمسقمبمامل سجهموقطعموة رررررتلزة تمالشررررربك تمب  جبمتسخي مةنشرررررأةمصرررررن عيهمالصررررر  رمةنمقب موزارةمالصرررررن عهموالثروةمامل دنيهمالداخليمواألن بيب

وتصرررررررررررررررر مالطررر قررهممم(.02/08/2022هم)امل افقم04/01/1444والرررذيم نتهيمفيمتررر ريخمم(م04/09/2019)امل افقممه05/01/1441(موتررر ريخم1001004960)

مم(80,885)م  نينمألفموث  ن  ئهموخ  هموث  نينثماإلنت جيهملل صنعمإلى
 
 م.  ممع  مبشك مسن يمم330علىمأس سممطنمسن ي 

م

هم)امل افقم12/03/1419(موت ريخم1131014314فسعمشرررررررررررررساهمال سررررررررررررر ئ مالصرررررررررررررن عيهمبسررررررررررررر  متج ريمرقمم)م:املطاطية للمنتجات السااااااااااعودي املصاااااااااانع

الص  رمب  جبمتسخي مةنشأةمصن عيهممالتكييفمألن بيبمالبساريمموال زلمماملط طمج تةنتعلىمإنت جمماملصنعمي   م(مص  رمةنمبسيدة،م07/07/1998

مامل ررررررردنيرررررررهم مالصررررررررررررررنررررررر عرررررررهموالثروة موتررررررر ريخم1001003468)مقسارمسقمبةنمقبررررررر موزارة متررررررر ريخمم(م25/07/2019)امل افقممه22/11/1440( والرررررررذيم نتهيمفي

مم(2,000)مإلفين صنعمإلىموتص مالط قهماإلنت جيهمللمم(.22/06/2022هم)امل افقم23/11/1443
 
مم.  ممع  مبشك مسن يمم330علىمأس سممطنمسن ي 

 تفاصيل اإليرادات 

  قطاعات اإلنتاج اإليرادات وفق 

م:مم2021مموم2020ماألع امم وألولمستهمأشهسمةنمم2020مومم2019قط ع تماإلنت جملألع امم  ض مال دولمالت ليمتف صي مإ سا اتمالشساهموفقم
مم2021  ني مم30وممم2020  ني مم30مموم2020 ي  برمم31مموم2019 ي  برمم31ا  مفيمقط ع تماإلنت جموفقممللشساه مإ سا اتميتف ص:م(11)ال دولمرقمم

 القط ع

مم2021  ني مم30مم2020  ني مم30مم2020 ي  برمم31مم2019 ي  برمم31

ماإل سا ات

)ري لم

مال    ي(

ن بهمةنم

إج  ليم

ماإل سا اتم)%(

ماإل سا ات

)ري لم

مال    ي(

ن بهمةنم

إج  ليم

ماإل سا اتم)%(

ماإل سا ات

)ري لم

مال    ي(

ن بهمةنم

إج  ليم

ماإل سا اتم)%(

ماإل سا ات

)ري لم

مال    ي(

ن بهمةنم

إج  ليم

ماإل سا اتم)%(

م38.92%م54,601,231م43.59%م64,990,199م41.53%م125,043,307م34.47%م109,454,763مأن بيبمالسيم

م30.04%م42,150,811م21.72%م32,374,055م21.71%م65,351,864م21.45%م68,107,940مأن بيبماملي ة

م12.47%م17,496,803م2.48%م3,704,015م12.48%م37,557,842م10.08%م32,004,483مأن بيبمالغ ز

م5.95%م8,352,758م18.11%م27,001,920م11.88%م35,764,615م20.28%م64,413,257مأن بيبماالتص الت

انرررررر بيرررررربمةصررررررررررررن رررررر م

بررررنررررفررررسمةررررقرررررر  رررريررررسم

ماالن بيبمامل دنيه

م0.04%م50,993م0.11%م162,171م0.08%م230,995م2.20%م6,977,019

ةنتج تمة رررررررررررت ر ةم

مت ةهمالصنعم
م1.91%م2,677,506م2.87%م4,281,596م2.58%م7,782,305م2.49%م7,917,595

ةرررررنرررررترررررجرررررر تمقرررررطرررررر عم

مالكهسب  
م4.03%م5,649,019م3.15%م4,690,456م3.18%م9,581,507م1.97%م6,245,673

تررررررر ةرررررررهممةرررررررنرررررررترررررررجررررررر ت

مةحليهمالصنع
م0.01%م7,331م0.44%م650,900م0.25%م750,851م0.16%م507,761

ة ا مت ةهمالصررررررررررررنع،م

مةصن  
م0.00%م2,110م0.00%م6,129م0.00%م8,908م0.00%م9,459

م1.57%م2,200,812م3.53%م5,267,002م1.92%م5,779,775م3.35%م10,637,743م*أخسىم

م5.07%م7,107,572م3.99%م5,949,948م4.39%م13,210,173م3.55%م11,283,132مةنتج تماملط ط

 100.00% 140,296,946 100.00% 149,078,391م100.00%م301,062,142م100.00%م317,558,825ماإلج  لي

 املصدر:مالشساه

مرمتسايبموصي نهموتأجيرمةك ئنمولب م.مطب ليمخشبموأج مةبي  تمت ث ماإل سا اتمالن تجهمعنمةبي  تمإع  ةمتدويسمومم*

  املصنع اإليرادات وفق 

م:مم2021  ني مم30وا  مفيممم2020  ني مم30وا  مفيم م2020مومم2019  ض مال دولمالت ليمتف صي مإ سا اتمالشساهموفقمةص نعمالشساهملألع امم
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 فقمةص نعمالشساهمتف صي مإ سا اتمللشساهموم:م(12)ال دولمرقمم

القط عمح بم

 املصنع

مم2021  ني مم30مم2020  ني مم30مم2020 ي  برمم31مم2019 ي  برمم31

ةصنعمال س ئ م

مألنظ همالسيم

املصنعم

ال    يم

لل نتج تم

ماملط طيه

ةصنعمال س ئ م

مألنظ همالسيم

ةصنعمال س ئ م

مألنظ همالسيم

ةصنعمال س ئ م

مألنظ همالسيم

املصنعم

ال    يم

لل نتج تم

ماملط طيه

ةصنعمال س ئ م

مألنظ همالسيم

املصنعم

ال    يم

لل نتج تم

ماملط طيه

م)ري لمال    ي(
)ري لم

مال    ي(
م)ري لمال    ي(

)ري لم

مال    ي(
م)ري لمال    ي(

)ري لم

مال    ي(
م)ري لمال    ي(

)ري لم

مال    ي(

م0م54,601,231م0م64,990,199م0م125,043,307م 0م109,454,763مأن بيبمالسيم

م0م42,150,811م0م32,374,055م0م65,351,864م 0م68,107,940مأن بيبماملي ة

م0م17,496,803م0م3,704,015م0م37,557,842م 0م32,004,483مأن بيبمالغ ز

أن بيبم

ماالتص الت
م0م8,352,758م0م27,001,920م0م35,764,615م 0م64,413,257

ان بيبمةصن  م

بنفسمةق  يسم

ماالن بيبمامل دنيه

م0م50,993م0م162,171م0م230,995م 0م6,977,019

ةنتج تم

ة ت ر ةمت ةهم

مالصنعم

م0م2,677,506م0م4,281,596م0م7,782,305م 0م7,917,594

ةنتج تمقط عم

مالكهسب  
م0م5,649,016م0م4,690,458م0م9,581,507م 0م6,245,673

ةنتج تمت ةهم

مالصنعمةحليه
م0م7,331م0م650,900م0م750,851م 0م507,761

همة ا مت ة

مالصنع،مةصن  
م0م2,110م0م6,129م0م8,908م 0م9,459

م0م2,200,812م0م5,267,002م0م5,779,775م 0م10,637,743مأخسىم

م7,107,572م0م5,949,948م0م13,210,173م0م11,283,132م0مةنتج تماملط ط

 7,107,572 133,189,371 5,949,948 143,128,445 13,210,173 287,851,969 11,283,132 306,275,692ماإلج  لي

 140,296,943 149,078,393 301,062,142 317,558,824مإج  ليماإل سا اتم

الن بهمةنم

 إج  ليماإل سا ات
م5.07%م94.93%م3.99%م96.01%م4.39%م95.61%م%3.55م96.45%

مالشساه:ماملصدر

 كبار العمالء 

ةعماإلش رةمإلىمأنمال القهمةعممم2021  ني مم30وا  مفيممم2020ممو2019 ي  برمم31فيمهما  مخ  همع ال مللشسا  ض مال دولمالت ليمق ئ همبأابرم

م:أواةسمالشسا ماملب شسةتق ممعلىمأس سممج يعمال  ال مب  مفيامماب رمال  ال 
 م2021  ني مم30مموم2020برم ي  م31مموم2019 ي  برمم31ق ئ همأابرمخ  همع ال ما  مفيم:م(13)ال دولمرقمم

مم2021  ني مم30ممم2020 ي  برمم31 م2019 ي  برمم31

مطبي همال القهماسممال  ي 

ماإل سا ات

)ري لم

مس   ي(

ن بهمةنم

ماإل سا ات
مطبي همال القهماسممال  ي 

ماإل سا ات

)ري لم

مس   ي(

ن بهمةنم

ماإل سا ات
ماسممال  ي 

ماإل سا اتمطبي همال القه

)ري لم

مس   ي(

ن بهمةنم

ماإل سا ات

مشساهمغ زمةصس
طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م9.03%م28,663,358
شساهمغ زم

مةصس

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م%6.12م18,431,002
شساهمغ زم

مةصس

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م12.06%م16,915,753

ةج  عهم

ثيرة بالستيكم

في شنمتكن ل جيم

ماألةسيكي

طسفم

مة تق 

أواةسم

سا مش

مةب شسة

م2.20%م6,974,862
م-ت ونمغ زم

مةصس

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م%3.25م9,776,927

شساهمثب تم

لإلنش  اتم

ماملبدو ة

مم

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م6.06%م8,504,764

شساهمن   م

مالتج ريهماملبدو ة

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م2.18%م6,907,233

شساهمب  انم

للزراع م

ق والتموامل

ماملبدو ة

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م%2.18م6,568,444

شساهمب  انم

للزراع م

واملق والتم

ماملبدو ة

مم

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م2.64%م3,704,866
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شساهموةض تم 

مالدوليهمللتج رة

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م1.84%م5,853,553
م-ريجنمغ زم

مةصس

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مب شسةة

م%1.88م5,655,472

شساهم

الترايب تم

االوليهملالع  لم

الكهسب ئيهم

ماملبدو ة

مم

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م2.24%م3,136,738

ةؤس همةطلقم

الغ يسيم

ملل ق والت

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م1.80%م5,711,167

راهمثب تم

لإلنش  اتم

ماملبدو ة

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م%1.34م4,020,006

ةؤس همحي ةم

القصيمم

للتج رةم

ماملق والت

مم

طسفم

مة تق 

أواةسم

شسا م

مةب شسة

م%1.65م2,320,218

م24.65%م34,582,339مماإلج  ليم%14.77م44,451,851مماإلج  ليم17.04%م54,110,173ماإلج  لي

مالشساه:ماملصدر

 كبار املوردين 

وألولمستهمأشهسمةنممم2020ممو2019ةنمإج  ليمتكلفهماإل سا اتملألع اممم%(92)وم(م%81و)م(%91)املشتر  تمةنما فهمامل ر  نمن بهمإج  ليمشكل م

ةنمإج  ليمتكلفهمم(%84)م(مو%57(موم)%61)ن به)املب لهمعلىمتكلفهماإل سا ات(ممةنما فهمامل ر  نماملشتر  تص فيمشكل م،معلىمالت اليمم2021ال  مم

  ض مال دولمالت ليمق ئ همأابرمخ  همة ر  نمللشساهملألع اممم.علىمالت المم2021شهسمةنمال  مموألولمستهمأمم2020ممو2019اإل سا اتملألع امم

 علىمالت الي،مةعماإلش رةمإلىمأنمال القهمةعماب رمامل ر  نمتق ممعلىمأس سمت  قدي:مم2021وألولمستهمأشهسمةنمال  مممم2020مومم2019

مم2021وألولمستهمأشهسمةنمال  مممم2020ع مممومم2019ق ئ همأابرمخ  همة ر  نمللشساهملألع اممم:(14)ال دولمرقمم

 الدولة موردينخمسة  أكبر  قائمة
املنتجات 

 املستوردة

)ري لممالقي ه

م(س   ي

متكلفهمإج  ليمةنمالن به

م)%(ماإل سا ات

مإج  ليمةنمالن به

م)%(ماملشتر  ت

مم2019  برم يم31ال نهمامل ليهماملنتايهمفيم

 80.96% 73.46% 186,481,349مة ا مخ ممامل لكهمال سبيهمال     همشساهمس بك

 3.74% 3.40% 8,624,138مة ا مخ ممامل لكهمال سبيهمال     ه شساهمالتصنيعمال طنيه

 1.78% 1.61% 4,091,462مة ا مخ ممامل لكهمال سبيهمال     ه ةصنعمب ليمأل انمللبالستيك

 0.95% 0.86% 2,194,914مة ا مخ مماإلة راتمال سبيهماملتحدة للكي  وي تموالب لي سزمشساهملينكسزم

 6.17% 5.60% 14,221,113مة ا مخ مماإلة راتمال سبيهماملتحدة شساهمبسوج

 93.60% 84.94% 215,612,976 امل   ع

م2020 ي  برمم31ال نهمامل ليهماملنتايهمفيم  

%71.28 58.00% 126,989,016مة ا مخ مم  هامل لكهمال سبيهمال   ممشساهمس بك  

%3.80 3.09% 6,766,031مة ا مخ ممامل لكهمال سبيهمال     ه شساهمالتصنيعمال طنيه  

%1.36 1.10% 2,417,083مة ا مخ ممامل لكهمال سبيهمال     ه ةصنعمب ليمأل انمللبالستيك  

%1.23 1.00% 2,199,796مة ا مخ ممحدةاإلة راتمال سبيهماملت شساهملينكسزمللكي  وي تموالب لي سزم  

%15.03 12.23% 26,781,375مة ا مخ مماإلة راتمال سبيهماملتحدة شساهمبسوج  

 92.70% 75.43% 165,153,301 امل   ع

مم2021م  ني م30الفترةمامل ليهماملنتايهمفيم

%78.67 86,138,279 ة ا مخ م امل لكهمال سبيهمال     همشساهمس بك  85.81%  

%1.64 1,794,752 ة ا مخ م امل لكهمال سبيهمال     همنعمب ليمأل انمللبالستيكةص  %1.79 

%0.72 783,472 ة ا مخ م اإلة راتمال سبيهماملتحدةمشساهملينكسزمللكي  وي تموالب لي سزم  %0.78 

%6.38 6,986,866 ة ا مخ مماإلة راتمال سبيهماملتحدةمشساهمبسوج  %6.96 

 نم ونغ يمشساهمت  ز  وم  انقي

ماي يك ل

Co. Ltdم

%0.23 254,742 ة ا مخ ممج ه ريهمالصينمالش بيه  %0.25 

 95.59% 87.64% 95,958,111 امل   ع

ماملصدرم:مالشساهم

 رؤية الشركة 

ممالصن عيهمال س ئ مشساهمتصب مأن
 
 .لبي يهامالبي ةمةج التما فهمفيموة تلزة اا مإ ثيلينمالب ليمأن بيبموت  يقمإنت جمةج لمفيمرائدة

 رسالة الشركة 

موإنتش ر ممال غسافي.ممأنشطتامماختالفمعلىمع الئن مخدةهمفيمالط ي موت ريخن متقني تن ماستخدام
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  العامةاستراتيجية الشركة  

م.املنتشسةمفسوعن مطسيقمعنمالداخليهماألس اقمفيمالب لم  ما  م،وجيزةمزةنيهمفترةمخاللمالخ رجيهماألس اقمج يعمةنتج تن متغطيمأن •

م.والتج ريممالصن عيمنش طه مةج التمفيمرائدةمس    همصن عيهماشساهمس  تن معلىماملب فظه •

م.والفنيهماإل اريهمة يراا مالشساهملت اص ماملؤ لهمواإل اريهمالفنيهمال ظ ئفمت طينمإلىموال عيم،اإلنت جمفيمالب لم  ما  ماإل ارةمفيمال   ةم دفن  •

 ةنواحي القوة واملزايا التنافسية للشرك 

م.مله ماملك لهمواملنتج تماألن بيبمبإنت جمالشساهمتق ممحيث،ماملنتج تمةنمواسعمطيفمت فير •

مةنماملنطقهم ولممفيمأومال     همال سبيهمامل لكهمفيمس ا موشهساا مس  تا مالشساهماات ب ةنتج تمالشساه،محيثمماا متت تعمالتيمال  ليهمال   ة •

ما  .مواألةسيكيهماألوروبيهمالشه  اتمةنموة ت دةم٩٠٠١م  زوممةنمة ت دةمالشساهمةنتج تمأنمحيثمج اا ةنتماا متت تعمالتيمال  ليهمال   ةمخالل

م.ة   نموشساهمأراةك ماشساهمامل لكهمفيمالبك ةيهمواملؤس  تمالشسا تمابرىممقب مةنمة ت دةمالشساهمةنتج تمإن

م.تصنيفمالشساهما  ر مة ت دملشساهمأراةك مال     ه •

مويخففماإل سا اتمبتن عمي   مة  موالكهسب  ،مواالتص التموالغ زمالنفطمونق مالصحيموالصسفمالشسبموةي ةما لسيمملل نتج تمعال اسماالستخدام •

م.ماالقتص   همالدورةمأوض عماختالفمعلىمإ سا ااا معلىمالبف ظمعلىمالشساهمي  عدما  .مة ينمقط عمملخ طسمالشساهمت سضمةن

مم24مالشساهمت لك،محيثمال     همبيهال سممامل لكهمفيمال اسعماالنتش ر •
 
مت ريدمعلىمق  رةم ج له مة  مالسئي  يمةساز  مالىمإض فهمامل لكهمفيمفسع 

م.املنتج تمعلىمالبص لممسه لهملل  ال م ؤةنمة  مامل لكهمأنح  مفيمةنطقهمأليمةنتج اا 

مة  م ج  مالشساهمتت تعمب ي لهمجيدة.متلفه،املخمالشساهمفسوعمخاللمةنمنقد همةبي  تمعنمعب رةمالشساهمةبي  تمةنمابيرةمن به •

مم،لل  ي مالفنيموالدعمماملش رةمتقد م • ملل  ي مخاللمفترةمتنفيذماملش ريع، مق مم  جدما  حيثمتق ممالشساهمبتقد مماملش رةموالدعممالفني

 .إرض عاممعلىموال   مال  ال ماقتراح تمةت ب همةه ت مالبيعمب دمة ملخدة ت

 ركةالسجالت التجارية للش 

مالس التمالتج ريهمللشساه:م(15)ال دولمرقمم

 الشركة اسم الرقم
نوع الكيان 

 القانوني

رقم السجل 

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط

 سجل الشركة الرئيس ي 

م1
شساهمال س ئ م

مالصن عيه

شساهم

ة    هم

مةقفله

م1131002483

أثيلين،مصن عهمصن عهمالب ليم

األن بيبموامل اسيرموالخساطيمم

وسي رمنق مالبساهمونق مامل ا ،م

صن عهمة اسيرموخساطيمموأن بيبم

بالستيكيهمووصالاا مول ازةه ،مالبيعم

ممب لتجزئهملآلالتموامل داتمالزراعيه

مه29/03/1400

مم(16/02/1980)امل افقم

مه18/09/1443

)امل افقم

مم(19/4/2022

 مصانع –اململكة  فروع الشركة داخل

2 

املصنعمال    يم

لل نتج تماملط طيهم

فسعمشساهمال س ئ م

مالصن عيه

م-فسعم

مةصنع
م1131014314

صن عهمة اسيرموخساطيمموأن بيبم

 بالستيكيهمووصالاا مول ازةه 

مه12/03/1419

مم(07/07/1998)امل افقم

مه24/11/1443

)امل افقم

مم(23/06/2022

 *اط بيع نق –فروع الشركة داخل اململكة 

م3

فسعمةصنعمشساهم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

م-فسعم

 الدة م
مت  يقمةنتج تمالشساهم2050022409

مه03/07/1412

مم(08/01/1992)امل افقم

مه24/11/1443

)امل افقم

 م(23/06/2022

م4
فسعمشساهمال س ئ م

مالصن عيه

-فسع

مالسي ض
مت  يقمةنتج تمالشساهم1010186559

مه13/03/1424

مم(14/05/2003)امل افقم

مه13/03/1444

)امل افقم

 م(09/10/2022

مه24/11/1443مه05/04/1420مت  يقمةنتج تمالشساهم1123001161 الزلفي-فسعفسعمةصنعمشساهمم5
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ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

)امل افقممم(18/07/1999)امل افقم

 م(23/06/2022

م6

فسعمشساهمةصنعم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

-فسع

 الط ئف
متج تمالشساهت  يقمةنم4032022430

مه12/08/1422

مم(28/10/2001)امل افقم

مه24/11/1443

)امل افقم

 م(23/6/2022

م7
فسعمةصنعمال س ئ م

مألنظ همالسيم

م-فسعم

املد نهم

ماملن رة

مت  يقمةنتج تمالشساهم4650027803
مه28/11/1419

مم(17/03/1999)امل افق

مه27/11/1443

)امل افقم

 م(26/06/2022

8 
فسعمشساهمال س ئ م

معيهالصن 
 1131057343مبسيدةم-فسعم

تقررررررد ممخرررررردةرررررر تمت ررررررررررررر يقيررررررهم •

 الغيرني بهمعنم

املخررررر زنمال ررررر ةرررررهمالتيمتضرررررررررررررممم •

 ال لعةج  عهمةنم

ملرررررلررررر ررررر ا مم • مبررررررر لررررر ررررر رررررلررررررره الررررربررررريرررررع

البالسرررررررررتيكيهماالوليهمواملط طم

 وااللي فمالصن عيه

مه06/04/1438

م)امل افق

مم(04/01/2017

مه06/04/1444

م)امل افق

م(م31/10/2022

م9

فسعمةصنعمشساهم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

مت  يقمةنتج تمالشساه 3550013583 تب كم-فسعم

مه03/09/1416

م)امل افق

مم(24/01/1996

مه23/11/1443

م)امل افق

مم(22/06/2022

م10
شساهمال س ئ م

مالصن عيهم
 4030185911 جدةم-فسعم

مبيعماأل واتموامل ا مالبالستيكيه

م)ب  مفيا ماألاي س(

مه28/01/1430

م)امل افق

مم(25/01/2009

مه28/01/1444

م)امل افق

مم(26/08/2022

م11

فسعمةصنعمشساهم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

م-فسعم

 جيزان
مت  يقمةنتج تمالشساه 5900008328

مه30/01/1428

م)امل افق

مم(18/02/2007

مه24/11/1443

م)امل افق

مم(23/06/2022

م12

فسعمةصنعمشساهم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

مةنتج تمالشساهت  يقم 3350011868 ح ئ م-فسع

مه04/06/1415

م)امل افق

مم(08/11/1994

مه24/11/1443

م)امل افق

مم(23/06/2022

م13
شساهمال س ئ م

مالصن عيه

م–فسعم

خ يسم

 ةشيط

م5855055736
البيعمبررر ل  لرررهملل  ا مالبالسرررررررررررررتيكيرررهم

ماألوليهمواملط طمواأللي فمالصن عيه

مه09/11/1434

مم(15/09/2013)امل افقم

مه09/11/1443

م)امل افق

مم(08/6/2022

م14

فسعمةصنعمشساهم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

م-فسعم

 سك ا 
مت  يقمةنتج تمالشساهم3400007912

مه25/04/1416

مم(21/09/1995)امل افقم

مه26/11/1443

)امل افقم

مم(25/06/2022

م15
فسعمشساهمال س ئ م

مالصن عيه

ةكهمم-فسعم

 املكسةه
م4031098380

تقررررررد ممخرررررردةرررررر تمت ررررررررررررر يقيررررررهم •

 الغيرني بهمعنم

املخررررر زنمال ررررر ةرررررهمالتيمتضرررررررررررررممم •

 ال لعةج  عهمةنم

ملرررررلررررر ررررر ا مم • مبررررررر لررررر ررررر رررررلررررررره الررررربررررريرررررع

البالسرررررررررتيكيهماالوليهمواملط طم

 وااللي فمالصن عيه

م

مهم21/03/1438

مم(20/12/2016)امل افقم

مه21/03/1444

)امل افقم

م(م17/10/2022

م16

فسعمةصنعمشساهم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

م-فسعم

 نجسان
5950006519 

يقيررررررهمتقررررررد ممخرررررردةرررررر تمت ررررررررررررر م •

 ني بهمعنمالغيرم

مالتيمتضرررررررررررررمم • املخرررررر زنمال رررررر ةرررررره

 ةج  عهمةتن عهمةنمال لع

الرررررربرررررريررررررعمبررررررر لرررررر رررررر ررررررلرررررررهملررررررلرررررر رررررر ا م •

البالسررررررررررتيكيهماألوليهمواملط طم

مه12/03/1420

م)امل افق

مم(26/06/1999

مه11/03/1444

م)امل افق

م(م07/10/2022
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مواأللي فمالصن عيه

م17

فسعمةصنعمشساهم

ال س ئ مألنظ هم

مالسيم

م–فسعم

وا يم

 اسسالدوم

مت  يقمةنتج تمالشساه 1185001973

مه24/10/1423

م)امل افق

مم(28/12/2002

مه23/10/1443

م)امل افق

مم(24/05/2022

م18
فسعمشساهمال س ئ م

مالصن عيهم
م4651002121مال الم-فسعم

ت ررررررررررررر يقمةنتجرررر تمالشرررررررررررررساررررهم اخرررر م

مامل لكه

هم)امل افقم01/11/1436

مم(16/08/2015

هم02/02/1445

)امل افقم

م(م18/08/2023

 نقاط بيع –فروع الشركة خارج اململكة 

م19
شساهمال س ئ م

مالصن عيه

م–فسعم

مأب ظبيم

رخصهمتج ريهم

ص  رةمعنم ائسةم

التن يهم

االقتص   همرقمم

ممCNم-2760638م/

 

ماملررررررر رررررررداتمواملررررررركررررررر ئرررررررنم • ترررررررجررررررر رة

 ب ل  لهم-ول ازةه مالزراعيه

م • مالسيمتجررررررر رة ة رررررررداتموأجهرزة

 ب ل  له.مم-مول ازةه 

ل ازممالزراعيهمال د موالتج رةم •

 ب ل  له.مم–

م-ماألنررررر بيررررربموامل اسررررررررررررريرتجررررر رةم •

 ب ل  له.م

خررررررردةررررررر تمحق لموةنشرررررررررررررررررررآتمم •

مالنفطموالغ زمالبر هموالبحسيه.م

مهم)امل افق06/11/1442

م(م16/06/2021

مه16/11/1443

م)امل افق

مم(م15/06/2022

س  متج ري،مم21م،مفإنمإج  ليمالس التمالتج ريهمللشساهموفسوعه م بلغم2020 ي  برمم31الق ائممامل ليهماملساج هملل نهمامل ليهماملنتايهمفيم*مبح بماملصدر:مالشساه

مةعماإلش رةمأنمالشساهمقدمق ة مب لت لي:

همض نمالس  مالتج ريملفسعمالشساهمبسقمم22/01/1430(مالص  رمةنمالخسجمبت ريخم1011012952 ةجمالس  مالتج ريملفسعمالشساهمبسقمم) -

مه.13/03/1424نمالسي ضمبت ريخم(مالص  رمة1010186559)

 ه.م08/02/1430بت ريخممبسيدةمةنمالص  ر(م1131028052)إلغ  مالس  مالتج ريملفسعمالشساهمبسقمم -

 و قوق امللكية العالمات التجارية 

موةساز  مأع  له م دعممذيوالمش  ر  ،مفيم ن كسمالذيوممالتج ريممس له مفيماملس  مالتج ريمماس ه معلىموةنتج اا مخدة اا مت  يقمفيمالشساهمت ت د

مموي نحه مالتن ف  ي،
 
ممت يزا

 
م.للشساهمالتج ريهمال الةهمأ ن همال دولمموي ض .مال  ال مبينمال  قممفيمواضب 

 ال الة تمالتج ريهمللشساه:م(16)ال دولمرقمم

 التسجيل تاريخ رقم التسجيل املالك اسم التجارية العالمة
 بلد

 جيلالتس

 بداية تاريخ

 الحماية
 تاريخ نهاية الحماية

شساهمال س ئ مم

مالصن عيه
1441029614 

هم1442/04/07

امل افقم)

 (م2020/11/22

امل لكهم

ال سبيهم

مال     ه

هم1441/11/23

 (م2020/07/14)

مه1451/11/22

مامل افق)

 (م2030/03/27

مالشساه:ماملصدر

 

 مصانع الشركة  

مةص نعمفيموال صالتمالبقنموقطعماألن بيبمانت جم تمم.ال سيعماملد نه-السي ضمخطمو  مبسيدةمملد نهمال ن بيمالدائسيممقالطسيمعلىمالشساهمةص نعمتقع

ممالشساه
 
مالسيمموأن بيبمالط قهموخط طمواالتص التموالصسفماملي همشبك تمأن بيبموتش  مةختلفه،مواستخداة تمب ق س تمال  ال ملطلبموفق 

ملشساهمت بعم خسمةصنعم  جدما  مواملط ط،ماألن بيبموعزلممال ص متجهيزاتموقطعملألن بيبمإنت جمخط(م١٠٠)مة ئهمةنماثرأماملص نعموتضممب لتقطير،

 :الشساهمةص نعمعنمةلخ مالت ليمال دولمموي ض ".ماملط طيهملل نتج تمال    يماملصنع"مب سممالصن عيهمال س ئ 
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  نعمالشساهةصم:(17)ال دولمرقمم

مامل قع املصنع
امل  حهم

م2م
ماملنتج ت

الط قهم

اإلنت جيهم

القص ىم

م)
 
م(سن ي 

مت ريخماالنتا  مت ريخماإلصدارمرقممالترخي 

ال س ئ مألنظ همةصنعم

السيم)فسعمةصنعمشساهم

مال س ئ مالصن عيه(

م

ماملد نه

ماألولىمالصن عيه

مب لقصيم

مبسيدةمب د نه

م125,000

موة اسيرمان بيب

مب ليمةنمووصالت

مصن ع موما ثلين

مةح بس

م بالستيكيه

م80,885

مطن
م1001004960

مه05/01/1441

)امل افقم

م(م04/09/2019

هم04/01/1444

)امل افقم

مم(02/08/2022

املصنعمال    يم

ملل نتج تماملط طيه

ماملد نه

ماالولىمالصن عيه

مب لقصيم

مبسيدةمب د نه

م6,480

ماملنتج تمصن عه

مة انع"ماملط طيه

موالف ممالت سب

ممال  زلم

 1001003468مطنم2,000

مه22/11/1440

)امل افقم

م(م25/07/2019

هم23/11/1443

)امل افقم

مم(22/06/2022

 املصدر:مالشساهم

 )فرع مصنع شركة الوسائل الصناعية( الوسائل ألنظمة الري مصنع  

مموقطعمامل سجررهمواألنرر بيرربملألنرر بيرربمالررداخليمالكثرر فررهموةنتجرر تمالتبطينمةنخفضما ثلينمالب ليمالكثرر فررهموأنرر بيرربمعرر ليماثيلينمالب ليمأنرر بيرربعلىمإنترر جمماملصرررررررررررررنعمي  رر 

)امل افقممه05/01/1441(موت ريخم1001004960)مقسارمسقمبالصررر  رمةنمقب موزارةمالصرررن عهموالثروةمامل دنيهمالشررربك تمب  جبمتسخي مةنشرررأةمصرررن عيهمموة رررتلزة ت

مث رر نينمألفموث رر ن رر ئررهموخ  ررررررررررررررهموث رر نينموتصرررررررررررررر مالطرر قررهماإلنترر جيررهملل صرررررررررررررنعمإلىم(.م02/08/2022قمهم)امل اف04/01/1444والررذيم نتهيمفيمترر ريخمم(م04/09/2019

مم(80,885)
 
 ..  ممع  مب ل نهم330أس سممعلىمطنمسن ي 

 ةصنعمال س ئ مألنظ همالسيم)فسعمةصنعمشساهمال س ئ مالصن عيه(:م(18)ال دولمرقمم

 و دة إنتاج
اإلنتاجية الطاقة 

 (بالطن)اليومية 

عدد خطوط 

 اإلنتاج
 املنتجات

توفر املقاسات 

 (باملليمتر)
 نظام التغذية

وحدةمإنت جم

م(A)األن بيبم
م10م50

 مأن بيبمشبك تمالسيمواالتص التمواملي ه

 الذاتيماملنقطمذاتمب لتقطيرمالسيممأن بيب 

 ةتر(م2000)محتىماملش ريعمأن بيبملف ت 

م(50)حتىم(م4)ةنم

مغذ هتمنظ م

مالخ ممامل ا 

ماألوت ة تيكي

وحدةمإنت جم

م(B)األن بيبم
م18م95

 م.والغ زمواملي همواالتص التمالسيممشبك تمأن بيب

 مسببمبحب ماملزو ةماالتص التمةش ريعمأن بيب

م.الك بالت

 ةتر(م2000)محتىملل ش ريعمأن بيبملف ت. 

م(110)إلىم(م8)ةنم

نظ ممتغذ هم

امل ا م

م.األوت ة تيكي

 

موحدةمإنت ج

م(C)األن بيبم
م18م150

 م.والغ زموالصسفماملي همشبك تمأن بيب

 موخط طمواالتص التمللصسفمخ صهمأن بيب

مالط قه

 مةتر(م100)مبط لممةيلي تر(م200)محتىمأن بيب

 .أاثرمأومللفه

إلىم(م90)ةنم

م(1,200)

متغذ همنظ م

مالخ ممامل ا 

م
 
مأوت ة تيكي 

ملخط ط

ماإلنت ج

وحدةمإنت جمالبقنم

مإلنت جمالقطع
وة تلزة تمالشبك تموال صالتمقطعمال م47م20

م.بأن اعه 
مج يعماملق س تم

نظ ممتغذ هم

امل ا م

 .األوت ة تيكي

 املصدرم:مالشساه
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مةترمةسبعمةق  هما لت لي:م(249,330)مة ئتينموت  هموأرب ينمألفموثالث  ئهموثالثينمتبلغمة  حهماملصنعمال س ئ مألنظ همالسيم

 :متف صي مة  ح تمأراض يموةب نيمةصنعمال س ئ مألنظ همالسيم)فسعمةصنعمشساهمال س ئ مالصن عيه((19)ال دولمرقمم

ماالستخدامم)ةترمةسبع( ة  حهماملب نيم)ةترمةسبع( امل  حهماألراض يموحدةماإلنت ج

م(A+Bوحداتماإلنت جم)
م46,482

م14,228
 BوممAوحداتماإلنت جم

مإسك نمع  لهم671

م(Cةماإلنت جم)وحد
م14,985م90,000

مة ت  عمومال د دملل صنعماإل ارةم(موةبنىCوحدةماإلنت جم)

مالصنعمت ةهمامل ا 

مالتدويسموق ممالخ ممامل ا مة ت  عم14,940م112,177

مم44,153م249,330ماإلج  لي

ماملصدر:مالشساهم

م:ا لت ليماملنتج تمالتيم نتجه ماملصنعمإنت جمملساح مةلخ م ليموفي  

 :مإنت جماألن بيبم (أ

 مرا ل تعبئة الخزان الرئيس ي •

ماألن بيبمبتصنيعمالخ صهماآلالتمتغذ همعلىمي   مرئي  يمتج يعمخزانمفيمووض ه ملتخزينا ماملخصصهماملخ زنممةنمإ ثيلينمالب ليمة  ةمإحض رم تم

 .ماله ائيمالسببمطسيقمعنمفسعيمخزانمخاللمةنمإ ثيلينمالب لي

 ة مر لة التغذية واملعاير  •

 .مالبثقمة اينهمإلىموةنا مالخ ةهموة   سةمبخلطم ق ممGravimetric systemمطسيقمعنمالسئي  يمالخزانمةنمالخ ممامل ا منق ماملسحلهم ذهمفيم تم

ممر لة البثق •

مالب لهمإلىمالصلبهم لهالبمةنمالخ ةهملتح ي مب مل اينهمالتحكممجه زمطسيقمعنمضبطه م تممسخن تموج  مفيمالخ ممامل ا مبثقماملسحلهم ذهمفيم تم

مموتقط يا موسبها مالتبر دمأح اضمثممcalibrator))ماملق سمة   سمإلىموةنا مالتشكي مرأسمعلىمةسور  مثمماللزجه
 
م.ماملطل بملل ق سمطبق 

 مر لة التفتيش والجودة •

 .مامل ت  عمإلىموةنا ماملطل بهملل  اصف تماألنب بمةط بقهمةنمالتأادماملسحلهم ذهمفيم تم

 :ممالقطعموال صالت جمإنت (ب

ممالخ ممامل ا مخلطم تم •
 
مال   ةمق ممةنموامل ت دةماملطل بملل نتجمطبق 

م(.الطس مع   مت صي م-مالتبر دمخط طمتسايب)ملإلنت جموتجهيزهماملنتجمااذامالخ صمالبقنمق لبمتسايبم تم •

م.تجهيز  مال  بقمالخ ممب مل ا مامل اينهمتغذ ه •

م.مالبقنموسسعهموالضغطمالبسارةمبدرجهمالخ صهمامل اينهمإعدا اتمضبط •

 مال   ةمق ممإلىموإرس له ماليدويممال ضعمفيماملنتجمةنمعين تمإنت ج •

 االنت جموبد ماألوت ة تيكيمال ضعمعلىمامل اينهموضعم تمماملنتجمةط بقهمةنمالتأادمب د •

م

 املطاطية للمنتجات السعودي املصنع 

الصررررر  رمةنمقب موزارةمالصرررررن عهموالثروةمب  جبمتسخي مةنشرررررأةمصرررررن عيهممالتكييفمألن بيبمالبساريمموال زلمماملط طمةنتج تعلىمإنت جمماملصرررررنعمي   

م(.م22/06/2022هم)امل افقم23/11/1443والذيم نتهيمفيمت ريخمم(م25/07/2019)امل افقممه22/11/1440(موت ريخم1001003468)مقسارمسقمبامل دنيهم
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مم(2,000)مألفينموتصررررر مالط قهماإلنت جيهملل صرررررنعمإلى
 
سرررررتهم الفموث  ن  ئهمم.موتبلغمة ررررر حهماملصرررررنعمح الي  ممع  مب ل رررررنهم330علىمأسررررر سممطنمسرررررن ي 

مة زعهما لت لي:مةترمةسبعم(6,820)موعشسين

 الصن عيه(م:متف صي مة  ح تمأراض يموةب نيماملصنعمال    يملل نتج تماملط طيهم)فسعمةصنعمشساهمال س ئ (20)ال دولمرقمم

م(ةسبع)ةترمماملب نيمة  حهم(ةسبع)ةترمماألراض يمامل  حهمالق م

م3,825م6,480ماملصنع

م330 340مإسك نمع  له

م4,155م6,820ماإلج  لي

ماملصدر:مالشساه

 :و    رئي يتينمةسحلتينمالىماإلنت جم نق م

م:مالخلطمةسحله .أ

ممااذهماملسحلهماملت لقهملإلنت جمالسئي يهماملساح موتت ث 
 
م:ملآلتيموفق 

م.صسفمالخ ة تماملطل بهمللتشغي  •

م.املطل بهمالخلطهمعلىمبن  موامل سع تمامل لئهموامل ا موصن عيمطبيعيمةط طمعنمعب رةمةط طيهمة ا موهيمالسئي يهمالخ ممامل ا موزن •

م.التشغي ممل ل ة تمطبق ماملغلقمالخالطمفيمالخ ممامل ا موضع •

م.التشغي مةك ئنملتغذ همةن سبهملتكنمشسائطمالىمسبها م تممثممالخلطهمتج نسمبزي  ةم ق مميالذماملفت حمالخالطمإلىمالخلطهمنق  •

مامل اصف تمواعت   مللفح مال   ةملق ممعينهمارس ل •

 .التشغي مةك ئنمعلىموت زعمبالستيكيهمتح ي مل ح تمعلىمالخلط تمت ضع  •

 :التشكي مواإلنت ج .ب

مم:الت ليهماملنتج تمةنمالقطعمإنت جمق مم تألف

م.ةليم٦٣٠مالىمةلىم٦٣مةق سمةنموتبدأ"مس يمفيمالبى“مبرمتدعىمة اسيرمفيمت تخدممت سبموة انعمةط طيهمحلق ت •

م.ةليم٢٥٠مالىمةلى١٠مةنمةق س تموهيموالسيممالزراعهمقطعمفيمت تخدممت سبموة انعمةط طيهمحلق ت •

م.ةليم٢٠٠مالىمةلىم٤٠م سةقمةنموتبدأ"مس يمفيمالبى“مبرمتدعىمقطعمفيمت تخدممت سبموة انعمةط طيهمحلق ت •

م.واملب ري تمالسيمموطسةب تمةك ئنمفيمت تخدمما تزازمة انع •
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 : لشركةا ملصانعالطاقة اإلنتاجية  

معلىمأسرررررررررر سمم(82,885)تبلغمالط قهماإلنت جيهماملت حهمملصرررررررررر نعمالشررررررررررساهم
 
  ممع  ،مبين  متبلغمالط قهماإلنت جيهمملصرررررررررر نعمالشررررررررررساهموفقمم330طنمسررررررررررن ي 

مم(52,650)ميهالتراخي مالصن ع
 
م:متف صي مالط قهماإلنت جيهمملص نعمالشساهال دولمالت ليموفي  م ليم  ض مم،طنمسن ي 

ممالط قهماإلنت جيهمملص نعمالشساه:م(21)ال دولمرقمم

 الط قهماإلنت جيه
الط قهماإلنت جيهمال ن يهم

ماملت حه

الط قهماإلنت جيهمال ن يهم

مي مالصن عيهوفقمالتراخ

ممن بهمالط قهماإلنت جيهمالف ليهمةنمإج  ليمالط قهماإلنت جيهماملت حه

مم30/06/2021مم31/12/2020مم31/12/2019

ةصنعمال س ئ م

ألنظ همالسيم)فسعم

ةصنعمشساهمال س ئ م

مالصن عيه(

م23.83%م60.35%م%59.59م50,650م80,885

املصنعمال    يمم

ملل نتج تماملط طيه
م49.95%م49.80%م%44.10م2,000م2,000

م24.46%م60.10%م%59.22 52,650 82,885 اإلجمالي

مالشساه:ماملصدر

م

م:مم2021وألولمستهمأشهسمةنمال  مممم2020مومم2019ا  م  ض مال دولمالت ليمتف صي ماإلنت جمالف ليمللشساهم)ب لطن(ملألع امم

منت جمالف ليمللشساهم)ب لطن(:متف صب ماإلم(22)ال دولمرقمم

 املصنع
ماإلنت جمالف ليم)ب لطن(

مم2021  ني مم30مم2020م ي  برم31مم2019 ي  برمم31

)فسعممال س ئ مألنظ همالسيمةصنعم

مةصنعمشساهمال س ئ مالصن عيه(
م95.07%م19,271م98.00%م48,818م%98.20م48,200

م4.93%م999م2.00%م996م%1.80م882ماملصنعمال    يملل نتج تماملط طيه

م%100.00م20,270م%100.00م49,814م%100.00م49,082ماإلج  لي

ماملصدرم:مالشساه

 والتصاريح التراخيص  
 

مالقي ممب  لي اا ،موهيما  م لي:محصل مالشساهمعلىمعد مةنمالتراخي موالتص ري مةنمال ه تمامل نيهملت كينا مةن
مالتراخي :م(23)ال دولمرقمم

 ريحاالتراخيص والتص

 ةخيص الصناعياالتر 

 وصف املنتجات الجهة املرخصة النشاط الرئيس ي وتاريخ الترخيص رقم الترخيص
تاريخ انتهاء صال ية 

 الترخيص

متسخي مةنشأةمصن عيه

(م1001004960)مسقمبمقسار

مه05/01/1441وت ريخم

م(م04/09/2019)امل افقم

مصنعماملنتج تماللدائنيهم/

م2220

وزارةمالصن عهموالثروةم

مامل دنيهم

ةح بسمبالستيكيهمبط قهمإنت جيهم •

 طنمم1,000تبلغم

أن بيبموة اسيرمةنمب ليمإثيلينم •

 طن.مم35,000بط قهمإنت جيهمتبلغم

ة اسيرمووصالتمب ليمإثيلينمبط قهم •

 مطنم12,000إنت جيهمتبلغم

نق ط تمانظ همالسيمبط قهم •

 طن.مم1,000إنت جيهمتبلغم

   مبط قهمإنت جيهمتبلغمخزان تمس •

 طن.م750

فالتسمةي ةمالسيمبط قهمإنت جيهم •

مطن.م900تبلغم

هم04/01/1444

)امل افقم

مم(02/08/2022

متسخي مةنشأةمصن عيه

(م1001003468)مبسقممقسار

مه22/11/1440وت ريخم

مم(م25/07/2019)امل افقم

املط طيهمصنعماملنتج تم

م2219/مماألخسىم

وزارةمالصن عهموالثروةم

منيهمامل د

م600ف ممع زلمبط قهمإنت جيهمتبلغم •

 طن.م

هم23/11/1443

)امل افقم

مم(.22/06/2022
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حلق تموص مةط طيهمبط قهم •

 طن.م500إنت جيهمتبلغم

صف ئ ،مأل احموأشسطهمةنمةط طم •

غيرمخل ىمبط قهمإنت جيهمتبلغم

مطن.م900

مهالبيئيمالتص ري 

متا  ت ريخماإلنمال ههماملصسحهمالنش طمرقممالتصسي مالتصسي 

تصسي مبيئيمللتشغي مملصنعم

مال س ئ مألنظ همالسيم

(موت ريخم8862تصسي مرقمم)

هم)امل افقم06/04/1443

مم(.11/11/2021

صن عهمة اسيرموخساطيمموأن بيبم

مبالستيكيهمووصالاا مول ازةه 

املسازمال طنيمللسق بهمعلىماإللتزامم

مالبيئي

هم)امل افقم04/04/1446

مم(07/10/2024

لتشغي مملصنعمتصسي مبيئيمل

مال    يملل نتج تماملط طيه

(موت ريخم11495تصسي مرقمم)

هم)امل افقم19/04/1441

مم(.16/12/2019

مانت جمصف ئ موأل احمةط طيه
الهيئهمال  ةهملألرص  موح   هم

مالبيئه(

هم)امل افقم15/04/1443

مم(20/11/2021

مهالشسا:ماملصدر

 قائمة العقارات التي تملكها الشركة  
مهالشسامت لكه مالتيمال ق راتمق ئ هم:(24)ممرقمال دولم

ماملد نهمامل لك االستخداممال ق ر السقم

ن عم

مت ريخمالصكمرقممالصك امل  حهمال ق ر

القي همالدفتر هم

م30ا  مفيمملل ق ر

ممم2021  ني م

م1
أرضمةق ممعليا م

مةب نيمصن عيه

مهمملصنع(مالت ب Cوحدةماإلنت جم)ِمةب ني

،ما  م ضممامل قعمالسيممألنظ همال س ئ 

وة ت  عممال د دمإ ارةمالشساهب نىم

مالصنعمت ةهامل ا م

شساهم

ال س ئ م

 الصن عيه

مصن عي بسيدة
م90,000

مةترمةسبع
 22,000,000م ر18/09/1438م362510012892

2 
أرضمةق ممعليا م

مة سضمرئي  ي

مرئي  ي  سضمةبنىم تمماستخداة ما

منهمالسي ض)نقطهمبيع(مب د 

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممالسي ض
ةترمم3,466

مةسبع
 5,852,000م ر20/01/1437م610105044277

3 
أرضمةق ممعليا م

مة سضم)ةنفذمبيع(

  سضم)ةنفذمةبنىم تمماستخداة ما

مبيع(مب د نهمالخسج

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
متج ريممالخسج

ةترمم1,500

مةسبع
 800,000م ر24/02/1405م1999/20/1

4 
أرضمةق ممعليا م

مة ت  عمة ا مخ م

ةب نيم تمماستخداةه ما  ت  ع تم

مالىمب الض فهة ا مخ مموق ممتدويسم

م(Cوحدةماإلنت جم)

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
مصن عيمبسيدة

112,177 

مةترمةسبع
 4,000,500م ر29/08/1438م562504013278

5 
أرضمةق ممعليا م

مة سضم)ةنفذمبيع(

  سضم)ةنفذمةبنىم تمماستخداة ما

مبيع(مب د نهمبسيدة

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
متج ريممبسيدة

ةترمم786

مةسبع
 890,000م ر02/03/1436م362511006334

6 
أرضمةق ممعليا م

مة سضم)ةنفذمبيع(

ةبنىم تمماستخداة ما  سضم)ةنفذم

مبيع(مب د نهمجدة

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
متج ريممجدة

ةترمم2,500

مةسبع
 8,000,000م ر13/03/1440م320210024877

7 
أرضمةق ممعليا م

مة سضم)ةنفذمبيع(

ةبنىم تمماستخداة ما  سضم)ةنفذم

مبيع(مب د نهمبسيدة

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
متج ريممبسيدة

ةترمم1,625

مةسبع
 4,000,000م ر29/04/1439م762505005386

8 
أرضمةق ممعليا م

مة سضم)ةنفذمبيع(

ةبنىم تمماستخداة ما  سضم)ةنفذم

م نهمعنيزةبيع(مب د

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
متج ريممعنيزة

ةترمم1,342

مةسبع
 1,110,000م ر03/09/1437م361505004293;

9 
أرضمةق ممعليا م

مة سضم)ةنفذمبيع(

ةبنىم تمماستخداة ما  سضم)ةنفذم

مبيع(مب د نهمالدة م

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
متج ريممالدة م

ةترمم1,661

مةسبع
 4,150,000م ر06/07/1432م530117001158

م10
أرضمةق ممعليا م

مة ت  ع
ما  ت  عةبنىم تمماستخداة م

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
مصن عيمبسيدة

ةترمم500

مةسبع
 2,500,000م ر18/09/1438م262510011332

ماملصدر:مالشساه

م
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 قائمة العقارات التي تستأجرلا الشركة  

 : التقنية ومناطق الصناعية للمدن السعودية الهيئة من الشركة تستأجرلا التي العقارات قائمة 

مةنمالهيئهمال     هملل دنمالصن عيهموةن طقمالتقنيهممهالشسامت تأجس  مالتيمال ق راتمق ئ ه:(25)مرقممال دولم

 السقم

االستخدامم

)مح بم

اق  مم

ماإلنت جم(

ماملد نهمامل تأجسمةلكم/مإ ج رمال ق ر
ن عم

مال ق ر

امل  حهم

األرضم)

مامل ت جسة(

مةدةمال قد

القي هم

الدفتر هم

ملل ق ر

قي هماإل ج رم

)ري لممال ن يه

مس   ي(

ة  ح تم

ماملب ني

م1

وحدةمانت جم

م،Aاالن بيبم

وحدةمانت جم

مالبقن

مأرضمصن عيه

وحداتمم-ةب نيم

وحدةم - (Aاإلنت جم)

انت جمالبقنموم

ق ممالتج يعم

إ ارةمم-الت بعمل م

املصنعموماالنت جموم

ةموال رشهمال   

مالت ب همملصنع

شساهمال س ئ م

الصن عيهمة ل اهم

للشساهموةق ةهم

علىمأرضمصن عيهم

ة تأجسةمةنم

 يئهماملدنم

الصن عيهموةن طقم

مالتقنيه

ةنصعم

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م17,400مصن عي

متبدأسنهمم13

ةنم

م01/03/1442

 رمولغ  هم

م ر29/02/1455

م9,377م69,600م5,666,563

م2
وحدومانت جم

مBاالن بيبم
مأرضمصن عيه

ةب نيمت ب همل حدةم

 (Bاإلنت جم)

الخ صهمب صنعم

شساهمال س ئ م

ة ل اهممالصن عيه

للشساهموةق ةهم

علىمأرضمصن عيهم

ة تأجسةمةنم

 يئهماملدنم

الصن عيهموةن طقم

مالتقنيه

ةنصعم

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م13,106مصن عي

متبدأسنهمم13

ةنم

م01/03/1442

 رمولغ  هم

م ر29/02/1455

م4,851م52,424م3,401,744

م3

ة ت  عم

قطعمالغي رم

ب إلض فهم

الىمخطم

مRTPاإلنت جم

ة زالمقيدم

ماالنش  

مأرضمصن عيه

ةبنىمة ت  عم

الدعممالل ج تيم

ومخطمانت جم

ب صنعممRTPال

شساهمال س ئ م

ة ل اهممالصن عيه

للشساهموةق ةهم

يهمعلىمأرضمصن ع

ة تأجسةمةنم

 يئهماملدنم

الصن عيهموةن طقم

مالتقنيه

ةنصعم

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م7,337مصن عي

متبدأسنهمم13

ةنم

م01/03/1442

 رمولغ  هم

م ر29/02/1455

م4,440م29,348م81,000

م4

ة ت  عم

لالق  مم

امل  ورةم

وةنم

املخططم

تخصيص م

لخطمانت جم

امل  كسوم

 ا م)م

نق ممسيتم

املك ئنمةنم

األق  مم

مأرضمصن عيه

ةبنىمة ت  عم

ب صنعمشساهم

ال س ئ م

ة ل اهممالصن عيه

للشساهموةق ةهم

علىمأرضمصن عيهم

ة تأجسةمةنم

 يئهماملدنم

الصن عيهموةن طقم

مالتقنيه

ةنصعم

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م4,073مصن عي

متبدأسنهمم13

ةنم

م01/03/1442

 رمولغ  هم

م ر29/02/1455

م2,160م16,292م849,527
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 السقم

االستخدامم

)مح بم

اق  مم

ماإلنت جم(

ماملد نهمامل تأجسمةلكم/مإ ج رمال ق ر
ن عم

مال ق ر

امل  حهم

األرضم)

مامل ت جسة(

مةدةمال قد

القي هم

الدفتر هم

ملل ق ر

قي هماإل ج رم

)ري لممال ن يه

مس   ي(

ة  ح تم

ماملب ني

امل ج  ةم

مح لي (

م5

ق مم

اللب مموم

الت بعم

ل حداتم

انت جم

االن بيبم

ماملختلفه

مأرضمصن عيه

ةبنىمق مماللب مم

ب صنعمشساهم

ال س ئ م

ة ل اهممالصن عيه

للشساهموةق ةهم

علىمأرضمصن عيهم

ة تأجسةمةنم

 يئهماملدنم

الصن عيهموةن طقم

مالتقنيه

ةصنعم

ال س ئ م

نظ همالم

مالسيم

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م4,243مصن عي

سنهمتبدأمم20

ةنم

م29/12/1438

 رمولغ  هم

م ر28/12/1458

م2,189م4,243م493,513

م6م

موحدةمانت ج

املط طم

SRPم

مأرضمصن عيه

ةبنىموحدةمانت جم

املط طمب ملصنعم

ال    يم

لل ط طموةث مم

علىمارضم

ة ت جسةمةنم

 يئهماملدنم

الصن عيهموم

ملتقنيهاملن طقما

املصنعم

ال    يم

ملل ط ط

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م4,320مصن عي

متبدأسنهمم25

ةنمت ريخم

م29/06/1419

م ر

م1,262,609

م1,950م17,480

م7

موحدةمانت ج

املط طم

SRP ( 

مت س  (

مأرضمصن عيه

ةبنىموحدةمانت جم

املط طمب ملصنعم

ال    يم

لل ط طموةث مم

علىمارضم

ة ت جسةمةنم

 يئهماملدنم

عيهمومالصن 

ماملن طقمالتقنيه

املصنعم

ال    يم

ملل ط ط

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م2,160مصن عي

متبدأسنهمم25

ةنمت ريخم

م ر16/04/1426

م1,875م17,280

سكنمم

مة ظفين
مارضمسكنيه

ةبنىم تمم

استخداة مسكنم

ع  لمب ملصنعم

ال    يم

ملل ط ط

املصنعم

ال    يم

ملل ط ط

املد نهم

الصن عيهم

مب لقصيم

م340مصن عي

متبدأسنهمم25

ةنمت ريخم

م ر08/11/1423

م330م340 462,394

 27,172 207,007     52,979 اإلجمالي

ماملصدر:مالشساه

 : مستأجرين آخرين من الشركة تستأجرلا التي العقارات قائمة 

مقي هماإل ج رمال ن يه ةدةمال قدمن عمال ق رماملد نهمامل تأجسمماملؤجس إ ج رم/ةلكممال ق ر السقم

مة سضمتج ريم 1

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

مبيع

عبدالسح نم

بنمعبدهللام

عبدمال زيزم

مامل س ى

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممالسي ض

واحدةمتبدأمةنممه سيهمسنه

امل افقم) رم01/01/1440

مة ملمم(،مومم11/09/2017
 
يجد متلق ئي 

 خطسمأحدمالطسفينمب دممرغبت مفيم

ريهمالتجد دمقب مإنتا  ماملدةمال  

ةعماإلش رةمإلىمأنمم،بشهسمعلىماألق 

ال قدمس ريماملف  لما  مبت ريخم ذهم

م.النشسة

ري لمس   يمم30,000

مت تحقمعلىم ف تين

مة سضمتج ريم 2

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

مبيع

عبدهللام

عبدال   بم

مامله وي ي

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممالهف ف

تبدأمةنممه سيهمسن اتم5

مل افقما) رم01/09/1437

(مق ب مللتجد دمم06/06/2016

ري لمس   يمم50,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مه سيه
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مقي هماإل ج رمال ن يه ةدةمال قدمن عمال ق رماملد نهمامل تأجسمماملؤجس إ ج رم/ةلكممال ق ر السقم

م
 
)إذامأرا مامل تأجسمإخال مم،تلق ئي 

ال ق رمفيمنا  هماملدةمف لي مإش  رم

ةعماإلش رةمم،املؤجسمبشهسمعلىماألق (

إلىمأنمال قدمس ريماملف  لما  مبت ريخم

م ذهمالنشسة.

مة سضمتج ريم 3

مة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

مبيع

إبسا يممبنم

س يدمبنم

عبدهللام

مالز ساني

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممةكهماملكسةه

تبدأمةنممسنت نمه سيه

امل افقم) رم01/03/1440

 جد متلق ئي مة ملمم(،ممم09/11/2018

 خطسمأحدماألطسافماآلخسمبسغبت م

ممالتجد دمقب مإنتا  مال قدمب د

 قدمس ريم،مةعماإلش رةمإلىمأنمالبشهس

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

ري لمس   يمم44,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مه سيه

مة سضمتج ريم 4

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

مبيع

عبدهللام

ماملطيريم

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممقسيهمال لي 

 رم1/12/1435تبدأمةنممسنت نمه سيه

م(،مق بلهم25/9/2014امل افقم)

بماش  رمخطيم قدة مللتجد دمب  ج

امل تأجسمبطلبمتجد دمعقدماال ج رم

أومإلغ ؤهمقب مشهسمةنمت ريخمنا  هم

،مةعماإلش رةمإلىمعقدماال ج رمال ن يم

أنمال قدمس ريماملف  لما  مبت ريخم

م ذهمالنشسة.

ري لمس   يمم24,000

م
 
م،علىم ف تينمسن ي 

ما 
 
ستهمموتدفعمةقدة 

مأشهس

مة سضمتج ريم 5

ة سضمتج ريم

ا نفذممي تخدم

مبيع

سلي  نمبنم

عبدالسح نم

بنمةح دم

مبسا ت

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

خ يسم

مةشيط
متج ريم

تبدأمةنممسنت نمه سيه

امل افقم) رم01/02/1441

(،مق بلهمللتجد دمم30/09/2019

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

م.املف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة

ري لمس   يمم100,000

ا مسنهممعندمبدا همتدفع

مه سيه

6 
ة سضمتج ريم

موة ت  ع

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

بيع،مب إلض فهمإلىم

مة ت  ع

سلي  نم

عبدالسح نم

مالبصيني

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممس جس

تبدأمةنممةواحدمه سيهمسنه

امل افقم) رم15/01/1438

ق بلهمللتجد دمم(،م16/10/2016

.
 
متلق ئي 

مري لمس   يم16,000

ا مسنهمتدفعمبدا هم

مه سيه

7 
ة سضمتج ريم

موة ت  ع

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

بيع،مب إلض فهمإلىم

مة ت  ع

ة  ي يمذوق نم

مس دمال طيه

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممال  ف

واحدمتبدأمةنممةيال  همسنه

امل افقم) رم15/01/1438

ق ب مللتجد دم(،مم16/10/2016

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

مف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.امل

ري لمس   يمم35,000

م
 
م،علىم ف تينمسن ي 

ما 
 
ستهمموتدفعمةقدة 

مأشهس

مص التمتج ريه 8

ص التمتج ريهم

ت تخدمما ن فذم

مبيع

س دانمس   م

مال  دان

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممالسي ض

تبدأمةنمت ريخممسنت نمه سيه

امل افقم) رم20/02/1439

ب مللتجد دمق (،مم09/11/2017

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

ري لمس   يمم140,000

،م
 
علىم ف تينمسن ي 

ما 
 
ستهمموتدفعمةقدة 

مأشهس

9 
ة ت  عم

موة سض

ة سضموة ت  عم

بيعماال واتم

الزراعيهم

موالصن عيه

ن صسمخ لدم

مالبزاب

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممالزلفي

سن اتمه سيهمتبدأمبت ريخمم3

امل افقم) ر.م15/11/1434

(،مق ب مللتجد دمم21/09/2013

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

م.املف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة

ري لمس   يمم25,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مه سيه

مة سضمتج ريم 10

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

مبيع

عبدمالكسيمم

بنمفسيح نم

مالب رثي

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممالط ئف

واحدةمتبدأمفيممه سيهمسنه

امل افقم) رم01/01/1441

(،مق ب مللتجد دمم31/08/2019

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

م.املف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة

مري لمس   يم40,000

تدفعمبدا هما مسنهم

مه سيه

مة سضمتج ريم 11

ة سضمتج ريم

تخدمما نفذمي 

مبيع

فيص مةح دم

ح دماللق  نيم

مال  في

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

املد نهم

ماملن رة
متج ريم

مت ريخمواحدةمتبدأمةنمه سيهمسنه

امل افقم) رم01/08/1439

ق ب مللتجد دمم،(م17/04/2018

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

ري لمس   يمم45,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مه سيه

م12
 نج رموقط هم

أرضمفض  م
مة سضمومة ت  ع

ةؤس همط رقم

عبدال زيزم

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممتب ك

يال  همتبدأمةنمت ريخمةمسنت ن

)امل افقممم01/04/2018

ه(،مق ب مللتجد دم15/07/1439

ري لمس   يمم65,000

م
 
،معلىم ف تينمسن ي 
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ت تخدمم

ما  ت  ع

ةح   م

مالغزاويم

م
 
 قدمس ريم،مةعماإلش رةمإلىمأنمالتلق ئي 

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

ما 
 
ستهمموتدفعمةقدة 

مأشهس

مة ت  عم13
ة ت  عمبطسيقم

مالقصيمم-ح ئ م

ورثهمعبدم

ال زيزمبنم

مح   مال سب ع

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممح ئ 

متبدأمةنمسن اتمه سيهم5

امل افقم) رم01/08/1437

ق ب مللتجد دمم،(م09/05/2016

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

مري لمس   يم60,000

تدفعمبدا هما مسنهم

مه سيه

م14
ة سضمتج ريم

موة ت  ع

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

بيع،مب إلض فهمإلىم

مة ت  ع

ح ينمعليم

مربيعم لمشسفه

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

م ريمتجمنجسان

سنهمواحدةمه سيهمتبدأمفيم

امل افقم) ر.م30/04/1439

ق ب مللتجد دمم(،م17/01/2018

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

مري لمس   يم75,000

تدفعمبدا هما مسنهم

مه سيه

مة سضمتج ريمم15

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

مبيع

ةح دمأح دم

م لمة    

مشساه

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممال ال

يال  همتبدأمبت ريخمسن اتمةم5

)امل افقممم19/05/2015

م.مه(01/08/1436
 
ويجد مال قدموفق 

،مةعماإلش رةمإلىمأنملسغبهمالطسفين

ال قدمس ريماملف  لما  مبت ريخم ذهم

مالنشسة.

ري لمس   يمم40,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مةيال  ه

مة ت  عمة ت  عم16
همن رمةؤس 

مط به

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه

متج ريممج زان

متبدأمةنمت ريخمه سيهمسن اتم5

امل افقم) ر،م01/01/1438

(،مق ب مللتجد دمم02/10/2016

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

ري لمس   يمم100,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مةيال  ه

م  عة تمة ت  عم17

شنيفمبنم

 ويدانم

مالشساريم

شساهم

ال س ئ م

متج ريممسك ا مالصن عيه

ت ريخمةنمتبدأممةيال  همسن اتم5

)امل افقممم15/08/2017

ويجد مال قدمه(م23/11/1438

م
 
،مةعماإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريمتلق ئي 

ماملف  لما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

ري لمس   يمم15,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مةيال  ه

مة ت  عمة ت  عم18
عبداملب نم

مص ل مال تيق

شساهم

ال س ئ م

متج ريممالهف فممالصن عيه
مةنم

 
خ سمسن اتمةيال  همتبدأمإعتب را

م.مم01/05/2018

ري لمس   يمم20,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مةيال  ه

مة ت  عم19
ة ت  عملفسعم

مةكهماملكسةهم

أح دمة    م

مس دمامل لكي

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
متج ريمماملكسةهممةكه

م10/08/1437تبدأمةنممسنت نمه سيه

م(.مويتمم17/05/2016امل افقم) رم

تجد دمال قدمب  جبمإش  رمخطيم

،مةعمةنمامل تأجسمب لسغبهمفيمالتجد د

اإلش رةمإلىمأنمال قدمس ريماملف  لم

ما  مبت ريخم ذهمالنشسة.

ري لمس   يمم30,000م

م
 
م،علىم ف تينمسن ي 

ما 
 
ستهمموتدفعمةقدة 

مأشهس

مة سضمتج ريمم20

ة سضمتج ريم

ي تخدمما نفذم

مبيعم

ع  ضمن صسم

املت بم

مالدوسسيم

شساهم

ال س ئ م

مالصن عيه
وا يم

مالدواسسم
متج ريم

سنهمةيال  همتبدأمةنمت ريخمم25

مم.م03/12/2019

ري لمس   يمم50,000

عندمبدا هما مسنهممتدفع

مه سيه

 املصدر:مالشساه
 

 والسعودة املوظفون  

مس   ةموبن بهم،(مة ظفمغيرمس   ي504(مة ظفمس   يمو)141(مة ظفمةنامم)645بلغمعد مة ظفيمالشساهم)م،م2021م  ني م30مت ريخمفيما  

متح مالنط قم"%26.76)در  مح اليمق
 
م.لل    ةمنط ق ت"مةنمبسن ةجماملت سطاألخضسم(،موتندرجمالشساهمح لي 

املنتايهممال تهمأشهسمموا  مفيمفترةم2020ممو2019ي هممعلىمإ اراتمالشساهمخاللماألع امموت ض مال داولمالت ليهمأعدا مامل ظفينمون بهمال    ةموت زم

 م.2021  ني مم30فيم
 م2021  ني مم30املنتايهمفيممال تهمأشهسمموا  مفيمفترةم2020ممو2019أعدا مال  ةلينمب لشساهمخاللماألع امم:م(26)ال دولمرقمم

 الفئه
 مم2021م  ني م30ممم2020 ي  برمم31ممم2019 ي  برمم31

مالن به ال د  الن به ال د  الن بهمال د 

م21.86% 141 19.97% 129 19.55% 139مال      نم
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م78.14%م504م80.03% 517 80.45% 572مغيرمال     ين

م%100.00م645م%100.00م646 %100.00 711ماإلج  لي

ماملصدر:مالشساه

م

 م2021  ني مم30املنتايهمفيممال تهمأشهسمموا  مفيمفترةم2020ممو2019ت زيعمامل ظفينمعلىماإل اراتمخاللماألع امم:م(27)ال دولمرقمم

ممم2021م  ني م30ممم2020 ي  برمم31 مم2019 ي  برمم31 اإل ارة

مغيرمال     ينم نمال     مغيرمال     ينمال      نممغيرمال     ينمال      نم

م0م1م0م1م0م1مالسئيسمالتنفيذي

م0م1م0م0م2م1مإ ارةماملساج همالداخليه

م1م3م1م2م1م4مإ ارةمالشؤونمالق ن نيه

م6م7م8م6م13م4ماإل ارةمامل ليه

م2م19م2م16م2م15ماإل اريهموالشؤونمالبشسيهمامل ار مإ ارة

م8م2م8م3م9م4مإ ارةمتقنيهمامل ل ة ت

م46م9م45م6م52 7موامل ت  ع تإ ارةماإلةدا اتم

م292م65م309م59م324م76مإ ارةماإلنت ج

م3م5م3م7م5م7مإ ارةماملشتر  ت

م133م24م131م20م151م13مإ ارةماملبي  ت

م13م5م10م9م13م7مإ ارةمال   ة

 504م141م517م129م572م139ماإلج  لي

ماملصدر:مالشساه

 

ت لكمأ همأصرر لممالسعمالشررساهمفيم ولهماإلة راتمال سبيهماملتحدةما نفذمبيعمةعمالتأايدمأنمالشررساهم ت ث مفيمف  جدمللشررساهمنشرر طمتج ريمخ رجمامل لكهم

م. ذهمالنشسةنشسممحتىمت ريخمامل لكهمخ رج

م اخ مامل لكهمأومخ رجه مللت سفمعلىمامل ررررررتجداتمواألفك رمواالبتك راتمال د دةمفيمة  لمع  مجتق ممإ ارةمالشررررررساهمب ت ب همال رررررر قمبشررررررك م ائممسرررررر ا  

مالشساه،موب ستثن  مذلكمفإن مالم  جدملدىمالشساهمأيمسي س تمةحد ةمأومةكت بهمبشأنماألبح ثموالتط يسملل نتج تمال د دة.

مأيمإنقط عمفيمأع  له م  كنمأنم ؤثسمأوم ك نممبأن ملمم حدثمويقسمأعضرررر  مةجلسماإل ارة
 
مفيمال ضررررعمامل ليمخاللمل متأثيرا

 
م(مشرررره12)ماإلثنىمعشررررسمةلب ظ 

 
سا

ماألخيرة.

م

 .الشساهمع  مطبي همفيمج  سيممتغييرمأيمإلجسا منيهمأيموج  مب دمماإل ارةمةجلسمأعض  م قسما  



 

52   

 ليكل امللكية والهيكل التنظيمي 

 الطرح  وبعد قبل ملكية الشركةليكل  

 :وبعد الطرح قبل الشركة ملكية ليكل التالي الجدول  يوضح

مموب دمالطسحقب ممالشساهملكيه يك مة:م(28)ال دولمرقمم

 نسبة امللكية املباشرة  مباشرة  نسبة امللكية الغير 

 م االسم

 قبل الطرح بعد الطرح قبل الطرح بعد الطرح

 النسبة

القيمة 

 االسمية

 اإلجمالية

)ريال 

 السعودي(

عدد 

األسه

 م

 النسبة

القيمة 

 االسمية

 اإلجمالية

)ريال 

السعودي

) 

عدد 

 ألسهما
 النسبة

القيمة 

 االسمية

 اإلجمالية

)ريال 

 السعودي(

 النسبة عدد األسهم

القيمة 

اإلسمية 

 اإلجمالية

)ريال 

 السعودي(

 عدد األسهم

م3,751,300 37,513,000 %15.005 3,403,500 34,035,000 %13.61 0 0 %0.00 0 0 %0.00 معبدالسح نمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق  م1

م3,251,800 32,518,000 %13.007 2,854,000 28,540,000 %11.42 0 0 %0.00 0 0 %0.00 من صسمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق  م2

م3,755,600 37,556,000 %15.022 3,407,800 34,078,000 %13.63 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق معبدال زيز م3

م4,988,600 49,886,000 %19.954 4,490,800 44,908,000 %17.96 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مص ل مبنمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق  م4

م3,751,200 37,512,000 %15.005 3,353,400 33,534,000 %13.41 0 0 %0.00 0 0 %0.00 معبدالق  رمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق  م5

م309,000 3,090,000 %1.236 259,000 2,590,000 %1.04 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مفهدمبنمعبدالسح نمبنمعبدهللاماملشيق  م6

م309,000 3,090,000 %1.236 259,000 2,590,000 %1.04 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مبنمعبدهللاماملشيق مع سمعبدالسح ن م7

م266,000 2,660,000 %1.064 216,000 2,160,000 %0.86 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مح نمبنمعبدهللاماملشيق عبدهللامعبدالسم م8

م617,000 6,170,000 %2.468 567,000 5,670,000 %2.27 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مبنمعبدهللاماملشيق معبدهللامبنمن صس م9

م617,000 6,170,000 %2.468 567,000 5,670,000 %2.27 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مبنمعبدهللاماملشيق مة لكمبنمن صس م10

م370,000 3,700,000 %1.480 320,000 3,200,000 %1.28 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مبنمعبدهللاماملشيق مجن نمعبدالق  ر م11

م270,000 2,700,000 %1.080 220,000 2,200,000 %0.88 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مبنمعبدهللاماملشيق معبدهللامعبدالق  ر م12

م103,223 1,032,230 %0.413 101,723 1,017,230 %0.41 0 0 %0.00 0 0 %0.00 معبدالسح نمبنمص ل مبنمفهدمالصق بيم م13

م617,500 6,175,000 %2.470 542,500 5,425,000 %2.17 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مف رسمبنمعبدال زيزمبنمعبدهللاماملشيق  م14

م617,500 6,175,000 %2.470 542,500 5,425,000 %2.17 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مماملشيق ع صممبنمعبدال زيزمبنمعبدهللا م15

م79,220 792,200 %0.317 78,220 782,200 %0.31 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مفهدمبنمسلي  نمةح دمال سيني م16

م40,683 406,830 %0.163 38,683 386,830 %0.15 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مخ لدمبنمعبدال زيزمإبسا يممال سج م17

م113,637 1,136,370 %0.455 111,637 1,116,370 %0.45 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مسلي  نمةح دمسلي  نمال سيني م18

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مح   مبنمعلىمبنمص ل ماملشيق  م19

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مسلط نمبنمإبسا يممبنمعبدهللاماملشيق  م20

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مص ل مبنمسلي  نمبنمص ل مال  سيم م21

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 من رةمبنمسلي  نمبنمص ل مال  سيم م22

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مةنيرةمبنمسلي  نمبنمص ل مال  سيم م23

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مبنمعلىمبنمةح دماملشيق ع سم م24

م200 2,000 %0.001 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 معبيرمبن معبدال زيزمةح دمال يف م25

م200 2,000 %0.001 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 معبداله  يمبنمعبدال زيزمفهدمالشسيدة م26

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 م دمبنمعلىماملشيق عبدالت ابمبنمةح م27

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 مص ل مبنمفهدمعلىماملشيق  م28

م1,000 10,000 %0.004 500 5000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 معبدهللامعبدالبكيممص ل مال  سيم م29

م400 4,000 %0.002 0 0 %0.00 0 0 %0.00 0 0 %0.00 م نمال  سيمسلي  نمبنمص ل مبنمسلي  م30

م%0.00 م0 م0 م%0.00 م0 م0 م%4.667 م11,667,370 م1,166,737 م%4.667 م11,667,370 م1,166,737

%مب مل ئهم5ة    ينم خسينم  تلك نمأق مةنم

م44وةنمغيرمامل    ينمالب ئ ينموعد  مم)

مة   م(

م31

م%0.00 م0 م0 م0.00% م0 م0 م%10.000 م25,000,000 م2,500,000 م0.000% م0 م0 منمةؤ ل ن()ة تث سوممال  ه رم م32

م%0.00 م0 م0 م0.00% م0 م0 م100.00%
250,000,00

م0
م25,000,000 م100.00%

250,000,00

م0
م25,000,000  املجموع

 املصدر:مالشساه

م
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 :الطرح قبل الشركة ملكية ليكل التالي الشكل ويوضح

مالطسح يك مةلكيهمالشساهمقب مم(م:1)مرقممالشك 

ص ل مبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق 

عبدال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق 

عبدالسح نمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق 

عبدالق  رمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق 

ن صسمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق 

       ة   مم69 ة     نم خسونم

      

      

      

      

      

 

مالشساه:ماملصدر

 الهيكل التنظيمي  

م

للشساهمالتنظيميمالهيك م2):)مالشك مرقم

السئيسمالتنفيذي

 عبدالق  رمعبدهللاماملشيق  

نمإ ارةممامل ار مالبشسيهموالشؤوم
اإل اريه

 عبدالت ابمةح دماملشيق  

إ ارةماملص نع

 ص ل مفهدماملشيق  

ال   يهمال  ةه

ل نهمالترشيح تم
واملك فآت

إ ارةماملشتر  ت

 عبدهللامالشب  ن 

إ ارةماإلنت ج

 ع  رمةح دمشفيع 

ل نهماملساج ه

إ ارةماملبي  ت

 س ريمالب ج 

إ ارةمتقنيهمامل ل ة ت

 تح ينم  سينمةغ  

ةجلسماإل ارة

إ ارةمال   ة

ةح دمعبدهللاماملطيريم 
إ ارةمالشؤونمالق ن نيه

  ش ممعبداملطلبمح ةد 

اإل ارةمامل ليه

 البخ ريمأب مبكسم 

إ ارةماإلةدا اتموامل ت  ع ت

 ةهندماملبي يد 

إ ارةماملساج همالداخليه

 جاللمال سيف ني 

م
 الشساه:ماملصدر
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  مجلس اإلدارة 

ماملجلس سر وأمين اإلدارة مجلس أعضاء 

 ( منهم غير مستقلين.5( منهم مستقلين و خمسة )2( أعضاء، اثنان )7دد سبعة )يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ع

 

 : وأمين سر املجلس رةيوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدا

موأةينمسسمامل لسمةجلسماإل ارة:م(29)ال دولمرقمم

 * أعضاء مجلس اإلدارة

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية **قاللية***االست

قبل  اململوكة األسهم

 الطرح

 "مباشرة"

قبل  اململوكة األسهم

 الطرح

 "غير مباشرة"

بعد  اململوكة األسهم

 الطرح

 "مباشرة"

بعد  اململوكة األسهم

 الطرح

 "غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

بنمعبدالسح نم

نمبعبدهللام

عبدال زيزم

ماملشيق 

رئيسم

ةجلسم

 **اإل ارة

م-م-م15.01% 3,751,300 77 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي
3,403,500 

م

%13.61 

م
م-م-

ص ل مبنم

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

 املشيق 

ن ئبمرئيسم

ةجلسم

 **اإل ارة

م-م- 17.96%م4,490,800 - - %19.95 4,988,600 59 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي

  رمبنمعبدالق

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

 املشيق 

عض م

ةجلسم

ماإل ارة

والسئيسم

 التنفيذي

م-م-م13.41%م3,353,400 - - 15.00% 3,751,200 56 س   ي غيرمة تق  تنفيذي

ن صسمبنم

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

 املشيق 

عض م

ةجلسم

 اإل ارة

م- 13.01% 3,251,800 68 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي
 

م-
2,854,000 %11.42 - - 

عبدال زيزمبنم

عبدهللامبنم

عبدال زيزم

ماملشيق 

عض م

ةجلسم

 اإل ارة

م-م-م13.63%م3,407,800 - - 15.02% 3,755,600 63 س   ي غيرمة تق  غيرمتنفيذي

بنممنسلي  

بنممص ل 

مسلي  ن

 ***السش  ي

عض م

ةجلسم

 اإل ارة

 - - -م-م-م-م- 61مس   ي ة تق  غيرمتنفيذي

- 

أح دمبنم

بنمعبدهللام

مةح دمالسبدي

عض م

ةجلسم

ماإل ارة

 - - - - - - - -م61مس   يمة تق مغيرمتنفيذي

م****ماإل ارةمةجلسمسسمأةين

معليمجالل

 ةح د

مال سيف ني

مسررررررررررررررررررررسمأةرررريررررن

مةررررررررررررررررجررررررررررررررررلرررررررررررررررس

ماإل ارة

م-م-م-م-م-م-م-م-م43مس   ي -م-

مالشساه:ماملصدر

مم(معلىمانتخ بمأعض  مةجلسماإل ارةماملذا رينمأعالهموذلكمملدةمثالثمسن اتمتبدأمةن20/12/2018)امل افقممه13/04/1440فيمت ريخممال    هماملن قدةمغيرمال   يهمال  ةه*موافق م

م.(م23/12/2018مامل افق)مه16/04/1440ت ريخم

مةنم:مت يينمامل افقهمعلىم(مم20/04/2019)امل افقممه15/08/1440**مقسرمةجلسماإل ارةما  مفيمت ريخم 
 
ماال

ممل لسماأل ارةماملشيق معبدال زيزمدهللاعبمعبدالسح نمال يد/ .ج
 
 م.رئي  

ملسئيسمةجلسماإل ارة.ماملشيق معبدال زيزمعبدهللامص ل ال يدم/م . 
 
من ئب 

إ ارةملل دةمالسش  يما ض مةجلسممسلي  نمص ل منسلي  م(معلىمت يينمال يد/م16/01/2020هم)امل افقم21/05/1441فيمت ريخمماملن قدةال    هممغيرم***موافق مال   يهمال  ةه

معنمال يد/م
 
م.مسلي  نمعبدالسح نمس   مالسةي املتبقيهملدورةمةجلسماإل ارةمالب ليهمبدال

مم**** مت ريخ مفي ما   مةجلسماإل ارة ممه05/03/1442قسر مم(م22/10/2020)امل افق معلى مامل افقه مت يين ممل لسماإل ارة ماأةينمسس مال سيف ني مةح د معلي مبن مجالل مت ريخمال يد/ ةن

مالب ليمموحتىمنا  هم ورةمةجلسماإل ارةم(م22/10/2020)امل افقممه05/03/1442
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االستقاللمألعض  مةجلسماإل ارةمتمماالستن  معلىمالئحهمح ا همالشسا تمالص  رةمعنم يئهمال  قمامل ليهمفيمتحد دمع ارضماالستقاللمألعض  مةجلسماإل ارة،موتت ث مع ارضم****م

مللشساهمفيما مةنم:

 م
 
 مل من بت مخ  همفيمامل ئهمأومأاثرمةنمأسهممالشساهمأومفيمشساهمأخسىمةنمةج  عتا .ممأنم ك نمة لك 

 أنم ك نمقدمأةض ىمة م زيدمعلىمت عمسن اتمةتصلهمأومةنفصلهمفيمعض يهمةجلسمإ ارةمالشساه.م 

 أنما نمل مصلهمقسابهمةعمأيمةنمأعض  مةجلسماإل ارةمفيمالشساهمأومفيمشساهمأخسىمةنمةج  عتا .م 

 نمل مصلهمقسابهمةعمأيمةنماب رمالتنفيذ ينمفيمالشساهمأومفيمشساهمأخسىمةنمةج  عتا .مأنمتك م 

 مخاللمال  ةينمامل ضيينملدىمالشساهمأومأيمطسفمةت  ة مة ه مأومشساهمأخسىمةنمةج  عتا ،ما ساجعيمالب  ب تم
 
واب رمامل ر  ن،مأومأنمأنمي   مأوما نمي   مة ظف 

ملبص مسيطسةملدىمأي
 
مةنمتلكماألطسافمخاللمال  ةينمامل ضيين.مم ك نمة لك 

  اإلدارة مجلس مسؤوليات 

متتض نمة ؤولي تمرئيسمةجلسماإل ارةموأعض  مةجلسماإل ارةموالسئيسمالتنفيذيموأةينمسسمامل لسمعلىمالت لي:

  اإلدارة مجلس أعضاء 

ملنظ ممالشسا تموالنظ مماألس س ي
 
 تعمةجلسماإل ارةمبأوسعمالصالحي تمفيمإ ارةماألع  لمالي ةيهمللشساه.موب  جبمالئحهمح ا هموالئحهمح ا همالشساهمالداخليه،م تمللشساهموفق 

مالشساهمالداخليه،ممل لسماإل ارةمامل ؤولي تماآلتيه:

ماعت   مالت جه تماالستراتيجيهمواأل دافمالسئي يهمللشساهمواإلشسافمعلىمتنفيذ  ،موةنمذلك:م •

 طمال   مالسئي يهموسي سهمإ ارةماملخ طسموةساج تا موت جياه .وضعماالستراتيجيهمالك ةلهمللشساهموخط -

 تحد دمالهيك مالسأس  ليماألةث مللشساهمواستراتيجيتا موأ دافه مامل ليهموإقسارمامليزاني تمال ن يه. -

 اإلشسافمعلىمالنفق تمالسأس  ليهمالسئي يهمللشساهموت لكماألص لموالتصسفماا . -

 يذمواأل ا مالش ة مفيمالشساه.وضعمأ دافماأل ا موةساقبهمالتنف -

 .املساج همالدوريهمللهي ا مالتنظي يهموال ظيفيهمفيمالشساهمواعت      -

 وضعمأنظ هموض ابطمللسق بهمالداخليهمواإلشسافمال  ممعليا ،موةنمذلك: •

 ارةمالتنفيذ هموامل    ين،مويش  مذلكموضعمسي سهمةكت بهمتنظممت  رضماملص ل ،موت  ل مح التمالت  رضماملبت لهملك مةنمأعض  مةجلسماإل ارةمواإلم -

 إس  ةماستخداممأص لمالشساهموةسافقه ،موإس  ةمالتصسفمالن تجمعنمالت  ةالتمةعماألشخ صمذويمال القه.

 التأادمةنمسالةهماألنظ همامل ليهماملب سبيه،مب  مفيمذلكماألنظ همذاتمالصلهمبإعدا مالتق ريسمامل ليه. -

 همةن سبهمإل ارةماملخ طس،موذلكمةنمخاللمتحد دمالتص رمال  ممعنماملخ طسمالتيمقدمت اج مالشساهموطسحه مبشف فيه.التأادمةنمتطبيقمأنظ همرق بي -

 املساج همال ن يهملف عليهمإجسا اتمالسق بهمالداخليهمفيمالشساه. -

 تحضيرموامل افقهمعلىمةصف فهمالصالحي تمالت ب همللشساه. -

 مالنظ مماألس س يمللشساه.وممنظ ممالشسا تم رضمةعوضعمنظ ممح ا همخ صمب لشساه،مب  مال ت  •

 وضعمسي س تموة   يرموإجسا اتمواضبهموةحد ةملل ض يهمفيمةجلسماإل ارةمووض ه مة ضعمالتنفيذمب دمإقسارمال   يهمال  ةهمله . •

 همال ي سهمعلىموج مخ صماآلتي:وضعمسي سهمةكت بهملتنظيمم ذهمال القهمةعمأصب بماملص ل مةنمأج مح   تام،موحفظمحق قهممويجبمأنمتغطيم ذ •

  لي تمت  يضمأصب بماملص ل ،موفيمح لهمانتا كمحق قهممالتيمتقس  ماألنظ هموتح يا مال ق  . -

  لي تمت  يهمالشك وىمأومالخالف تمالتيمقدمتنشأمبينمالشساهموأصب بماملص ل . -

 همامل ل ة تماملت لقهماام. لي تمةن سبهمإلق ةهمعالق تمجيدةمةعمال  ال موامل ر  نمواملب فظهمعلىمسسي -

أصب بماملص ل معلىممق اعدمال ل كماملنهيملل د سينموال  ةلينمفيمالشساه،مبحيثمتت افقمةعمامل   يرماملهنيهمواألخالقيهمال لي هموتنظممال القهمبينامموبين -

 أنم ضعمامل لسماإل ارةم لي تمةساقبهمتطبيقم ذهمالق اعدموااللتزامماا .

سا اتمالتيمتض نماحتراممالشساهملألنظ هموالل ائ موالتزاةه مب إلفص حمعنمامل ل ة تمال   سيهملل     ينموالدائنينمواصب بموضعمال ي س تمواإلج -

 املص ل ملآلخسين.

  اإلدارة مجلس رئيس 

اإل ارةملضرررررررررر  نمف عليهمامل لسمفيمأ ا موظ ئف ماك معبرمة ررررررررررؤوليهمرئيسمةجلسماإل ارةمفيمقي  ةمامل لسموت ررررررررررهي ماإلسرررررررررره ة تمواملب  راتمالبن  ةمةنمقب ما مأعضرررررررررر  مةجلسممتتلخ 

 ة  رسهمواجب ت موة ؤولي ت .

ملنظ ممالشررسا تمونظ ممالشررساهماألسرر سرر ي،متك نملسئيسمةجلسماإل ارةمأوسررعمالصررالحي تملت ثي مالشررساهمأة ممسرر ئسمال ه تمالبك ةيه،موب م
 
 جبمالئحهمح ا همالشررسا ت،متشرر  موفق 

مئيسمةجلسماإل ارةمة م لي:امل ؤولي تماألس سيهملسم

مض  نمحص لمأعض  مةجلسماإل ارةمفيمال ق ماملن سبمعلىمامل ل ة تمالك ةلهموال اضبهموالصبيحهموغيرماملضلله. •
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 التحققمةنمقي ممةجلسماإل ارةمب ن قشهمج يعمامل  ئ ماألس سيهمبشك مف  لموفيمال ق ماملن سب. •

 الشسا تمول ائح مالتنفيذ همونظ ممالشساهماألس س ي.مت ثي مالشساهمأة ممالغيرموفقمة م ن معلي منظ م •

 تش يعمأعض  مةجلسماإل ارةمعلىمة  رسهمةه ةهممبف عليهموب  م حققمةصلبهمالشساه. •

 ض  نموج  مقن اتمللت اص مالف ليمةعمامل    ينموإ ص لم راعاممإلىمةجلسماإل ارة. •

اإل ارةمواإل ارةمالتنفيذ هموبينماألعض  مالتنفيذ ينموغيرمالتنفيذ نموامل تقلين،موإ ج  مثق فهمتش عمتش يعمال الق تمالبن  ةمواملش راهمالف  لهمبينما مةنمةجلسم •

 علىمالنقدمالبن  .

  م،موالتش ورمةعمأعضإعدا مجدولمأع  لماجت  ع تمةجلسماإل ارةمةعماألخذمب ينماالعتب رمأيمة ألهم طسحه مأحدمأعض  مةجلسماإل ارةمأوم ثير  مةساجعمالب  ب ت •

 امل لسموال ض ماملنتدبمعندمإعدا مجدولمأع  لمامل لس.

 عقدملق  اتمبصفهم وريهمةعمأعض  مةجلسماإل ارةمغيرمالتنفيذ ينم ونمحض رمأيمتنفيذيمفيمالشساه. •

 .ةب شسةمفيا إبال مال   يهمال  ةهمال    همعندمان ق    مب ألع  لموال ق  مالتيم ك نمألحدمأعض  مةجلسماإل ارةمةصلبهمةب شسةمأومغيرم •

ممل لس.تش  مامل ؤولي تماألخسىمللسئيسما ن ماملتحدثمالسسميمب سممامل لس.مإض فهمإلىمذلك،مي تبرمالسئيسمحلقهمال ص مالسئي يهمبينماإل ارةموام

مب لشساه.موةنمةه ممالسئيسمأ ض مإ ارةماالجت  ع تمال  ةهمال ن يهمول بمالدورمالسئي  يمفيمعالقهمالشساهمةعمأيمةنمأصب بماملص ل 

  التنفيذي الرئيس 

ملنظ ممالشساهمللشساهمرئيسمتنفيذيم  ث مامل    ينمفيمةت ب هماألنشطهمالي ةيهمللشساه،موالقي ممبت جي ماإل ارةموةساج همالقساراتماله ةهمقب مت سيس 
 
 ملهيئ تمةجلسماإل ارة.موفق 

للسئيسملفمال ه تمالبك ةيه،موب  جبمالئحهمح ا همالشساهمالداخليه،متش  مامل ؤولي تمالسئي يهمتنفيذيمأوسعمالصالحي تملت ثي مالشساهمأة ممةختالمللسئيساألس س ي،م

مة  لي:مالتنفيذيم

م.تنفيذمال ي س تمواألنظ همالداخليهمللشساهماملقسةمةنمةجلسماإل ارة •

 .تنفيذمأنظ هموض ابطمالسق بهمالداخليهمواإلشسافمال  ممعليا  •

 لشساهمبف عليهمواقتراحمت د له معندمالب جه.متنفيذمق اعدمالب ا همالخ صهمب  •

 ملص ل .متنفيذمال ي س تمواإلجسا اتمالتيمتض نمتقيدمالشساهمب ألنظ هموالل ائ موالتزاةه مب إلفص حمعنمامل ل ة تمال   سيهملل     ينموأصب بما •

 تزويدمةجلسماإل ارةمب مل ل ة تمالالزةهممل  رسهماختص ص ت .م •

 ن ملل  ةلين.ماقتراحمسي سهموأن اعما •
ُ
 ملك فآتمالتيمت

 التق ريسمعلىمةجلسماإل ارة.مإعدا مالتق ريسمالدوريهمامل ليهموغيرمامل ليهمبشأنمالتقدمماملبسزمفيمنش طمالشساهمفيمض  مخططموأ دافمالشساهماالستراتيجيه،موعسضمتلك •

معنمإ ارةمة ا ر  مب لشك ما •
 
 ألةث موب  م تفقمةعمأ دافمالشساهمواستراتيجيتا .مإ ارةمال   مالي ةيمللشساهموت ييرمأنشطتا ،مفضال

 املش راهمالف  لهمفيمبن  مثق فهمالقيمماألخالقيهموتن يتا م اخ مالشساه.م •

 ة.منمةجلسماإل ارمتنفيذمنظممالسق بهمالداخليهموإ ارةماملخ طس،موالتحققمةنمف عليهمتلكمالنظممواف  تا ،موالبسصمعلىمااللتزاممب  ت ىماملخ طسمامل ت دمة •

 التنظي يهماملختلفه.ماقتراحمال ي س تمالداخليهماملت لقهمب   مالشساهموتط يس  ،مب  مفيمذلكمتحد دمامله ممواالختص ص تموامل ؤوليهمامل الهمالىمامل ت ي تم •

 اقتراحمسي سهمواضبهملتف يضماألع  لملإل ارةموطسيقهمتنفيذ  .م •

 القسارموةدةمالتف يض،معلىمأنمتسفعمإلىمةجلسماإل ارةمتق ريسم وريهمعنمة  رس ت ملتلكمالصالحي ت.مماقتراحمالصالحي تمالتيمتف ضمإلي ،موإجسا اتماتخ ذ •

 املجلس سر أمين 

مالسئي يهمألةينمسسمةجلسماإل ارةمة م لي:ممتت ث مأ ممامله م ك نمأةينمسسمةجلسمإال ارةمة ؤوالمعنمتنظيمماجت  ع تمامل لس،م

ما مةح ضسمله .ت ثيقماجت  ع تمةجلسماإل ارةموإعد •

سفعمإلىمةجلسماإل ارةموالتق ريسمالتيمي د  مامل لس. •
ُ
 حفظمالتق ريسمالتيمت

أيمةنمأعض  مةجلسمتزويدمأعض  مةجلسماإل ارةمبجدولمأع  لمامل لسموأوراقمال   موال ث ئقموامل ل ة تماملت لقهمب ،موأيموث ئقمأومة ل ة تمإض فيهم طلها م •

 ملش  لهمفيمجدولماالجت  ع.اإل ارةمذاتمع لقهمب مل ض ع تما

 التحققمةنمتقيدمأعض  مةجلسماإل ارةمبإالجسا اتمالتيمأقس  مامل لس. •

 تبليغمأعض  مةجلسماإل ارةمب  اعيدماجت  ع تمامل لسمقب مالت ريخماملبد مب دةما فيه. •

 عسضمة   اتماملب ضسمعلىمأعض  مةجلسماإل ارةمإلبدا مةسئي ااممحي له مقب مت قي ه . •

 .نمحص لمأعض  مةجلسماإل ارةمبشك ما ة موسسيعمعلىمنسخهمةنمةح ضسماجت  ع تمامل لسموامل ل ة تموال ث ئقماملت لقهمب لشساهالتحققمة •

 .تقد ممال  نمواملش رةمإلىمأعض  مةجلسماإل ارة •

 



 

   57 

 فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

م بدالسح نمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق ل:مال يرةمالذاتيهم(30)ال دولمرقمم

 عبدالعزيز املشيقحبن عبدهللا بن عبدالر من 

مسنه 76 العمر 

مس   يم الجنسية

مرئيسمةجلسماإل ارة املنصب 

 .م1989مع مماألةسيكيهماملتحدةم  تال الممفيموستيرنممانديمج ة همةنمالتربيهمفيمالدات راهم رجهمعلىمح ص  • املؤلالت العلمية

 .م1976مع مماألةسيكيهماملتحدةمال ال  تمفيمإند  ن مج ة همةنمال ل ممتدريسمطسقممفيمامل ج تيرم رجهمعلىمح ص •

م.م1971مع ممال     همال سبيهمامل لكهمفيمس   مامللكمج ة همةنمال ل ممفيمالبك ل ري سم رجهمعلىمح ص  •

مةنمالفترةمخالل(مالتح يليهمالصن ع تمةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مالصن عيهمال س ئ مشساهمفيماملد سينمةجلسمئيسرممةنصبمشغ  • الخبرات العملية

م.م2007مع مموحتىمم1991مع م

 مجالس في العضااااااااااويات

 أخرى  إدارة

موحتىمم2003مع ممةنذ(مال  ليمالت ليممةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مامل تقب مج ة همشساهمفيماإل ارةمةجلسمرئيسمةنصبميشغ  •

 .اآلن

مع ممةنذ(ميمال ق رممتط يسالمةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)موالتط يسمللت  يرمالقصيممشساهمفيماإل ارةمةجلسمرئيسمةنصبميشغ  •

 .اآلنموحتىمم2009

مالبب بموبيعمشسا مةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مالغذائيهملألعالفمال     همالبب بمشساهمفيماإل ارةمةجلسمرئيسمةنصبميشغ  •

م.اآلنموحتىمم2017مع ممةنذم(واألعالف

ماملصدر:مالشساه

مص ل مبنمعبدمهللامبنمعبدمال زيزماملشيق ل:مال يرةمالذاتيهم(31)ال دولمرقمم

 العزيز املشيقحعبدبن هللا عبدبن صالح 

 سنهم58 العمر 

مس   ي الجنسية

من ئبمرئيسمةجلسماإل ارة ب املنص

م.م1980مع ممال     همال سبيهمب مل لكهمبسيدةمث ن يهمةنمال  ةهمالث ن يهمشه  ةمعلىمح ص  • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

مفترةالمخالل(مالتح يليهمالصن ع تمةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مالصن عيهمال س ئ مشساهمفيماملد سينمةجلسمعض مةنصبمشغ  •

 .م2007مع مموحتىمم1991مع ممةن

مةنمالفترةمخاللم(الخ صمللقط عمالخدة تمتقد ممةج لمفيمت   محك ةيهمجهه)مب لسي ضمالتج ريهمب لغسفهمالزراعيهمالل نهمعض مةنصبمشغ  •

م.مم1999مع مموحتىمم1995مع م

 مجالس في العضااااااااااويات

 أخرى  إدارة
مال  جد •

  املصدر:مالشساه

م بدالق  رمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق ل:مال يرةمالذاتيهم(32)ال دولمرقمم

 العزيز املشيقحعبدبن هللا عبدبن عبدالقادر 

مسنهمم55 العمر 

مس   يم الجنسية

مالتنفيذيموالسئيسماإل ارةمةجلسمعض  املنصب 

م.مم1989مع ممال     همال سبيهمامل لكهمفيمالقصيممج ة همةنمع  لاألممإ ارةمفيمالبك ل ري سم رجهمعلىمح ص  • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

مم2017ع ممةنذم(التح يليهمالصن ع تمةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مالصن عيهمال س ئ مشساهمفيمالتنفيذيمالسئيسمةنصبمشغ ي •

 .اآلنموحتى

ة  ل هموإع  ةمتدويسمملخلف تمان بيبمالب ليماالثيلينممةج لمفيمت   مةحدو ةم ؤوليهةمذاتمشساه)ملدائنمشساهمفيمال  مماملد سمةنصبميشغ  •

 مموحتىماآلن.م2017(مةنذمع ممالت لفه

مالفترةمخالل(مالتح يليهمالصن ع تمةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مالصن عيهمال س ئ مشساهمفيماملد سينمةجلسمعض مةنصبمشغ  •

م.م2007مع مموحتىمم1991مع ممةن

 مجالس في العضااااااااااويات

 أخرى  إدارة
مال  جد •

 املصدر:مالشساه
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م

م بدال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق ل:مال يرةمالذاتيهم(33)ال دولمرقمم

 العزيز املشيقحعبدبن هللا عبدبن عبدالعزيز 

مسنهمم62 العمر 

مس   يم الجنسية

م ارةعض مةجلسماإلم املنصب 

م.م1976مع ممال     همال سبيهم مل لكهبمبسيدةمث ن يهمةنمال  ةهمالث ن يهمشه  ةمعلىمح ص  • املؤلالت العلمية

مالفترةمخالل(مالتح يليهمالصن ع تمةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مالصن عيهمال س ئ مشساهمفيماملد سينمةجلسمعض مةنصبمشغ  • الخبرات العملية

م.م2007مع ممىوحتمم1991مع ممةن

 مجالس في العضااااااااااويات

 أخرى  إدارة
مال  جد •

 املصدرم:الشساه

ماملشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمن صسل:مال يرةمالذاتيهم(34)ال دولمرقمم

 العزيز املشيقحعبدبن هللا عبدبن ناصر 

مسنهم67 العمر 

مس   يم الجنسية

مارةعض مةجلسماإل  املنصب 

م.م1972مع ممال     همال سبيهم مل لكهبمبسيدةمث ن يهمةنمال  ةهمالث ن يهمشه  ةمعلىمح ص  • املؤلالت العلمية

مالفترةمخالل(مالتح يليهمالصن ع تمةج لمفيمت   مةقفلهمة    همشساه)مالصن عيهمال س ئ مشساهمفيماملد سينمةجلسمعض مةنصبمشغ  • الخبرات العملية

م.م2007مع مموحتىمم1991مع ممةن

 مجالس في العضااااااااااويات

 أخرى  إدارة
مال  جد •

ماملصدر:مالشساه

مالسبديمةح ردمبنمهللامعبدمبنمح ردألم:مال يرةمالذاتيهم(35)ال دولمرقمم

 محماد الربديبن عبد هللا بن أ ماد 

مممسنه63 العمر 

مس   يم الجنسية

معض مةجلسماإل ارة املنصب 

م.م1983ح ص معلىم رجهمالبك ل ري سمفيمالهندسهماملدنيهمةنمج ة هما ليف رني مب  اساةنت مفيمال ال  تماملتحدةماالةسيكيهمع مم • ملؤلالت العلميةا

 الخبرات العملية

همة    همع ةهم)شسام"سبي  ا مالدوائيه"مفيمالشساهمال     همللصن ع تمالدوائيهمشغ مةنصبمة تش رمالسئيسمالتنفيذيمللشئ نمالفنيه •

مم.2019مموحتىمع مم2018وت   مفيمةج لماإلنت جمالدوائي(مخاللمالفترةمةنمع مم

)شساهمذاتمة ؤوليهمةحدو ةمت   مفيمةج لمانت جممالشساهمال سبيهملصن ع تماملنتج تمالطبيهماملبدو ةمفيمشغ مةنصبمعض مةجلسمإ ارة •

 م.2019ىمع مممموحت2016خاللمالفترةمةنمع ممم)ةنتج تمالسع  همالصبيه

)شساهمذاتمة ؤوليهمةحدو ةمت   مفيمةج لمتصنيعمامل ا ممشغ مةنصبمال ض مةنتدبموعض مةجلسماإل ارةمفيمشساهمالدة ممالدوائيه •

 م.2019مموحتىمع مم2013الدوائيه(مخاللمالفترةمةنمع مم

    همللصن ع تمالدوائيهم"سبي  ا مالدوائيه"مشغ مةنصبمن ئبمالسئيسمالتنفيذيملتط يسماألع  لموالتشسي  تمالدوائيهمفيمالشساهمال  •

 م.2018مموحتىمع مم2014)شساهمة    همع ةهمت   مفيمةج لماإلنت جمالدوائي(مخاللمالفترةمةنمع مم

شغ مةنصبمعض مةجلسما ارةمشساهما  مالشسقماألوسطمللصن ع تمالدوائيهم)شساهمذاتمة ؤوليهمةحدو ةمت   مفيمةج لمتصنيعمامل ا م •

 م.2018مموحتىمع مم2012األوليهمالف  له(مخاللمالفترةمةنمع ممالدوائيهم

شغ مةنصبمعض مةجلسمإ ارةمالغسفهمالتج ريهمالصن عيهم)جههمحك ةيهمت   مفيمةج لمتقد ممالخدة تمللقط عمالخ ص(مخاللمالفترةمةنم •

 م.2018مموحتىمع مم2009ع مم

)شساهمذاتمة ؤوليهمةحدو ةمت   مفيمةج لمت زيعماملنتج تمالدوائيهممشغ مةنصبمعض مةجلسمإ ارةمشساهم راكمللسع  همالصبيهم" راك" •

 م.2016مموحتىمع مم2013وةنتج تمالسع  همالصبيه(مخاللمالفترةمةنمع مم

م)شساهم • مالدوائيه" م"سبي  ا  مللصن ع تمالدوائيه مال     ه مالشساه مفي موالتصني يه مالفنيه مللشئ ن مةنصبمن ئبمالسئيسمالتنفيذي شغ 

 م.2013مموحتىمع مم2005وت   مفيمةج لماإلنت جمالدوائي(مخاللمالفترةمةنمع مممة    همع ةه

شغ مةنصبمعض مةجلسمإ ارةمشساهمالقصيممللخدة تمالطبيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالخدة تمالطبيه(مخاللمالفترةمةنم •

 م.2012مموحتىمع مم2006ع مم
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مب لق • صيممالت بعمللشساهمال     همللصن ع تمالدوائيهم"سبي  ا مالدوائيه"م)شساهمس    همشغ مةنصبماملد سمالتنفيذيمملصنعماأل ويه

 م.2005ممإلىمع مم1996ة    هموت   مفيمةج لماإلنت جموالدوائي(مخاللمالفترةمةنمع ممةنمع مم

"سبي  ا مالدوائيه"م)شساهمس    هممشغ مةنصبمةد سماإل ارةمالهندسيهمملصنعماأل ويهمب لقصيممالت بعمللشساهمال     همللصن ع تمالدوائيه •

 م.1996مموحتىمع مم1991ة    همت   مفيمةج لماإلنت جمالدوائي(مخاللمالفترةمةنمع مم

شغ مةنصبمعض مفيمفسيقماإلشسافمعلىمإنش  مةصنعماأل ويهمب لقصيممالت بعمللشساهمال     همللصن ع تمالدوائيهم"سبي  ا مالدوائيه"م •

 م.1991مموحتىمع مم1988فيمةج لماإلنت جمالدوائي(مخاللمالفترةمةنمع ممةنمع مم)شساهمس    همة    همت   م

شغ مةنصبمةهندسمفيموزارةمالشؤونمالبلد هموالقسويهمب لقصيمم)جههمحك ةيهمت   مفيمةج لمالتخطيطمال  ساني(مخاللمالفترةمةنمع مم •

 م.1988ممإلىمع مم1984

العضااااااااااااويات في مجالس 

 إدارة أخرى 

مال  جد •

مر:مالشساهاملصد

مص ل مسلي  نمالسش  يم لي  نل:مال يرةمالذاتيهم(36)ال دولمرقمم

 الرشودي سليمانبن  صالحبن  نسليما

مسنهم59 العمر 

مس   يم الجنسية

معض مةجلسماإل ارة املنصب 

 املؤلالت العلمية

 .مم2008ع ممال     همال سبيهمب مل لكهموامل   نمللبترولمفهدمامللكمج ة همةنمالتنفيذيماألع  لمإ ارةمة ج تيرم رجهمعلىمح ص  •

 .م1991مع مماملتحدةمب مل لكهمالتكن ل جيماسانفيلدمة هدمةنمامليك نيكيهمالهندسهمفيمالدات راهم رجهمعلىمح ص  •

 .م1987مع مماملتحدةمب مل لكهملندنمج ة همةنمالن ويهمالهندسهمفيمامل ج تيرم رجهمعلىمح ص  •

م.م1985مع ممال     همال سبيهمب مل لكهمس   مامللكمج ة همةنمالفيز   مفيمال ل ممبك ل ري سم رجهمعلىمح ص  •

 الخبرات العملية

موحتىمم2006مع ممةنمالفترةمخالل(موالقسويهمالبلد همالشؤونمل زارةمت ب همحك ةيهمجهه)مالسي ضمملد نهمالبلديمامل لسمعض مةنصبمشغ  •

 .م2012مع م

(مالتقنيهموةن طقمالصن عيهماملدنملهيئهمت ب همتقعمفيمةد نهمالسي ضمصن عيهمةد نه)مالث نيهمالصن عيهمب ملد نهماملسافقمل نهمعض منصبةمشغ  •

 م.م2003موحتىمم2001مع ممةنمالفترةمخالل

مع ممةنمالفترةمخالل(مذائيالغماإلنت جمةج لمفيمت   شساهمذاتمة ؤوليهمةحدو ةم)ملألغذ همالخليجماتح  ملشساهمع ممةد سمةنصبمشغ  •

 .مم2003مع مموحتىمم1997

مةنمالفترةمخالل(موالتقنيهملل ل ممعبدال زيزمامللكمملد نهمت بعمة هدمالذريهمالط قهمبح ثمب  هدموالتقني تمال ل ممق ممرئيسمةنصبمشغ  •

 .م1997مع مموحتىمم1995مع م

مم1993مةنمالفترةمخالل(موالتقنيهملل ل ممعبدال زيزمامللكمملد نهم بعتمة هد)مالذريهمالط قهمبح ثمة هدمعلىماملشسفمة  عدمةنصبمشغ  •

 .مم1995مع مموحتى

مع ممةنمالفترةمخاللمالق  سةموةقسه(مال سبيهمللدولمماملش همب لنظ ئسمةتخص مةساز)ماملش همالنظ ئسمةسازمإ ارةمةجلسمعض مةنصبمشغ  •

 .م1995مع مموحتىمم1991

موت نىمال سبيهمالدولممج ة همنط قمفيمت   مةتخصصهمعسبيهمعل يهمةنظ ه)مال سبيهمالذريهم قهالطم يئهمإ ارةمةجلسمعض مةنصبمشغ  •

 .مم1994مع مموحتىمم1992مع ممةنمالفترةمخاللمت نسموةقس  (مال لميمامل  لمفيموتطبيق اا مالن ويهمب ل ل م

مع مموحتىمم1988مةنمالفترةمخالل(مالت ليممةج لمفيمت   محك ةيهمجهه)موالتقنيهملل ل ممال زيزمعبدمامللكمةد نهمفيمةح ضسمةنصبمشغ  •

م.مم1991

 مجالس في العضااااااااااويات

 أخرى  إدارة

مم2003مع ممةنذ(مالغذائيماإلنت جمةج لمفيمت   شساهمذاتمة ؤوليهمةحدو ةم)ملألغذ همالخليجماتح  مشساهمإ ارةمةجلسمرئيسمةنصبميشغ  •

م.ماآلنموحتى

ماملصدر:مالشساه

م(:مال يرةمالذاتيهمل اللمبنمعليمةح دمال سيف ني37ال دولمرقمم)

 جالل بن علي محمد الجريفاني

 سنهم43 العمر 

مس   يم الجنسية

مم.2017مح ص معلىم رجهمالبك ل ري سمفيماللغهماإلنجليز همةنمج ة همامللكمفيص مفيمامل لكهمال سبيهمال     همع م • املؤلالت العلمية

 م.م2011 مل لكهمال سبيهمال     همع ممبلىم بل ممالكتروني تمصن عيهموتحكممةنمالكليهمالتقنيهمح ص مع •

 الخبرات العملية

ت   مفيمةج لمتقد ممالخدة تمجههمحك ةيهم)مب لقصيممواملت سطهمب لغسفهمالتج ريهمالصن عيهشغ مةنصبمةد سمإ ارةماملنشآتمالصغيرةم •

مم.م2018مموحتىمع مم2015ممللقط عمالخ ص(مخاللمالفترةمةنمع 

ت   مفيمةج لمتقد ممالخدة تمللقط عمالخ ص(مجههمحك ةيهم)مب لقصيمامل ل ة تمب لغسفهمالتج ريهمالصن عيهمشغ مةنصبمةد سمةسازم •

 م.م2015مموحتىمع مم2012خاللمالفترةمةنمع مم
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العضااااااااااااوياااااات في مجاااااالس 

 إدارة أخرى 

مالم  جدم •

ماملصدر:مالشساه

 التنفيذيةاإلدارة  
م:مأعض  ماإل ارةمالتنفيذ ه(38)ال دولمرقمم

تاريخ التعيين  العمر الجنسية املنصب االسم  

 األسهم اململوكة

*"مباشرة"  

 النسبة العدد

م2018/01/01 57 س   ي السئيسمالتنفيذيمعبدالق  رمعبدهللامعبدال زيزماملشيق   3,751,200 15.00%  

مم2020/09/25 50 س  اني ةد سماإل ارةمامل ليهممبكسمأب مةح دمبكسمأب مريمالبخ   - - 

تقنيهمامل ل ة تمإ ارةمةد سمتح ينم  سينمةغ مةح د م19/07/2010م 39 ب ا ت ني   - - 

ال   ةمإ ارةمةد سمح يديماملطيريممةح دمعبدهللا مم2015/06/11 41 س   ي   - - 

إلنت جامإ ارةمةد سمشفيعأح دمع  رمةح دم مم2018/02/17 44 س ري   - - 

الشؤونمالق ن نيهمإ ارةمةد سمعبدالسحيمم ش ممعبداملطلبمح ةد مم2015/12/20 53 س  اني   - - 

معليماملشيق معبدالت ابمةح د
موالشؤونمالبشسيهمامل ار مإ ارةمةد س

 اإل اريه
م22/11/2014 33 س   ي  0.002%م400 

املشتر  تمإ ارةم سةدمالشب  نمح دمعبدالكسيممهللامعبد مم2019/12/18 32 س   ي   - - 

املبي  تمإ ارةمةد سمعليمالب جمص ل مس ريم م35 س   ي  م2015/03/17   - - 

إ ارةماإلةدا اتموامل ت  ع تةد سممةهندمح دمةح دماملبي يد م28 س   ي  مم2020/08/01   - - 

إ ارةماملص نعةد سممص ل مفهدمعليماملشيق  مم1995/03/01 63 س   ي   - - 

م01/05/2019 43 س   يم ةد سمإ ارةماملساج همالداخليهممجاللمبنمعليمةح دمال سيف ني  - - 

ماملصدر:مالشساهم

م. ذهمالنشسةا  مبت ريخمماإل ارةمالتنفيذ ه*مال  جدمأيمةلكيهمغيرمةب شسةمفيمأسهممالشساهمأليمةنمأعض  م

 رة التنفيذيةاإلدا الذاتية ألعضاء سيرةملخص النبذة عن وفيما يلي 

ماملشيق مبنمعبدال زيزمعبدهللابنم بدالق  رملال يرةمالذاتيهمم(:1ال دولمرقمم)

 املشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدالق  ر

م
 
ممأعض  مةجلسماإل ارةموأةينمسسمامل لسمم(4.3.1)مرقممالق ممراجعمفضال

 املصدر:مالشساه

 

مللبخ ريمأب بكسمةح دمأب بكسم:مال يرةمالذاتيهم(39)مال دولمرقم

 محمد أبو بكر بكر  أبو البخاري 

مسنهمم50 العمر

مس  انيم الجنسية

مةد سماإل ارةمامل ليهم املنصب

م.مم1990مع ممال   انمج ه ريهمفيم ل جي والتكنملل ل ممال   انمج ة همةنماملب سبهمفيمسالبك ل ري مم رجهمعلىمح ص  • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

يشغ مةنصبمةد سماإل ارةمامل ليهمفيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع مم •

 مموحتىماآلن.م2020

مخالل(مالذايهمملدنوامال ق ريممالتط يسمةج لمفيمت   مع ةهمهة    مشساه)ماالقتص   همامل سفهمةد نهمشساهمفيمامل ليماملد سمةنصبمشغ  •

 .م2019مع مموحتىمم2018مع ممةنمفترةال

مخالل(مالذايهمملدنوامال ق ريممالتط يسمةج لمفيمت   مع ةهمة    همشساه)ماالقتص   همامل سفهمةد نهمشساهمفيمامل ليماملد سمةنصبمشغ  •

 .م2015مع مموحتىمم2013مع ممةنمفترةال

م(والزراعهموال ي حهموالصن عهمال ق ريممالتط يسمةج لمفيمت   مع ةهمة    همشساه)ملإلستث  رمطيبهمشساهمفيمامل ليماملد سمنصبةمشغ  •

 .مم2013مع مموحتىمم2000مع ممةنمالفترةمخالل

ملخال(مامل ليهمدة تالخمةج لمفيمت   مع ةهمة    همشساه)مالسي ضمببنكماملبليهمب ملصسفيهمالتخطيطيهمامل ازنهمة ئ لممةنصبمشغ  •

م.م1999مع مموحتىمم1996مع ممةنمالفترة

ماملصدر:مالشساه
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م

م

م

مةح دمتح ينم  سينمةغ لم:مال يرةمالذاتيه(40)ال دولمرقمم

 تحسين ياسين مغل محمد

مسنهم39 العمر

مب ا ت ني الجنسية

متقنيهمامل ل ة تإ ارةمةد سم املنصب

مم.م2001ب ا ت نمع مممح ص معلىم رجهمالبك ل ري سمفيمعل ممح سبمةنمج ة همال  رمفي • العلميةاملؤلالت 

 الخبرات العملية

يشغ مةنصبمةد سمإ ارةمتقنيهمامل ل ة تمفيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع مم •

 وحتىماآلن.ممم2010

خاللممت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(شساهمة    همةقفلهمفيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)موة ؤولمنظ ممشبك تمشغ مةنصبمةهندس •

 م.2010مموحتىمع مم2003ع ممالفترةمةنم

خاللممت   مفيمةج لمالتقني تمالبد ثه(مبدولهمب ا ت نمذاتمة ئ ليهمةحدو ة)شساهممشغ مةنصبمة ظفمشبك تمفيمشساهمف ا مس ف  •

 م.2002مموحتىمع مم2001ع ممةنممالفترة

ماملصدر:مالشساه

م

ماملطيريمح يديمب دمعبدهللاممل:مال يرةمالذاتيهم(41)ال دولمرقمم

 محمد عبدهللا  ميدي املطيري 

مسنهم41 العمر

مس   ي الجنسية

ممال   ةمإ ارةمةد س املنصب

 املؤلالت العلمية
مم.2017 ل ري سمفيمإ ارةماألع  لمةنمج ة همامللكمفيص مفيمامل لكهمال سبيهمال     همع ممح ص معلىم رجهمالبك •

 م.2006ح ص معلىم رجهمالدبل ممفيمالتكن ل جي مامليك نيكيهمةنمالكليهمالتقنيهمفيمامل لكهمال سبيهمال     همع مم •

 الخبرات العملية

مم2015عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع مميشغ مةنصبمةد سمإ ارةمال   ةمفيمشساهمال س ئ مالصن  •

 وحتىماآلن.م

ع ممخاللمالفترةمةنممت   مفيمةج لمالصن ع تمالغذائيه(شساهمة    همةقفلهمشغ مةنصبمةشسفمج  ةمفيمشساهم ن مللصن ع تمالغذائيهم) •

 م.2014مموحتىمع مم2011

ع ممخاللمالفترةمةنممت   مفيمةج لمصن عهماملي ةمالصبيه(ةحدو ةمذاتمة ئ ليهمالفيح  م)شساهممشغ مةنصبمةشسفمانت جمفيمشساهمةي ة •

 م.م2011مموحتىمع مم2006

ماملصدر:مالشساه

م

مشفيعمأح دم   رمةح دل:مال يرةمالذاتيهم(42)ال دولمرقمم

 شفيع عمار محمد أ مد

مسنهم44 العمر

مس ري الجنسية

ممإ ارةماإلنت جةد سم املنصب

مم.2004ع ممح ص معلىم رجهمالبك ل ري سمفيمالهندسهمامليك نيكيهم)ق ممالق ىمواملبط ت(مةنمج ة هم ةشقمبج ه ريهمس ري م • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

مم2018ج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع مميشغ مةنصبمةد سمإ ارةماإلنت جمفيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمة •

 وحتىماآلن.م

ت   مفيمةج لمصن عهماألوانيمةحدو ةمذاتمة ئ ليهموانيماملنزلي مةنماالل ةني مم)شساهماألممه سماإلنت جمفيمشسا مالخليجملصن عشغ مةنصبمةد •

 م.2017مموحتىمع مم2014ع ممخاللمالفترةمةنمماملنزليهمةنماألملني م(

خاللمالفترةمم(البالستيكوت   مفيمةج لمانت جمةحدو ةمذاتمة ئ ليهمشساهم)ةصنعمالتخصص يمللبالستيكمشساهمإلنت جمفيمشغ مةنصبمةد سما •

 م.2014مموحتىمع مم2009ع ممةنم

اللمفيم ولهمقطسمخمت   مفيمةج لمصن عهمامل ا مال  زله(مةقفلهمشساهمة    ه)ةصنعمقطسملل  ا مال  زلهمشساهممشغ مةنصبمةد سماإلنت جمفي •

مم.2009مموحتىمع مم2007ع ممالفترةمةنم

ت   مفيمةج لمتجزئهماإللكتروني تمواألجهزةمةقفلهمةصنعم   سملألجهزةمالكهسب ئيهماملنزليهم)شساهمة    همشساهمشغ مةنصبمةد سمإنت جمفيم •

 م.2007مموحتىمع مم2004ع ممخاللمالفترةمةنمماملنزليه(
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مالشساه:ماملصدر

م

معبدالسحيممهش ممعبداملطلبمح ةدل:مال يرةمالذاتيهم(43)ال دولمرقمم

 لشام عبداملطلب  امد عبدالر يم

مسنهمم53 العمر

مس  اني الجنسية

مالشؤونمالق ن نيهممإ ارةمةد س املنصب

 املؤلالت العلمية
مم.2012انمع ممح ص معلىم رجهمامل ج تيرمفيمالق ن نمةنمج ة همأمم رة نماإلسالةيهمب ل    •

 م.1996ح ص معلىم رجهمالبك ل ري سمفيمالق ن نمةنمج ة همالنيلينمبدولهمال   انمع مم •

 الخبرات العملية

يشغ مةنصبمةد سمإ ارةمالشؤونمالق ن نيهمفيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع مم •

موحتىماآلن.ممم2015

ةسخ مةنمالهيئهمال     هملل ح ةينمةنهيم)ةكتبم نصبمةح ةيمفيمةكتبمخبرا مالق ن نملل ح ة ةمواالستش راتمالشسعيهموالق ن نيهشغ مة •

 م.2015مموحتىمع مم2011وةسخ مةنموزارةمال دلملتقد ممخدة تماملب ة ةمواالستش راتمالق ن نيه(مخاللمالفترةمةنمع مم

ةسخ مةنمالهيئهمال     هملل ح ةينموةسخ مةنهيمالستش راتمالق ن نيهموتحصي مالد  نم)ةكتبمشغ مةنصبمةح ةيمفيمةكتبماملساف همل •

 م.م2011مموحتىمع مم2006ةنموزارةمال دلملتقد ممخدة تماملب ة ةمواالستش راتمالق ن نيه(مخاللمالفترةمةنمع مم

ةسخ مةنمالهيئهمال     هملل ح ةينموةسخ مةنموزارةممةنهيشغ مةنصبمةح ةيمفيمةكتبمالخضيرملالستش راتمالشسعيهموالق ن نيهم)ةكتبم •

 .م2005مموحتىمع مم2000ال دلملتقد ممخدة تماملب ة ةمواالستش راتمالق ن نيه(مخاللمالفترةمةنمع مم

مالشساه:ماملصدر

م

ماملشيق معليم بدالت ابمةح دل:مال يرةمالذاتيهم(44)ال دولمرقمم

 املشيقح ب محمد عليعبدالتوا

مسنهمم33 العمر

مس   ي الجنسية

ممامل ار مالبشسيهموالشؤونماإل اريهمإ ارةمةد س املنصب

 املؤلالت العلمية
مم.2017ح ص معلىم رجهمالبك ل ري سمفيمإ ارةماألع  لمةنمج ة همعينمش سمفيمج ه ريهمةصسمال سبيهمع ممم •

 م.2016ةنمةسازمالتفكيرمامل  ندمفيمامل لكهمال سبيهمال     همع مممح ص معلىم رجهمالدبل ممفيمامل ار مالبشسيهم •

 الخبرات العملية

م • فيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمامل ار مالبشسيهموالشؤونماإل اريهميشغ مةنصبمةد سمإ ارة

 وحتىماآلن.ممم2015التح يليه(مةنذمع مم

ت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مخاللمالفترةمةنمشساهمة    همةقفلهمار مبشسيهمفيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شغ مةنصبماخص ئيمة م •

 م.2015مموحتىمع مم2012ع مم

ت   مفيمةج لماإلنش  اتمواملق والت(مخاللمالفترةمشساهمتض ةنيهمشغ مةنصبمإ اريمشؤونمامل ظفينمفيمشساهمفجسمامل   رمللتط يسمال  سانيم) •

مم.2012مموحتىمع مم2010نمع ممة

ت   مفيمةج لمالتج رةمواملق والت(ممذاتمة ئ ليهمةحدو ةشساهمشغ مةنصبمإ اريمفيمشؤونمامل ظفينمفيمةؤس همشبرامللتج رةمواملق والتم) •

مم.2010مموحتىمع مم2009خاللمالفترةمةنمع مم

مالشساه:ماملصدرم

م

مالشب  نعبدالكسيممح دممل بدهللاال يرةمالذاتيهمم:(45)ال دولمرقمم

 الشبعان عبد هللا عبد الكريم  مد

مسنهمم32 العمر

مس   ي الجنسية

ماملشتر  تممإ ارةمةد س املنصب

مم.2018مح ص معلىم رجهمبك ل ري سمفيماإل ارةمامل ليهمةنمج ة همواشنطنمالشسقيهمب ل ال  تماملتحدةماألةسيكيهمع م • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

مم2019فيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع ممماملشتر  تيشغ مةنصبمةد سمإ ارةم •

موحتىماآلن.م

وال ق راتم(مخاللمالفترةمةنمت   مفيمةج لماالستث  رمفيماملط عممشساهمة    همةقفلهم)مفيمشساهمثب تماالستث  ريهمشغ مةنصبمةدققمة لي •

  م.2019مموحتىمع مم2018ع مم

مالشساه:ماملصدرم

 

م
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مالب جمص ل معليمل  ريم:مال يرةمالذاتيهم(46)ال دولمرقمم

 علي الحاج صالح ساري 

مسنهمم35 العمر

مس   ي الجنسية

مماملبي  تإ ارةمةد سم املنصب

مم.م2014مع ممبسيدةمب د نهمالقصيممج ة همةنمالزراعهماليهمفيمالبك ل ري سم رجهمعلىم ح ص • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

مم2015فيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع ممماملبي  تيشغ مةنصبمةد سمإ ارةم •

موحتىماآلن.م

تمالفسوعمفيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مخاللمشغ مةنصبمة ئ لموةشسفمةبي   •

مم.م2015مموحتىمع مم2014الفترةمةنمع مم

مالشساه:ماملصدر

م

ماملبي يدمح دمةح دمملهند:مال يرةمالذاتيهم(47)ال دولمرقمم

 مهند  مد محمد املحيميد

ممسنهم28 لعمرا

مس   ي الجنسية

ماإلةدا اتموامل ت  ع تةد سمإ ارةم املنصب

مم.م2019ح ص معلىم رجهمالبك ل ري سمفيما ارةمسالس ماالةدا مةنمج ة همب يزيمستي م  يفيرسيتيمب د نهمب يزيمب ل ال  تماملتحدةماألةسيكيهمع مم • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

فيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمماإلةدا اتموامل ت  ع تةميشغ مةنصبمةد سمإ ارم •

موحتىماآلن.ممم2020ع مم

 .م2019مموحتىمع مم2017وت   مفيمةج لمالتجزئه(مخاللمالفترةمةنمع ممشساهمخ صهم)مفيمشساهمس ةسةمشغ مةنصبمةد سمة سض •

مالشساه:ماملصدرم

م

ماملشيق عليمص ل مفهدمل:مال يرةمالذاتيهم(48) دولمرقممال

 املشيقح علي صالح فهد

مسنهم63 العمر

مس   ي الجنسية

مإ ارةماملص نعةد سم املنصب

م.م1984مع ممب لق  سةمش سمعينمج ة همةنمتج رةم بل ممعلىمح ص  • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

مم1995فيمشساهمال س ئ مالصن عيهم)شساهمة    همةقفلهمت   مفيمةج لمالصن ع تمالتح يليه(مةنذمع ممماملص نعةنصبمةد سمإ ارةميشغ م •

 وحتىماآلن.م

مع ممةنمالفترةمخالل(موالزراعهمواملي همالبيئهمشؤونمعلىماإلشسافمفيمت   محك ةيهمجهه)موالزراعهمواملي همالبيئهموزارةمفيمةح سبمةنصبمشغ  •

 .م1995مع مموحتىمم1993

م.م1993مع مموحتىمم1987مع ممةنمالفترةمخالل(ماملصسفيهمالخدة تمةج لمفيمت   مع ةهمة    همشساه)مالسي ضمبنكمفسعمةشسفمةنصبمشغ  •

مالشساه:ماملصدر

م

مل اللمبنمعليمةح دمال سيف ني:مال يرةمالذاتيهم(49)ال دولمرقمم

معليمةح دمال سيف نيجاللمبنم

م
 
مأعض  مةجلسماإل ارةموأةينمسسمامل لسممم(4.3.1)مرقممالق ممراجعمفضال

 املصدر:مالشساه

م

م

م

م

م

م
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 لجان الشركة 

متت ث مسي سهمالشساهمفيمتبنيمة   يرمةتقدةهمفيمح ا همالشسا تمب  مفيومم،ال ار ةمفيمنظ ممالشسا تاإللزاةيهممتلتزممالشساهمبك فهمةتطلب تمالب ا ه

مم.ذلكمةنمفص ممل ؤولي تموةه ممةجلسماإل ارةمواإل ارةمالتنفيذ هموال ي س تمالتيمتض نمع  مةجلسمإ ارةمالشساهمب  م حققمةص ل مامل    ين

ملب جهمالشساهموظسوفه مب  م  كنا مةنمتأ  همةه ةه مبف  ليهمب إلض فهمإلىم
 
لنظ ةيهمذاتمال ف  مب ملتطلب تماق ة مالشساهمبتشكي مل نهماملساج همنظسا

م.الب ليينمواألعض  موة ؤولي اا ملل نهماملساج هموصفم ليموفي  ال القهم

 املراجعة لجنة 

(معلىمتشكي مل نهماملساج هموتحد دمةه ةه مم11/04/2018)امل افقمم ر25/07/1439ت ريخمال    همفيماجت  عه ماملن قدمفيممغيرموافق مال   يهمال  ةه

وحتىمت ريخمنا  هم ورةم(مم11/04/2018)امل افقمم ر25/07/1439ت ريخممةنمبدأتموةدةمعض يتاممللدورةماألولىموالتي موض ابطمع له موةك فآتمأعض عا

مموافق مال   يهمال  ةهمالغيرم11/10/2020همامل افقم24/02/1442،موبت ريخمم(22/12/2021)امل افقممه18/05/1443مةجلسماإل ارةمالب ليمبت ريخ

م.لل دةماملتبقيهملدورةمةجلسماإل ارةمالب ليه مجد ملل نهماملساج همع   همعلىمإنتخ بمأعض 

 املراجعة لجنة اختصاصات 

 ملساقبهمعلىمأع  لمالشساه،موله مفيمسبي مذلكمحقماإلطالعمعلىمس الاا مووث ئقه موطلبمبتخت ممل نهماملساج هح بمالنظ مماألس س يمللشساه،مفإنم

ةمأوماإل ارةمالتنفيذ ه،مويج زمله مأنمتطلبمةنمةجلسماإل ارةم ع ةمال   يهمال  ةهمللشساهملالن ق  مإذامأيما ض حمأومبي نمةنمأعض  مةجلسماإل ارم

مأع قمةجلسماإل ارةمع له مأومت سض مالشساهمألضسارمأومخ  ئسمج ي ه.م

م:املساج همل نهمأعض  مالت ليمال دولمموي ض 
 ل نهماملساج هأعض  م:م(50)ال دولمرقمم

 الوظيفة االسم

مرئيس السبديمةح ردمبنمهللاأح دمبنمعبدم

معض  بندرمبنمعبيدمالدلبحيمال تيبيم

معض مماملب ركمةح دمبنمس يدمبنمإبسا يم

مالشساه:ماملصدر
 

موفي  م ليمال يرةمالذاتيهمألعض  مل نهماملساج ه:
مألح دمبنمعبدهللامبنمةح دمالسبديةمالذاتيهمال يرم:م(51)ال دولمرقمم

 أح دمبنمعبدهللامبنمةح دمالسبديم

م
 
مأعض  مةجلسماإل ارةموأةينمسسمامل لسممم(4.3.1)مرقممالق ممراجعمفضال

مالشساه:ماملصدر
م

ملبندرمبنمعبيدمالدلبحيمال تيبي:مال يرةمالذاتيهم(52)ال دولمرقمم

  بن عبيد الدلبحي العتيبي ندر ب     

مسنهمم45 العمر 

ممس   ي الجنسية

معض مل نهماملساج ه املنصب

 املؤلالت العلمية

مم.2001ع مممب مل لكهمال سبيهمال     همح ص معلىمشه  ةمالبك ل ري سمفيماملب سبهمةنمج ة همامللكمس    •

مم.2015مSOCPAح ص معلىمالزة لهمال     همم •

 م.2018ع ممCIPA يئهماملب سبهمواملساج هملل ؤس  تماإلسالةيهمح ص معلىمزة لهم •

 الخبرات العملية 

مةنصبمامل ؤولمعنماألة رمالفنيهموة لكمةكتبمبندرمالدلبحيملالستش راتماملب سبيهم) •
 
ت   مفيمةج لماالستش راتممةؤس همفس  هيشغ مح لي 

ممممموحتىماآلن.2009املب سبيه(مةنذمع مم

ت   مفيمةج لماالستش راتماملب سبيه(مخاللمالفترةمةنممتض ةنيهشساهمب تمفيمةكتبمايمبيماممجيمالف زانموشسا هم)شغ مةنصبمةساجعمح   •

 م.2018مموحتىمع مم2002ع مم

مالشساه:ماملصدرم

 

 

 

م
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 مإلبسا يممبنمس يدمبنمةح دماملب ركم:مال يرةمالذاتيه(53)ال دولمرقمم

   بن محمد املبارك سعيد إبراليم بن

 سنهم38 العمر

مس   ي الجنسية

 عض مل نهماملساج ه املنصب

 م.2011ع ممب مل لكهمال سبيهمال     هم رجهمالبك ل ري سمفيماملب سبهمةنمج ة همامللكمخ لدمح ص معلىم • املؤلالت العلمية

 الخبرات العملية

مةنصبماملد سماإلقليميمفيمشساهمس نت  •
 
ت   مفيمةج لماالستش راتماملب سبيه(ممذاتمة ئ ليهمةحدو ةشساهمفيمأس شيتسمالدوليهم)ميشغ مح لي 

 مموحتىماآلن.2020ةنذمع مم

مم2018ت   مفيمةج لماالستش راتماملب سبيه(مخاللمالفترةمةنمع ممتض ةنيهمشساهمشغ مةنصبمةد سمالتدقيقمفيمشساهماسي ت نمالدوليهم) •

مم.2020وحتىمع مم

مةح سب نمق ن ني نم)شغ مةنصبمة ؤولم • مةكتبمابسا يممأح دمالب  مموشسا ؤه مالتدقيقمفي مةج لماالستش راتممتض ةنيهشساه ت   مفي

 م.2018مموحتىمع مم2017املب سبيه(مخاللمالفترةمةنمع مم

مم2016الفترةمةنمع مممت   مفيمةج لماالستش راتماملب سبيه(مخاللمتض ةنيهشساهمشغ مةنصبمابيرماملدققينمفيمشساهمطاللمأب غزالهموشسا هم) •

 م.2017وحتىمع مم

مم2011ت   مفيمةج لماالستش راتماملب سبيه(مخاللمالفترةمةنمع مممتض ةنيهذاتمشساهمشغ مةنصبمةدققمفيمةكتبمالدارملتدقيقمالب  ب تم) •

 م.2015وحتىمع مم

مالشساه:ماملصدرم

 لجنة الترشيحات 

موض ابطمةه ةه مواملك فآت،موتحد دالترشيح تممل نهمتشكي (مم20/04/2019مامل افق)مه15/08/1440مفيماجت  ع ماملن قدمبت ريخاإل ارةممةجلسمقسرم

مبت ريخممت ريخمقسارمةجلسماإل ارةمةنمبدأتموالتيماألولىمللدورةمعض يتامموةدةمأعض عا موةك فآتمع له  مالب لي مةجلسماإل ارة مت ريخمنا  هم ورة وحتى

م.م(22/12/2021)امل افقممه18/05/1443

 واملكافآت  اصات لجنة الترشيحاتاختص 

ماملك فآتمب  م لي:وممالترشيح تمتخت مل نه

مإعدا مسي سهمواضبهمملك فآتمأعض  مةجلسماإل ارةموالل  نماملنبثقهمعنمامل لسمواإل ارةمالتنفذ ه،مورف ه مإلىمةجلسماإل ارةمللنظسمفيا  •

مالعت     مةنمال   يهمال  ةه،معلىمأنم ساعىمفيمتلكمال 
 
 ي سهماتب عمة   يرمتستبطمب أل ا ،مواإلفص حمعنا ،موالتحققمةنمتنفيذ  .مت هيدا

 تقد مماملقترح تموالت صي تمبخص صمزي  ةمالسواتبملل  ظفينموإعدا   مفيمتق ريسمالعت     مةنمةجلسماإل ارة.م •

 خ ةمةنا .موتقييممةدىمف  ليتا مفيمتحقيقماأل دافماملت مم،املساج همالدوريهمل ي سهماملك فآتمامل ن حه •

 الت صيهممل لسماإل ارةمب ك فآتمأعض  مةجلسماإل ارةموالل  نماملنبثقهمعن مواب رمالتنفيذ ينمب لشساه.م •

م:املك فآتوممالترشيح تمل نهمأعض  مالت ليمال دولمموي ض 
ماملك فآتالترشيح تمومأعض  مل نهمم(54)ال دولمرقمم

 ال ظيفهماالسم

مرئيسماملشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنملسح نعبدا

معض ماملشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدالق  ر

معض مأح دمبنمعبدهللامبنمةح دمالسبديم

مالشساه:ماملصدر

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املكافآت:
مالسح نمبنمعبدهللامبنمعبدال زيزماملشيق مل بدل يرةمالذاتيهما:م(55)ال دولمرقمم

 املشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدالسح ن

م
 
مأعض  مةجلسماإل ارةموأةينمسسمامل لسممم(4.3.1)مرقممالق ممراجعمفضال

 مالشساه:ماملصدر
م

مدال زيزماملشيق مبنمعبدهللامبنمعبمل بدالق  رال يرةمالذاتيهمم:(56)ال دولمرقمم

 املشيق معبدال زيزمبنمعبدهللامبنمعبدالق  ر

م
 
مأعض  مةجلسماإل ارةموأةينمسسمامل لسممم(4.3.1)مرقممالق ممراجعمفضال

ممالشساه:ماملصدر
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م

مألح دمبنمعبدهللامبنمةح دمالسبديال يرةمالذاتيهم:م(57)ال دولمرقمم

 ةح دمالسبديممأح دمبنمعبدهللامبن

م
 
مأعض  مةجلسماإل ارةموأةينمسسمامل لسممم(4.3.1)مرقممالق ممراجعمفضال

مالشساهم:ماملصدر
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 سياسة توزيع األرباح 

علىممب دمخصممج يعماملصسوف تمال   ةيهموالتك ليفماألخسىم ت زعمأرب حمالشساهمالص فيهمال ن يه،مالنظ مماألس س يمللشساه(مةنم41امل  ةمرقمم)موفق

م: ماآلتيال ج

وقفم ذامالتجنيبمةتىمبلغماالحتي طيمملل   يهمال  ةهمال    هويج زمماحتي طيمنظ ةي،لتك ينمماألرب حمالص فيهةنمم(%10)م جنب .1

 ةنمرأسمامل لماملدف ع.مم%(30)املذا رم

 مين .تجنيبمن بهمةنمص فيماألرب حملتك نماحتي طيماتف قيم خص ملألغساضمالتيم حد   مةجلسماإل ارةمفيمحم ج زم .2

مقدرمث بتهمأرب حمت زيعم كف مأومالشساهمةصلبهم حققمالذيمب لقدرموذلكمأخسى،ماحتي ط تمتك ينمسرمقتمأنمه ال   مال  ةهملل   يهم .3

مأومالشساهميلل  ةماجت  عيهمةؤس  تمإلنش  مةب لغماألرب حمص فيمةنمتقتطعمأنماذلكماملذا رةمولل   يهمامل    ينمعلىماإلةك ن

مم ك نممة ممل  ونه
 
 .املؤس  تم ذهمةنمق ئ  

 (مةنمرأسمامل لماملدف ع.م%5  زعمةنمالب قيمب دمذلكمرب معلىمامل    ينمن بهمالتق معنم) .4

  ج زمللشساهمب دماستيف  مالض ابطمامل ض عهمةنمال ه تماملختصهمت زيعمأرب حمنصفمسن يهموربعمسن يه.م .5

 همال  ةهمعدممصسفمأرب حمامل    ين.م ج زمللشسا  مبن  معلىمت صيهمةجلسماإل ارةموة افقهمال   ي .6

ملقسارمال   يهمال  ةهمالص  رمفيم ذامالشأنمويبينمالقسارمت ريخماالستحق قموت ريخمالت زيعموتك م
 
نمأحقيهماألرب حمي تحقمامل   ممحصت مفيماألرب حموفق 

 مل لكيماألسهمماملس لينمفيمس التمامل    ينمفيمنا  همالي مماملبد ملالستحق ق.م

،مةعماإلش رةمإلىمم2021وألولمستهمأشهسمةنمال  مممم2020مومم2019ال دولمالت ليماألرب حمالتيمق ة مالشساهمبت زي ه مخاللمال ن اتمامل ليهمم  ض 

م: ذهمالنشسةأن ملمم تمماإلعالنمأومت زيعمأرب حمأخسىمحتىمت ريخم
 ت زيعماألرب ح:م(58)ال دولمرقمم

مم2021  ني مم30مم2020 ي  برمم31مم2019 ي  برمم31م نالبي

م14,297,899م27,656,618م21,609,377ملل نهم/مالفترةمص فيمالسب م)ري لمس   ي(

 0م**12,500,000م*12,500,000مخاللمال نه/مالفترةمامل لنهمت زي  تماألرب ح

مال نه/مخاللموامل د ةماملدف عهمت زي  تماألرب ح

مالفترةم
م***م5,000,000م11,438,622

م*****5,000,000

ت زي  تمأرب حمت  ي تمةعمأطسافمذاتمعالقهمةق ب م

مة لنهم
م****15,000,000م0

م0

م0.57م1.11م0.86مسب المص فيمةنمربحيهمال هم

مال نطبقمم45.20%م57.85%ممالسب ن بهمت زي  تماألرب حمامل لنهمإلىمص فيم

ماملصدر:مالشساهم

ال نهمامل ليهماملنتايهمفيممعنمس   يمري ل,مم12,500,000مبقي همأرب حمت زيعمعلىم(م11/10/2020)امل افقممه24/02/1442مت ريخمفيماملن قدماجت  عه مفيمال    همال  ةهمال   يهموافق *م

م.مال احدملل هممري لم0.50ماقعممب م31/12/2019

ال نهمامل ليهماملنتايهممعنمس   يمري ل,مم12,500,000مبقي همأرب حمت زيعمعلىم(م24/03/2021هم)امل افقم11/08/1442مت ريخمفيماملن قدماجت  عه مفيمال    همال  ةهمال   يهموافق م**

م.مال احدملل هممري لم0.50ماقعممب م31/12/2020فيم

م5,000,000سدا مةبلغمخ  همةلي نم)متم***م
 
ممم.2019 ي  برمم31همفيمرب حمامل زعهمعنمال نهمامل ليهماملنتاياألممةنمجز مت ث (مري لمس   يمنقدا

ممت ث مت  يهمةب لغمةعمأطسافمذاتمعالقهموفقمالت لي:****م

 .مم2019ت زي  تمأرب حمال  ممامل ليممجز مةنمعنم(مري لمس   يمةق ب مة  ةالتمةعمأطسافمذاتمعالقه7,500,000ةبلغمسب همةلي نموخ    ئهمألفم)مت  يه •

 م.م2020عنمت زي  تمأرب حمالنصفماألولملل  ممامل ليمم(مري لمس   يمةق ب مة  ةالتمةعمأطسافمذاتمعالقه7,500,000ةبلغمسب همةلي نموخ    ئهمألفم)مت  يه •

معنمت زي  تمأرب حمال  ممامل ليم5,000,000*****متممسدا مةبلغمخ  همةلي نم)
 
 ليهممما  م ظهسمفيمح  بمالدائن نمواألرصدةمالدائنهماألخسىمفيمالق ائممامل2020(مري لمس   يمنقدا

مم.م2021  ني مم30املفح صهمللفترةمامل ليهماملنتايهمفيم

 

 موعلىمالسغممةنمأنمالشساهمق ة مبت زيعمأرب حمخاللمال ن اتمال  بقه،مإالمأنا مالمتقدممأيمض  ن تمبت زيعمأرب حمفيمامل تقب .

م

م

م
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 الطرح متحصالت استخدام 

ممةنا مسرررررررريدفعمسرررررررر   ي،مري لم××××(م××××)مةبلغمالطسحمةتحصررررررررالتمإلج  ليماملت ق همالقي همتبلغ
 
م(2,500,000)مح اليمةلي نينموخ  رررررررر  ئهمألفمتقسيب 

موتك ليفماألة نه،مح ررر بمفت موةصررر ريفم،،مواملب سررربمالق ن نياالاتت بموةد سمامل لي،مامل رررتشررر رمأت  بمتشررر  موالتيما صررر ريفمللطسح،مسررر   يمري ل

م.ب لطسحملقهاملت ماألخسىمموالتك ليفمواملص ريفموالطب عه،مالت  يق

ممالب ئ ينمامل    ينمعلىمس   يمري لم××××(م××××)مبح اليمواملقدرةمالطسحمةتحصالتمص فيمت زيعم تممس فموم ذا
 
ةنمم  تلكه مالتيمالن بهمح بماال

 .الطسحمةتحصالتمص فيمةنمةبلغمأيمالشساهمت تلممولنم،أسهمماالاتت ب
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 اإلقرارات 

 م قسمأعض  مةجلسمإ ارةمالشساهمب  م لي:

مفيمال ضعمامل ليمخاللمالرم) -1
 
مةلب ظ 

 
صدرم  كنمأنم ؤثسمأوم ك نمقدمأثسمتأثيرا

ُ
ماألخيرة.12لمم كنم ن كمأيمانقط عمفيمأع  لمامل

 
 (مشهسا

صدرمخاللمال نهمال  بقهمةب شسةملت ريخمطلبم -2
ُ
 ن مأيمع  التمأومخص ة تمأومأت  بموس طهمأومأيمع ضمغيرمنقديمةنمقب مامل

ُ
لممت

 في  م ت لقمبإصدارمأومطسحمأيمسهم.محماألسهموطسممالتس ي 

متغيرمسلبيم -3 وطسحممج  سيمفيمال ضعمامل ليموالتج ريمللُ صدرمخاللمال نهمال  بقهمةب شسةملت ريخمتقد ممطلبمالتس ي وملمم كنم ن كمأي 

 .األسهم

 م ذهمالنشسةم(مةن22،20،مح،مجالصفح تم)بخالفمة مور مفيم -4
م،مليسمألعض  مةجلسماإل ارةمأومألي  سهممأومةصلبهمةنمأيمأمةنمأقسب عاممأي 

صدر.
ُ
 ن عمفيمامل

)املخ طسماملت لقهمب لدع ويمالقض ئيهموالغساة ت(مم2.1.38البندمرقمممفيمة ور مبخالفمق ن نيهمإجسا اتمأوم ع ويممأليمخ ض هملي  مالشساه -5

 (.)ع اة ماملخ طسة(م2ممةنمالق ممرقم)املخ طسماملت لقهمبنش طمالشساهموع لي اا م2.1ةنمالق ممالفسعيمرقمم

 .مللشساهمةن ف همأع  لمفيماإل ارةمةجلسمأعض  مةنمأيميشتركمال -6

 .الشساهمحصل معلىمة افقهمال   يهمال  ةهمعلىمج يعمالت  ةالتمةعماألطسافمذاتمال القهمأن -7

 .النشسةم ذهمفيمتض ينا م تمملممامل ليهماألوراقمتس ي مطلبمعلىمتؤثسمأنم  كنمأخسىمموق ئعمأيمت جدمالمأن  -8

والتيمج ي ه مس ريهماملف  لمحتىمت ريخم ذهممأنشطتا ممل  رسهماملطل بهماألس سيهموامل افق تمالتراخي مج يعمعلىمح صلهمالشساهمأنم -9

 .النشسة

 ه مفيمال  قمامل ازيه.مأسه ملتس ي موطسحمالالزةهمامل افق تمج يعمعلىمحصل مقدمالشساهمأن -10

معلىمتؤثسمأنمامل كنمةنمأخسىممج  سيهمةخ طسمبأيمعلممعلىملي  اماإل ارةمةجلسمأعض  مفإنم طسة،املخمع اة مق ممفيمور مة مب ستثن  م -11

 .الشساهمأسهممفيماالاتت بمفيماملبت لينمامل تث سينمقسار

ممب ج له مأومب فس   متؤثسمقدمق ن نيهمإجسا اتمأوم ع وىممأليماإل ارةمةجلسمأعض  م خضعمالم -12
 
 .امل ليمض ه وممفيمأومالشساهمأع  لمفيمج  سي 

 .له  مت ن مةك فآتمعلىمالتص ي محقمالتنفيذيمالسئيسمأوماإل ارةمةجلسمأعض  مأحدمت طيمصالحيهمأيمت جدمالم -13

 .املصدرمةنماالقتراضمحقمالتنفيذ ينماب رمأوماإل ارةمةجلسمألعض  متجيزمصالحيهمأيمت جدمالم -14

مةجلسم.سسمأةينمأومب لشساهمالتنفيذ هماإل ارةمأعض  مةنمأ  مأومشساهالمإ ارةمةجلسمأعض  مةنمعض مأيمإفالسمعنماإلعالنم تمملممأن م -15

 .إفالسمإجسا اتمأليم خض  امولمماإل ارة

 .م يئهمالزا ةموالضسيبهموال   ركمالم  جدملدىمالشساهمأيمنزاع تمأومةط لب تمبفسوق تمزا يهمق ئ همةنمقب  -16

 م.النشسةم ذهأنمالشساهمةلتزةهمبج يعمأحك ممنظ ممالشسا تمحتىمت ريخم -17

 

 

 

 

 

م
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 مصاريف الطرح 

ري لمم(2,500,000)مةلي نينموخ  رررررررررررررر  ئهمألفأنمتبلغمح اليممةنماملت قعمسرررررررررررررر فم تح  مامل ررررررررررررررر    نمالب ئ  نمج يعمالتك ليفماملت لقهمب لطسح،موالتي

م.ري لمس   يم××××م)××××(الب لغهممةتحصالتماالاتت بس   ي،محيثمسيتممخص ه مب لك ة مةنمإج  ليم

م.ةص ريفمالطسحمأت  بمامل تش رمامل ليموةد سماالاتت ب،موتك ليفمالت  يقموالطب عه،مواملص ريفماألخسىماملت لقهمب لطسحوتش  م

وال د سمب لذاسمأنمالشرررررررررساهملنمتتح  مأيمةنماملصررررررررر ريفماملت لقهمب لطسحموإن  مسررررررررريتممخصررررررررر ه مب لك ة مةنمإج  ليمةتحصرررررررررالتماالاتت ب،موسررررررررريق مم

مم دا ما فهمةص ريفمالطسحمالتيمتح لتا مالشساهمعناممب جس ماإلنتا  مةنمع ليهمالطسحامل     نمالب ئ  نمب
 
ةنمأسهمممح بمالن بهمالتيم  تلكه ماال

 .الطسح
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 وشروطه الطرح وأ كام باألسهم املتعلقة املعلومات 

ممامل ازيهمال  قممفيماألسهمموطسحملتس ي مامل ليهمال  قمملهيئهمبطلبمالشساهمتقدة 
 
م يئهمعنمالص  رةمامل ت سةموااللتزاة تمامل ليهماألوراقمطسحمق اعدمملتطلب تموفق 

مالسسررررر يهمامل افق تمج يعمعلىمالبصررررر لممتمما  مالهيئه،مطلبتا مالتيماملؤيدةمامل رررررتنداتما فهمتقد مموتمم ذهماإلصررررردارمنشرررررسةمعلىمامل افقهمت  موقد.مامل ليهمال ررررر قم

 .هامل ازيمال  قممفيماألسهممطسحمهل  ليمالالزةه

مطلبمن  ذجمعلىمالت قيعمأنمحيثماالاتت ب،مطلبمن  ذجمت بئهماسررررررررررتك  لمقب مت ةهمب ن  همالطسحموأحك ممشررررررررررسوطمقسا ةماملؤ لينمامل ررررررررررتث سينمج يعمعلىم جب

 .ا رةاملذمالطسحموأحك ممشسوطمعلىمب لقب لممإقسارمب ث بهمي تبرماالاتت بمةد سمإلىموت لي  ماالاتت ب

 االكتتاب  

مة لمرأسمةنم) 10.00%م(مت ث مال احد،ملل ررررهممسرررر    همري الت(م10)مقدر  ماسرررر يهمقي همذاتمع  يمسررررهم(م2,500,000)موخ  رررر  ئهمألفمةلي ن نمطسحم تممسرررر ف

معلىمالطسحمويقتصرررسمسررر   ي،مري لم××××(م××××)مقدر  مإج  ليهموبقي همال احدملل رررهممري لم××××(م××)مب ررر سمامل ازيهمال ررر قممفيملالاتت بمطسحه مسررريتممالشرررساه،

م: ليما  مو مماملؤ لين،مامل تث سينمفئ ت

م.ةؤس  تمس قمة ليهمتتصسفملب  اا مالخ ص .1

ن قدممةؤس همال  قمامل ليهمك نمت ارةمشسيطهمأنمإلمفيمة  رسهمأع  لمام ةسخ ملهمع ال مةؤس همس قمة ليه .2 بشسوطمت كن مةنماتخ ذمالقساراتممُعي 

م.ستث  رمفيمال  قمامل ازيهمني بهمعنمال  ي مو ونمالب جهمإلىمالبص لمعلىمة افقهمة بقهمةن المملش راهمفيمالطسحمواالخ صهمبقب لما

م. داعإلمحك ةهمامل لكه،مأومأيمجههمحك ةيه،مأومأيم يئهم وليهمت ترفماا مالهيئه،مأومال  ق،موأيمس قمة ليهمأخسىمت ترفماا مالهيئه،مأومةسازما .3

م. ارةإلمفيمة  رسهمأع  لمام ةسخ ملهمةؤس همس قمة ليهمد س  تةب شسةمأومعنمطسيقمةحفظهمم،ةنمالبك ةهالشسا تمامل ل اهم .4

م.الشسا تموالصن   قماملؤس همفيم ولمةجلسمالت  ونملدولمالخليجمال سبيه .5

م.ستث  رالمصن   قما .6

ج نبمألمستث  رماالمسترش  يمالمملتطلب تماملنص صمعليا مفيمالدلي ماستث  رمفيمال  قمامل ازيهموالذ نمي ت ف نماالمج نبمغيرماملقي ينمامل   حملهممب ألما .7

م.غيرماملقي ينمفيمال  قمامل ازيه

م.جنبيهماملؤ لهألماملؤس  تمامل ليهما .8

م. داعإلمأيمأشخ صماعتب ريينم خسينم ج زملهممفت مح  بماستث  ريمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازما .9

م:تيهآلوي ت ف نمأيمةنمامل   يرمام، داعإلمفيمامل لكهموح  بملدىمةسازماأشخ صمطبي ي نم ج زملهممفت مح  بماستث  ريم .10

تق معنمعشررررررسةمصررررررفق تمفيما مربعممال ق مةج  عمقي تا معنمأرب ينمةلي نمري لمسرررررر   يموممالوراقمامل ليهمألمأنم ك نمقدمق ممبصررررررفق تمفيمأسرررررر اقما (أ

مثنيمعشسةمالاماللسنهمخ
 
مم.امل ضيهشهسا

 .ري لمس   يمال ينعنمخ  همةتق مقي همص فيمأص ل ممالأنم (ب

 .ق مفيمالقط عمامل ليألثمسن اتمعلىماالمأنمي   مأومسبقمل مال   مةدةمث (ج

مأنم ك نمح ص ( 
 
 .وراقمامل ليهمامل ت دةمةنمقب مالهيئهألمعلىمالشه  ةمال  ةهمللت  ة مفيمامال

مأنم ك نمح  (ه
 
 . جههمة ترفماا م ولي ممةن وراقمامل ليهمة ت دةألمعلىمشه  ةمةهنيهمةتخصصهمفيمةج لمأع  لمامصال

 .أيمأشخ صم خسينمتحد  ممالهيئه .11

 التقدم بطلب االكتتاب  طريقة 

مماالاتت بمطلبمت بئهماملكتتبمعلىمويجب.موالشرساهماالاتت بموةد سمامل ليمامل رتشر رمةنما ملدىمالطسحمفترةمخاللملل كتتبينماالاتت بمطلب تمن  ذجمت فيرم تممسر ف

م
 
ممذاتماألق رررر مما فهمي ررررتك  موأنمواالحك ممالشررررسوطما فهمعلىمامل افقهماملكتتبمعلىموينبغي.مالنشررررسةم ذهموفيماالاتت بمن  ذجمفيمضرررربهامل مماالاتت بملت لي  تموفق 

ممااتت بمطلبمأيمرفضمفيمب لبقمالشررررررساهمتحتفظ.ماالاتت بمن  ذجمفيمالصررررررله
 
،ماومجزئي 

 
ممتب عامعدممأوماالاتت بموأحك ممشررررررسوطمةنمأيماسررررررتيف  معدممح لهمفيمالي 

مالالزةهمالت لي  ت ممتقد   مب جس ماالاتت بمطلبمن  ذجم  ث محيثمتقد   ،مب دمسرررررررررربب مأوماالاتت بمطلبمن  ذجمعلىمت د التمأيمإ خ لم ج زممال.
 
مةلزة 

 
ماتف ق 

م
 
 .واملكتتبمالشساهمبينمق ن ني 

من رررررررررربهمالب لي نممامل رررررررررر    نمم  تلك
 
مموي كنمالطسح،مانتا  مب دمالشررررررررررساهمة لمرأسمةنم(%90.00بهم)ن ررررررررررم  تلك نمموسرررررررررر فمالشررررررررررساه،مة لمرأسمةنم(100%)مح لي 

ممامل ضبهماالتص لمة ل ة تمخاللمةنماالاتت بمةد سوممامل ليمامل تش رمةنماالاتت بمطلبمون  ذجم ذهماإلصدارمنشسةمةنمإلكترونيهمنسخهمعلىمالبص لمملل  تث سين

م:أ ن ه

م
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 فترة الطرح وشروطه 

 رررررررررررررررررم)امل افقم26/05/1443م(مإلىم  ممالخ يسم26/12/2021 رررررررررررررررررم)امل افقم22/05/1443  مماألحدممةنمابتدا  مماالاتت بمطلب تمن  ذجمب سررررتالمماالاتت بمةد سمسرررريبدأ

م ق ممالطلبماات  لمح لموفيماملطل به،مامل رررررررررررررتنداتموةساج همالطلبمب ساج هماالاتت بمةد سمسررررررررررررريق مماالاتت بمطلبمن  ذجموتقد ممت قيعمعندم.م(30/12/2021

مطلبمن  ذجمفإنمفي ،ماملقدةهمامل ل ة تمصرربهمعدممأوماالاتت بمطلبماات  لمعدممح لهموفيمامل ررت في،ماالاتت بمن  ذجمةنمبصرر رةمامل ررتث سموتزويدمالن  ذجمبختم

.ممي تبرماالاتت ب
 
مالغي 

م

ماألسررررهممالتيمعد مضررررسبمح صرررر م  ماالاتت بمةبلغمإج  ليم ك نممبحيثماا ،ماالاتت بم سغبمالتيماألسررررهممعد ماالاتت بمطلبمن  ذجمفيم  ضرررر مأنمامل ررررتث سمعلىم جب

مم××م(××)مالب لغمالطسحمسرررررررر سمفيماا ماالاتت بم سغب
 
م  ملالاتت بماألقصرررررررر ىمالبدمبين  مأسررررررررهم،معشررررررررسةم(10)م  ملالاتت بماأل نىمالبد.مال احدملل ررررررررهمماميسرررررررر   مري ال

مةكتتب.مملك مسهمموت  ينم   ئهواحدمةلي نموة ئتينموت  هموأرب ينمألفموت م(1,249,990)

م

ملل كتتبماألص موإع  ةمالص رةمةعماألص مةط بقهمتتممأنمعلىمالب ل(،م نطبقم)ح ب  مالت ليهمامل تنداتمإرف قمةعمالطسحمفترةمخاللماالاتت بمطلبمن  ذجمتقد مم جب

م:لل اي مأو

مالفس (.م)لل كتتبماملدنيهماألح المبط قهموص رةمأص م .1

مماالاتت بمطلبم ك نمم)عندة مالشسعيهم لهال اممصكموص رةمأص  .2
 
ماملكتتب(.معنمب لني بهمال اي مةنمةقدة 

مشساه(.ماملكتتبما نم)إذامالت قيعمتف يضمةنموص رةمالتج ريممالس  مص رة .3

مشساهمةسخصهمأوميماستث  رمماملكتتبمصندوقمما نمح لمفي(مامل ليهمال  قمم يئهمتساخي موص رةمب لت قيعماملف ضم  يهموص رةمالتج ريممالس  مةنمص رة .4

 ب لني به(.ماالستث  رماتف قي تمأوماملب فظمح لمفيماملسخصهموالشساهماملكتتبمبينماالتف قيهمةنمص رةمويض فمامل ليه،مال  قمم يئهمةن

 .عليا ماالطالعمأومطلها م تممأخسىممة تنداتمأيم .5

مماالاتت بمطلبمن  ذجمتسفضمأنمللشرررساهمويحقمة نه،األممح ررر بمإلىمةب شرررسةمح الهمبإجسا ماا ماملكتتبماألسرررهممقي هما ة مت رررد مأنم جب
 
ممأومالي 

 
ملممي رررت فمإذامجزئي 

م.اا ماالاتت بمطلبمالتيماألسهممعنماألسهمم ذهمتز ملممة مل ماملخصصهماألسهممعد ماملكتتبموسيقب مالطسح،موأحك ممشسوطمالطلب

 اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض 

ماملذا رمماألة نهمح  بمفيماا ماملكتتبماملب لغمتح ي مةكتتبما معلىمويجبم،ال س ئ مالصن عيهملشساهماألوليمالطسح:م مىيمأة نهمح  بمبفت ماالاتت بمةد سمسيق م

م.االاتت بمطلبمن  ذجمفيمت ضيح مسيتمموالذي

مطلب البر د(مطسيقمعنماألصليهملل  تنداتمالنس مبت ليممااللتزاممةع(الف اسممأوماإللكترونيمب لبر دمأومب ليدماالاتت ب،مةد سمإلىم قدة امأنماملكتتبينمعلىم جب

مماالاتت ب
 
ممفيمت لي  م تممأنمعلىمة ق   مامل تنداتمج يعمالطسحمأسهممفيماالاتت بمبطلبم سفقمأنم جب.ماإلقف لم  ممت ريخمةنمة   مالساب همال  عهمأقص همة عد 

ماملطسوحهماألسهممفيماالاتت بمفيمبسغبت م قسمعلي م موبن موقسأ  ،مالنشسةم ذهماستلممبأن مةكتتبما م قسماالاتت ب،مطلبموبإا  ل.مالت لي  تمح بماملطل بهماملؤيدة

م.االاتت بمطلبمفيمةبينم  مة مح ب

م.االاتت بمن  ذجمح بمةب شسةمالطسحمب  ليهمالخ صماألة نهمح  بمإلىماألة المتح ي موماالاتت بمطلبمتقد ممخاللمةنمالطسحمأسهممفيماالاتت بمسيك نم

مملالاتت بماملطسوحهماألسرهممتخصري مموسريت
 
مفيمالطسحمألسرهممالنا ئيمالتخصري مع ليهمعنماإلعالنم تمموسر فم،املصردرمةعمب لتشر ورممامل ليمامل رتشر رم قترح ممل موفق 

مأومع  التمأيم ن كمك نمتمولنمالتخصرررررررررري ،مت ريخمةنمع  م  ةيمخاللمالف ئضمر موسرررررررررريك نم،مم(04/01/2022هم)امل افقم01/06/1443  ممالثالث  ممأقصرررررررررر همة عد

م.الشساهمأوماالاتت بمةد سمأومالطسحمملتحصالتمامل تل همال ههمةنماستقط ع ت

م.وجدتمإنملهم،مر   مسيتممالتيمالف ئضهمواملب لغمةنامملك ماملخصصهملألسهممالنا ئيمال د مت ض ملل كتتبينمإش  راتمبإرس لمامل ليمامل تش رم ق مموس ف

م.االاتت بمةد سمأومامل ليمب مل تش رماالتص لماملكتتبينمعلىمين ت مامل ل ة تمةنموملزيد

http://www.falcom.com.sa/
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ممتفرقة أ كام
   موةد سيمالترا تم ك نمطلبماالاتت بموا فهمالشسوطمواألحك مموالت هداتمذاتمال القهمةلزةهموملنف همأطسافماالاتت بموخلف عاممواملتن زلملهمموةنفذيمال ص .1

ت بمأومعنمأيمحق قمأومةص ل مأومالتزاة تمن شئهمعن مأومتف يضمأيمةنا مةنمِقب ماألطسافمفيماالاتت بم ونمالبص لموال رثه.موالم ج زمالتن زلمعنمطلبماالات

 .علىمة افقهمخطيهمة بقهمةنمالطسفماآلخس

مله .تخضعم ذهمالت لي  تموالبن  موأيماستالمملن  ذجمطلبماالاتت بمأومال ق  ماملترتبهمعليا مألنظ همامل لكهموتف سموتنفذمطبق .2
 
  

 سيتممنشسمنشسةماإلصدارم ذهمب للغهمال سبيهمب دمة افقهم يئهمال  قمامل ليهمعليا . .3

(مالت س هموال ب  نمةنمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سة،متلتزممالشساهمبتقد ممنشسةمإصدارمتك يليهمإلىمالهيئهم79ةعمةساع ةمةتطلب تمامل  ةم) .4

 سةماإلصدارماألوليهموقب ماات  لمالطسح،مإذامتبينمة م لي:فيمأيموق مب دمت ريخمنش

 وج  متغيرمةهممفيمأة رمج  سيهموار ةمفيمنشسةماإلصدار. (أ

 ظه رمأيمة  ئ مةه هما نم جبمتض ينا مفيمنشسةماإلصدار. (ب

لمطلبمااتت ب مفيمتلكماألسهممقب مانتا  مما  متجدرماإلش رةمإلىمأن م حقملل كتتبمالذيمقدممطلبمااتت بمفيمأسهممالطسحمقب منشسةماإلصدارمالتك يليه أنم لغيمأومي د 

مللفقسةم) (مةنمامل  ةم)
 
 .(مالت س هموال ب  نمةنمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سة79فترةمالطسح،موذلكموفق 

م

 الطرحاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  

 التداول أو إلغاء اإلدراج تعليق 

،موذلكمفيمأيمةنمالب التماآلتيه:ماإل راجتداولمأومإلغ  مالئهمت ليقم ج زمللهي (أ
 
 فيمأيموق مح ب  متساهمةن سب 

ملل  تث سينمأوملل ح فظهمعلىمس قمةنتظ ه.م -1
 
 إذامرأتمضسورةمذلكمح   ه

مفيمااللتزاممبنظ ممال  قمامل ليهمأومل ائح مالتنفيذ هم -2
 
متساهمالهيئهمج  سي 

 
 أومق اعدمال  ق.إذامأخفق مالشساهمإخف ق 

صدر د ميإذاملمم -3
ُ
 أيمةق ب مة ليمة تحقمللهيئهمأومال  قمأومأيمغساة تمة تحقهمللهيئهمفيمة اعيد  .مامل

 فيمال  ق.مأوراقهمامل ليهأومأع  ل مأومة ت ىمع لي ت مأومأص ل ملممت دمةن سبهمالست سارمإ راجمماملصدرإذامرأتمأنم -4

صدرة ل ة تما فيهمبشأنمالصفقهماملقترحه.موفيمح لمأعلنممعندماإلعالنمعنماستح اذمعك  يمالم تض ن -5
ُ
عنمة ل ة تما فيهمتت لقمب لكي نمامل تادف،ممامل

،مبأن مستت افسمة ل ة تما فيهمةت حهملل  ه رمح لمالصفقهماملقترحهملالستح اذمال ك  ي،مفللهيئهماتخ ذمقسارمب دمماملصدرواقتن  مالهيئه،مب دمإعالنم

 املسحله.مت ليقمالتداولمفيم ذه

ملذلك.علي متقييمموض  مامل ليمبدقهمويت ذرمماملصدرعندمت سبمة ل ة تمعنمالصفقهماملقترحهملالستح اذمال ك  ي،مويت ذرمعلىم -6
 
 إبال مال  قموفق 

مةتطلب تمال ي لهماملبد ةمفيمالفقسةم)ب(مةنمامل  ةمالب   هم -7
َ
 ت ف

ُ
(م1بد ةمفيمالفقسةمالفسعيهم)ب دمةض يماملدةماملماإل راجمق اعدةنممواألرب ينإذاملممت

 ةنمالفقسةم) (مةنمامل  ةمالث نيهمواألرب ينمةنمق اعدماإل راج.

 %مفأاثرمةنمرأسمة ل ملدىماملبك همب  جبمنظ مماإلفالس.50عندمقيدمطلبمافتت حمإجسا مإع  ةمالتنظيممامل ليملل صدرمالذيمبلغ مخ  ئسهماملتراا هم -8

 إجسا مالتصفيهماإل اريهملل صدرملدىماملبك همب  حبمنظ مماإلفالس.معندمقيدمطلبمافتت حمإجسا مالتصفيهمأو -9

 ظ مماإلفالس.عندمصدورمحكمماملبك همالنا ئيمبإنا  مإجسا مإع  ةمالتنظيممامل ليموافتت حمإجسا مالتصفيهمأومإجسا مالتصفيهماإل اريهملل صدرمب  جبمن -10

 جسا مالتصفيهماإل اريهملل صدرمب  جبمنظ مماإلفالس.عندمصدورمحكمماملبك همالنا ئيمب فتت حمإجسا مالتصفيهمأومإ -11

  خضعمرفعمت ليقمالتداولماملفسوضمب  جبمالفقسةم)أ(ماملذا رةمأعالهملالعتب راتماآلتيه: (ب

ملل  تث سين. -1
 
،موعدمموج  مضسورةمالست سارمالت ليقمح   ه  ة  ل هماألوض عمالتيمأ تمإلىمالت ليقمبشك ما ف 

 دممتأثيرهمفيمالنش طمال   يملل  ق.أنمرفعمالت ليقمةنماملسج مع -2

صدرمبأيمشسوطمأخسىمتسا  مالهيئه. -3
ُ
 التزاممامل

معنمةزاولهمنش ط ت  -4
 
ةنمقب مال ههممعندمصدورمحكمماملبك همالنا ئيمب فتت حمإجسا مإع  ةمالتنظيممامل ليملل صدرمب  جبمنظ مماإلفالسمة ملمم كنمُة قف 

 (مأعاله.)أمالفقسةمةن(م8)مالفسعيه ليقموفقمالفقسةماملختصهمذاتمال القه،موذلكمفيمح لما نمالت

معنمةزاوم -5
 
لهمنشررر ط ت معندمصررردورمحكمماملبك همالنا ئيمبسفضمافتت حمإجسا مالتصرررفيهمأومإجسا مالتصرررفيهماإل اريهمب  جبمنظ مماإلفالسمة ملمم كنمُة قف 

 (مأعاله.)أمالفقسةمةن(م9)مفسعيهالةنمقب مال ههماملختصهمذاتمال القه،موذلكمفيمح لما نمالت ليقموفقمالفقسةم

صدرت لقمال  قمتداولماألوراقمامل ليهم (ج
ُ
 :هتيفيمأيمةنمالب التماآلمامل

صدرعندمعدممالتزامم -1
ُ
 ائ مالتنفيذ همذاتمال القهمب مل اعيدماملبد ةملإلفص حمعنمة ل ة ت مامل ليهمالدوريهموفقمامل

 
م.الل

 .رأيمة  رضمأوماةتن عمعنمإبدا مالسأيمللُ صدرليهمعندمتض نمتقسيسمةساجعمالب  ب تمعلىمالق ائممامل  -2

لتصبي ممللُ صدرمامل ليهمإذاملممت ت فمةتطلب تمال ي لهماملبد ةمفيمالب بينمالث نيموالث ةنمةنمق اعدماإل راجمب دمةض يماملهلهمالتيمتحد   مال  قم -3

 أوض ع مة ملممت افقمالهيئهمعلىمخالفمذلك.م
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 بتخفيضمرأسمة ل موذلكملي ةيمالتداولمالت ليينملصدورمالقسار.مللُ صدرغيرمال    هممعندمصدورمقسارمعنمال   يهمال  ةه -4

موفيمالت ليق،مسببمانتف  متليمواحدةمتداولممجل همةض يمب دم،أعاله(مةنمالفقسةم)ج(م3(مو)2(مو)1)مالفسعيهمال  قمالت ليقماملش رمإلي مفيمالفقساتمتسفع ( 

 .الت ليقمانتف  متليمتداولممجل  تمخ  همتتج وزممالمةدةمخاللمالت ليقمال  قممتسفعمه،املنصمخ رجماملصدرمأسهممتداولممإت حهمح له

مةنمالب التمال ار ةمفيمذلل  قمفيمأيموق مأنمتقترحمعلىمالهيئهمت ليقمتداولمأيمأوراقمة ليهمةدرجهمأومإلغ  مإ راجه مإم ج زم (ه امرأتمةنماملسج محدوثمأي 

 أعاله.الفقسةم)أ(م

صدرعلىمم جب (و
ُ
مول ائح مالتنفيذ هموق اعدمال  ق.ب لنظ مماالست سارمفيمااللتزامممأوراقهمامل ليهُعلقمتداولممالذيمامل

مةن سبهملتصبي مذلكمالت ليق،مفيج زمللهيئهمإلغ  مإ راجممالشساهمتخذت(مأشهسمةنم ونمأنم6)مةدةماألسهماست سمت ليقمتداولممإذا (ز األوراقمامل ليهمإجسا ات 

 .لل صدر

ممف لي م،فيمإع  ةمإ راجمأسه  رغبماملصدرم.موإذامالشساه  ليهماستح اذمعك  ي،م لغىمإ راجمأسهمملمالشساهإا  لممعند (ح
 
تقد ممطلبمجد دمإل راجمأسه  موفق 

 واستيف  ماملتطلب تمذاتمال القهماملنص صمعليا مفيمق اعدمطسحماألوراقمامل ليهموااللتزاة تمامل ت سة.ملق اعدماإل راج

م.ال القهمذاتمال  قمموق اعدمالتنفيذ همالل ائ معلىمبن   ممالشساهمخ  ئسمعنمالن تجماإل راجمإلغ  مأومالتداولمميقبت لمامل  ةم ذهمتخ  ممال (ط

 االختياري لإلدراج اإللغاء 

م،م جبمعلىمالهيئهمة افقهمعلىموللبص لم.مالهيئهمةنمة بقهمب  افقهمإالماإل راجمإلغ  مال  قممفيمامل ليهمأوراق مأ رج مملصدرالم ج زم (أ
ُ
تقد ممطلبممصدرامل

 بذلك،موأنميش  مالطلبمامل ل ة تماآلتيه:مامل ليهماإللغ  مإلىمالهيئهمةعمتقد ممإش  رمةتزاةنملل  قم

 األسب بماملبد ةملطلبماإللغ  . -1

 نسخهمةنماإلفص حماملش رمإلي مفيمالفقسةم) (مأ ن ه. -2

م تخذهإذاما نمإلغ  ماإل راجمنتيجهمع ليهماستح اذمأومأيمإجسا م خسممنسخهمةنمامل تنداتمذاتمال القهمونسخهمةنما موثيقهمةسسلهمإلىمامل    ين، -3

صدر
ُ
 .امل

م.ب  جبمالل ائ مالتنفيذ همذاتمال القهمأس   موة ل ة تماالتص لمالخ صهمب مل تش رمامل ليموامل تش رمالق ن نيمامل ينين -4

معلىمتقد س  م- ج زمللهيئهم (ب  قب لمطلبماإللغ  مأومرفض .م-بن   

 البص لمعلىمة افقهمال   يهمال  ةهمغيرمال    همعلىمإلغ  ماإل راجمب دمحص ل معلىمة افقهمالهيئه.مساهالش جبمعلىم (ج

معلىمطلبم (  صدرعندمإلغ  ماإل راجمبن   
ُ
صدر جبمعلىمم،امل

ُ
أنم فص ملل  ه رمعنمذلكمفيمأقسبموق مة كن.مويجبمأنم تض نماإلفص حمعلىماألق مسببممامل

صدرأ ىمإلي موةدىمتأثيرهمفيمنش ط تماإللغ  موطبي همالبدثمالذيم
ُ
 .امل

 املؤقت التعليق 

ممامل ليهمأوراق متداولممت ليقمال رررررر قممةنمطلب مرمأنلُ صرررررردلم ج زم (أ
 
ممب  جبمتأخيرم ونممةنمعن ماإلفصرررررر حم جبمالتداولممفترةمخاللمحدثموق عمعندمةؤقت 

صرردم ررتطيعيموالمال رر قممق اعدمأومالتنفيذ همل ائح مأومامل ليهمال رر قممنظ م
ُ
مماألوراقمتداولممبت ليقمال رر قمموتق ممالتداول،مفترةمنا  همحتىمسررسيت متأةينمرامل

صدرملذلكمامل ليه
ُ
 .للطلبمتلقيا م رمفمامل

ممالتداولممت ليقمعند (ب
 
صرررردرمطلبمعلىمبن   ممةؤقت 

ُ
صرررردرمعلىم جبم،امل

ُ
موطبي همل ماملت ق همواملدةمالت ليقمسررررببمعنم-مة كنموق مأقسبم-مفيملل  ه رممفصرررر  مأنمامل

صدرمنش ط تمفيمتأثيرهموةدىمإلي مأ ىمالذيمثالبد
ُ
 .امل

ممللهيئهم ج زم (ج ممالتداولممت لقمأن 
 
صررررررردرممةنمطلبم ونممةنمةؤقت 

ُ
صررررررردرممنشررررررر ط تمفيمتؤثسمقدمظسوفم ن كمتك نممأومة ل ة تملد ا م ك نممعندة امل

ُ
ممتلكمأنموتسىمامل

ممااللتزاممفيماالسررررت سارمللتداولمماملؤق مللت ليقمامل ليهمأوراق متخضررررعمعندة مصرررردراملمعلىمويجب.مامل ررررتث سينمبح   همتخ  ممأومال رررر قممنشرررر طمفيمتؤثسمرب  مالظسوف

 .ال  قمموق اعدمالتنفيذ همول ائح مامل ليهمال  قممبنظ م

صدر،موممنش ط تمفيمتؤثسمقدمظسوفمأومة ل ة تمله متبينمإذامأعالهماملذا رة(مج)مالفقسةموفقمص لبيتا مة  رسهمالهيئهمعلىمتقترحمأنملل  قم ( 
ُ
ةنماملبت  مأنمتؤثسمامل

 .فيمنش طمال  قمأومفيمح   همامل تث سين

 .ذلكمخالفمامل ليهمال  قممأومالهيئهمتسملممة مأعاله،(مب)مالفقسةمفيمإلي ماملش رماإلفص حمفيماملبد ةماملدةمانتا  معندمللتداولمماملؤق مالت ليقم سفع (ه

 إدراجها إلغاء سبق مالية أوراق إدراج وقبول  تسجيل إعادة 

صرردرمغبرممإذا
ُ
ممأسرره  مإل راجمجد دمطلبمتقد ممف لي مإلغ عا مب دمأسرره  مإ راجمإع  ةمفيمامل

 
مفيماملنصرر صمعليا مال القهمذاتماملتطلب تمواسررتيف  ماإل راجملق اعدموفق 

م.اإل راجموق اعدمامل ت سةموااللتزاة تمامل ليهماألوراقمطسحمق اعد

م  
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افقات التي    هااألسهم بموجب ستطرحالقرارات واملو

 ب  جها مفي  م لي:مالطسحتت ث مالقساراتموامل افق تمالتيمستدرجمأسهمم

افقة   املوازية السوق  في لالكتتاب األسهم الجمعية العامة على طرح مو

مسهملفمأموخ    ئهمةلي نينم(2,500,000)علىمطسحمعد مالغيرمع   هممال  ةهمال   يهموافق م(م16/09/2021مامل افق)مه09/02/1443مبت ريخ

م.الالزةهمالنظ ةيهمامل افق تمعلىمالبص لممب دموذلكمامل ازيهمال  قممفيمالشساهمة لمرأسمةنم%(10.00)مت ث 

افقة   املالية السوق  ليئة مو

ماألرب   م  ممالسسميمة ق ه مفيمإعالنا مبت ريخموذلكمالهيئهمطلبتا مالتيماملؤيدةمامل تنداتموا فهم ذهمصداراإلممنشسةمعلىمالهيئهمة افقهمعلىمالبص لممتم

مم(.03/11/2021هم)امل افقم28/03/1443

افقة   اإلدراج على" السعودية تداول " مجموعة تداول السعودية مو

مو ذهم،(م24/10/2021مامل افق)مه18/03/1443مبت ريخماإل راجمعلى"مال     همتداولم"مةج  عهمتداولمال     همةنمة افقهمعلىمالبص لممتم

 .امل ليهمال  قمم يئهمفقهة امعلىمب لبص لممةشسوطهمامل افقه

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 

مأسرهممةنمأاثرمأومب مل ئهمخ  ره(م5%)م  لكمالذيمامل ر  ممالسئي ر ي"مةساج همالسج  )مالنشرسةم ذهمفيمأسر  ؤ ممتظهسمالذ نمامل ر   ينماب رمعلىم حظس

امعشسماثني(م12)مفترةمةض يمقب مأسهممةنم  لك ن مفي  مالتصسف(مز)مصفحهمفيمالشساه ممامل ازيهمال  قممفيمالشساهمأسهمموإ راجمتس ي مت ريخمةنمشهس 

م.ة ينهمأسهممفيمالتصسفمت نعمأخسىممق ئ همتستيب تمأيمت جدمالمالكب ر،مامل    ينمعلىمالهيئهمةنماملفسوضهمالبظسمفترةمفالمبخ (.البظسمفترة)
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب  

 تبينإقرارات املكت 

 :املكتتبمفإنموتقد   ،ماالاتت بمطلبمن  ذجمبت بئه

م.قدة مالذيماالاتت بمطلبمفيماملذا رمماألسهممب د مالشساهمفيمااتت ب معلىم  افق -

م.ةض  نا موفهممب ن  همو رسه مةحت ي اا ما فهموعلىم ذهماإلصدارمنشسةمعلىماطلعمقدمبأن م قس -

ماالاتت ب،مطلبمون  ذجم ذهماإلصدارمنشسةمفيمال ار ةموالشسوطمالطسحموأحك ممت لي  تما فهموعلىمللشساهماألس س يمالنظ ممعلىم  افق -

م.ذلكمعلىمبن   مماألسهممفيمويكتتب

مج  سيهمة ل ة تمعلىم ذهماإلصدارمنشسةماحت ا مجسا مةنم نجممضسرممبك معليا موالسج عمالشساهمب ط لبهمحق معنمالتن زلممعدمم ؤاد -

مفيمإض فتا مت  مح لمفيمب الاتت بماملكتتبمقب لممعلىمةب شسمبشك متؤثسمج  سيهمة ل ة تمإغف لمجهنتيمأوما فيهمغيرمأومصبيحهمغير

 .النشسة

مللشساهموأنمالشساه،مأسهممفيملالاتت بمبطلبمالتقدمماالاتت ب،مطلبمن  ذجمفيماملش  لينمع ئلت مةنمفس موأليمل مي بقملممبأن م قس -

 .االاتت بمطلبمتكسارمهح لمفيمطلب ت مج يعمأومةنمأيمرفضمفيمالبق

مشسوطمبك فهم قب ما  ماالاتت بمطلبمب  جب(مأقص ىماحدمب مااتتبمالذيماةلبلغمحدو مفي)مل ماملخصصهمالطسحمأسهممعد م قب  -

 .النشسةم ذهموفيماالاتت بمطلبمفيمال ار ةماالاتت بموت لي  ت

 .االاتت بمةلد سمتقد   مب دمت د ل مأومالطلبمإلغ  مب دمم ت هد -

 سهم وترتيبات التعاملسجل األ  

 .األسهمم ذهمةنماملدف عهمواملب لغم  تلك نا مالتيمواألسهمموةهناممإق ةتامموعن وينموجن ي ااممأس  عاممعلىم حت يمملل     ينمبس  متداولممتحتفظ

 (السعودية )تداول  مجموعة تداول السعوديةنبذة عن  

.مم1990مع ممامل لكهمفيمكترونيإللامسررررهمألمامتداولمموبدأمكتروني،إللامامل ليهموراقألمام ة تة لملنظ ممبد  مانظ ممم2001مع ممفيمتداولممنظ ممتأسرررريسمتم

مم  ممةنمسرررررب عألمامأ  ممةنمع  م  مما مالتداولممويتم.مبت ررررر يتا موانتا   ممالصرررررفقهمتنفيذمةنمابتدا  ممةتك ة مإلكترونيمنظ مماللخمةنمالتداولممع ليهمتتم

مم10مال ررررر عهمةنمواحدةمفترةمعلىمالخ يسم  ممحتىمحدألما
 
،م3مال ررررر عهموحتىمصرررررب ح 

 
ممفي ررررر  موق تألمام ذهمخ رجمأة .مواةسألمامتنفيذمه اللخمويتممعصرررررسا

مم9:30مال  عهمةنموإلغ عا موت د له مواةسألمامبإ خ ل
 
مم10مال  عهموحتىمصب ح 

 
م.صب ح 

ممواةسألمامأول يهموتحد دماسررررررتقب لمويتممواةس،لألمم ليهمةط بقهماللخمةنمالصررررررفق تمتنفيذمويتم
 
مأوممال رررررر قممأواةسمتنفذمع مموبشررررررك .ملل رررررر سموفق 

 
مموهيمال

موفقمتنفيذ  م تممفإن مال  سمبنفسمأواةسمعدةمإ خ لمح لموفيم،ال  سمةحد ةمواةسألماموتليا مس  ر،ألمامأفض معلىماملشت لهماألواةس
 
 .اإل خ لملت قي م 

ممف ريمبشك مال  قممبي ن تمت فيرمويتممنترن ،إلمامعلىمتداولممة قعمبسز  أمةختلفهمقن اتماللخمةنمامل ل ة تمةنمش ة منط قمبت زيعمتداولممنظ مم ق م

م ليمالصفق تمت  يهموتتم".مرويترز"مةث مامل سوفينمامل ل ة تمملزو ي
 
م(.T+2)مح بمع  م  ةيمخاللم 

متداولم"منظ ممعبرملل  تث سينمب لن بهمامله هموامل ل ة تمالقساراتمج يعمعنمفص حإلمامالشساهمعلىموينبغي مةساقبهمة ؤوليهمتداولممنظ ممت لىوي".

 .ال  قممع لي تمواف  ةمالتداولممعدالهمض  نماادفمال  ق،

 تداول األسهم في السوق املوازية  

إل راجممةج  عهمتداولمال     هتممتقد ممطلبملدىم يئهمال  قمامل ليهملتس ي موطسحمأسهممالشساهمفيمال  قمامل ازيه،ما  متممتقد ممطلبمإلىم

مفيمال  قمامل ازيه.أسهممالشساهم

ت ريخمم ت قعمالبد مبتداولمأسررررهممالشررررساهمب دمالتخصرررري مالنا ئيملتلكماألسررررهمموب دماسررررتيف  مج يعماإلجسا اتمالنظ ةيهمذاتمال القه،موسررررت لنمتداولم

مب  افقهمت د د  مأومتغيير  مي كنوممفقط،ملالسرررررررتداللمذاستمةبدئيهمت اريخمالنشرررررررسةم ذهمفيماملذا رةمواألوق تمالت اريخموت تبرتداولماألسرررررررهممفيمحين ،م

مال  قمامل ليه.م يئه
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موإ راجمالسس يه،مالق ئ همفيمالشساهموتس ي متداول،مفيمامل    ينمح  ب تمفيماألسهممتخصي ماعت   مب دمإالماملطسوحهماألسهممفيمالتداولمم  كنموال

مماألسهممفيمالتداولممويحظسفيمتداول،ممأسه ه 
 
ممحظسا

 
مةنماملبظ رةماألنشطهمتلكمفيم ت  ةل نممالذ نمامل تث سونمويتح  ممي،السسمالتداولممقب مت ة 

مالك ةلهمعنا ،مولنمتتح  مالشساهمأيمة ؤوليهمق ن نيهمفيم ذهمالب له.مامل ؤوليهمالتداولم

م)ماملؤ لينمامل تث سينمعلىمامل ازيهمال  قممفيماملدرجهماألسهممتداولمم قتصس
 
م(."ب تواملصطلمالت سيف ت"م(1)مالق ممراجعمفضال
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح 

م)م ذهماإلصرردارمنشررسةمفيماملبينمالطسحمع ليهمالنتا  ماملبد مالت ريخمفيمالطسحم كت  ملممإذا
 
(مط)مصررفحهمفي"مالطسحموإجسا اتمامله همالت اريخ"مراجعمفضررال

ممالهيئهمبإشررر  رمالطسحمفترةمانتا  مأ  ممعشرررسة(م10)مخاللمامل ليمامل رررتشررر رمسررريق مم،(النشرررسةم ذهمةن
 
ممبإشررر  رمسررريق ممثمموةنمالطسحماات  لمب دممات بي 

 .رس ممأومع  التمأيمخصمم ونممةن(موجدتمإن)ماملكتتبينمةنمج  ه متممالتيماملب لغمإع  ةمستتمماالاتت بمةد سمةعموب لتن يقماملكتتبين،

م

م  
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 للمعاينة املتا ة املستندات 

مإلىمال  عهمم9ألحدمإلىمالخ يس(مبينمال  عهمأ  ممال   م)ةنمامخاللمشساهلالسئيسملفيماملقسمستك نمامل تنداتمالت ليهمةت حهملل    نهم
 
م،ة    مم4صب ح 

بر دماإللكترونيمأومةنمخاللمغسفهمبي ن تمافتراضيهمسيتيحه مامل تش رمامل ليم"شساهمف لكممللخدة تمامل ليه"ملل  تث سينماملؤ لينمعندمطلهاممةنمخاللمال

م) مامل لي: موذلInfo@falcom.com.saلل  تش ر م22/12/2021هم)امل افقم81/05/1443ةنمت ريخممكمابتدا  م(، مت ريخمم( هم)امل افقم26/05/1443وحتى

م:م(نا  همفترةمالطسحمقب مأ  مم(7)معنمالفترةمتلكمتق مأالم)علىمم(30/12/2021

 وعقدمالتأسيسمللشساه األس س ي النظ م. 

 مالتج ريمللشساه. لس  ا

 انسخهمةطب عهمةنمة قعم يئهمال  قمامل ليه.مفيمال  قمامل ازيهمأسهممالشساهموطسحمتس ي ة افقهم يئهمال  قمامل ليهمعلىم 

 (معلىماإل راج.مال     همال     هم)تداولممتداولمةج  عهمة افقهم 

 م مالشساه مةجلسمإ ارة مة افقه ماملن قد مم(م13/09/2021مامل افق)مه06/02/1443بت ريخ معلىمعلى مب مل افقه مال  ةه ملل   يه الت صيه

 .مألسهممالشساهمفيمال  قمامل ازيهمالتس ي موالطسح

 ألسهممالشساهمفيمموالطسحمالتس ي علىمم(م16/09/2021مامل افق)مه09/02/1443بت ريخمال   يهمال  ةهمغيرمال    هماملن قدةمة افقهم

ممال  قمامل ازيه

 امل دمةنمقب مامل تش رمامل ليتقسيسمالتقييمملل صدرم 

 ةنمامل افقهمخط ب ت: 

أسهممالشساهمفيمموطسحلتس ي مموةد سملالاتت بما  تش رمة ليم ذهمالنشسةشساهمف لكممللخدة تمامل ليهمعلىماإلش رةملهممفيم .أ

 . ذهمالنشسةال  قمامل ازيهموعلىمإ راجماس  موش  رهموإف  ات مض نم

مالخساي يم)الخساي يموشسا همةح سب نموةساج  نمق ن ني ن((معلىمنشسمتق ريسماملساج همةساجعمالب  ب تم)شساهمسلي  نمعبدهللا .ب

 .م ذهمالنشسةوعلىمإ راجماس  موش  رهموإف  ات مض نمم ذهمالنشسةالتيمأعدو  مض نم

 ق ائممامل ليهماألوليهمامل جزةملفترةمممواإل ض ح تماملسفقهماا مومال2020 ي  برم31الق ائممامل ليهماملساج همللشساهملل نهمامل ليهماملنتايهمفيم

 ممواأل ض ح تماملسفقهماا .2021  ني مم30فيمال تهمأشهسماملنتايهم

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 القانونيتقرير املحاسب  

 م2020ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  
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 م2021يونيو  30في الستة أشهر املنتهية ترة األولية املوجزة لفالقوائم املالية  
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