
تأسســت شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة )»الشــركة« أو »الُمصــدر« أو »الريــان«( تحــت اســم مصنــع الريــان 
ــي  ــي ف ــي الصيرف ــن عل ــيد حس ــل للس ــة بالكام ــاوالت المملوك ــج للمق ــة الخلي ــرع لمؤسس ــتيك كف ــات البالس لمنتج
عــام 1989م وذلــك بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )45/ص( وتاريــخ 1410/01/25هـــ )الموافــق 1989/08/27م(. وبعدهــا 
تــم تحويــل المصنــع إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس المصــادق عليــه مــن كاتــب العــدل 
المكلــف بــوزارة التجــارة بتاريــخ 1426/08/10هـــ )الموافــق 2005/09/14م( والســجل التجــاري رقــم )1010213199( الصــادر مــن 
ــخ  ــم )2182/ص( وتاري ــي رق ــص الصناع ــب الترخي ــق 2005/10/10م(، وبموج ــخ 1426/09/07هـــ )المواف ــاض بتاري ــة الري مدين
ــال  ــن ري ــد تأسيســها )10٫000٫000( عشــرة ماليي ــغ رأس مــال الشــركة عن 1428/08/28هـــ )الموافــق 2007/09/10م(. وقــد بل
ســعودي مقســم إلــى )10٫000( عشــرة آالف حصــة عينيــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. 
وفــي تاريــخ 1428/11/03هـــ )الموافــق 2007/11/13م( تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح )20٫000٫000( عشــرين مليــون 
ريــال ســعودي مقســم إلــى )20٫000( عشــرين ألــف حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. 
وقــد تمــت الزيــادة بتحويــل مبلــغ )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ريــال ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب رأس 
المــال. وفــي تاريــخ 1430/06/06هـــ )الموافــق 2009/05/30م( رغبــت الشــركة الخليجيــة للمطاعــم والمنتزهــات المحــدودة 
ــخ 1430/09/26هـــ  ــي تاري ــي. وف ــي الصيرف ــن عل ــاء حس ــم أبن ــد وود وري ــان ومحم ــن ري ــكل م ــا ل ــل حصصه ــع كام ببي
)الموافــق 2009/09/16م(، اتفــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن )20٫000٫000( عشــرين مليــون ريــال ســعودي 
ــى )30٫000( ثالثيــن ألــف حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل  ــال ســعودي مقســم إل ــى )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ري إل
منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وتمــت الزيــادة فــي رأس المــال مــن خــالل حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة.  وفــي 
تاريــخ 1431/11/11هـــ )الموافــق 2010/10/19م( رغبــت شــركة الخليــج للمقــاوالت والصناعــة والتجــارة ببيــع كامــل حصصهــا 
لــكل مــن ريــان ومحمــد وود وريــم أبنــاء حســن علــي الصيرفــي. وفــي تاريــخ 1441/02/11هـــ )الموافــق 2019/10/10م(، اتفق 
الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ريــال ســعودي إلــى )50٫000٫000( خمســين مليــون 
ــة  ــة الحص ــر قيم ــع تغيي ــك م ــة، وذل ــاوية القيم ــة متس ــن حص ــة ماليي ــى )5٫000٫000( خمس ــم إل ــعودي مقس ــال س ري
ــادة علــى رأس المــال مــن خــالل  ــال ســعودي. وتمــت الزي ــى )10( عشــرة ري ــال ســعودي إل ــف ري الواحــدة مــن )1٫000( أل
حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة. وفــي تاريــخ 1443/05/22هـــ )الموافــق 2021/12/26م( تنــازل الشــركاء عــن بعــض مــن 
حصصهــم لصالــح كل مــن حســن علــي حســن الصيرفــي وعواطــف حســن إبراهيــم بترجــي. وفــي تاريــخ 1443/05/24هـــ 
)الموافــق 2021/12/28م( تنــازل حســن علــي حســن الصيرفــي عــن جــزء مــن حصتــه لصالــح ســامي فهــد خضــر جــودة. 
وفــي تاريــخ 1443/06/28هـــ )الموافــق 2022/01/31م( قــرر الشــركاء تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مختلطــة 
مقفلــة وزيــادة رأس المــال مــن )50٫000٫000( خمســين مليــون ريــال ســعودي إلــى )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي. 
وتمــت الزيــادة علــى رأس المــال بتحويــل مبلــغ )15٫000٫000( خمســة عشــر مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي 

النظامــي، وتحويــل مبلــغ )35٫000٫000( خمســة وثالثيــن مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة. 

بتاريــخ   )874( رقــم  التجــارة  وزارة  قــرار  بموجــب  إلــى شــركة مســاهمة مختلطــة مقفلــة  الشــركة  وتحولــت 
ــاض  ــة الري ــن مدين ــادر م ــم )1010213199( الص ــاري رق ــجل التج ــب الس ــق 2022/02/16م( وبموج 1443/07/15هـــ )المواف
بتاريــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/06/27م(، وبموجــب ترخيــص وزارة االســتثمار رقــم )101034305119118( بتاريــخ 
1443/05/21هـــ )الموافــق 2021/12/26م(. يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي 
ــهم  ــمية للس ــة االس ــغ القيم ــل، تبل ــة بالكام ــة القيم ــادي مدفوع ــهم ع ــن س ــرة ماليي ــى )10٫000٫000( عش ــم إل مقس

ــدة. ــة واح ــن فئ ــة م ــهم عادي ــا أس ــعودية، وجميعه ــاالت س ــرة ري ــا )10( عش ــد منه الواح

ــادي  ــهم ع ــي س ــدد )2٫000٫000( مليون ــك لع ــرح«(، وذل ــن )»الط ــتثمرين المؤهلي ــات المس ــًا لفئ ــرح موجه ــيكون الط س
ــرة  ــمية )10( عش ــا االس ــغ قيمته ــرح«( وتبل ــهم الط ــردًة بــــ »س ــرح« ومنف ــهم الط ــًة بــــ »أس ــا مجتمع ــار إليه )يش
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وســيكون ســعر الطــرح )**( ** ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وتمثــل أســهم الطــرح 
بمجملهــا 20% مــن رأس مــال الشــركة. إن جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــي 
الســهم لحاملــه أي حقــوق تفضيليــة، ويحــق لــكل مســاهم )»المســاهم«( أيــًا كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات 
الجمعيــة العامــة للمســاهمين )»الجمعيــة العامــة«( والتصويــت فيهــا. وتســتحق أســهم الطــرح أي أربــاح تعلنهــا 
الشــركة مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه والســنوات الماليــة التــي تليهــا )يرجــى الرجــوع للقســم )5( »سياســة توزيــع 

األربــاح« مــن هــذه النشــرة(. 

ــر مــن  ــة أو أكث ــن يملكــون مــا نســبته )5%( خمســة بالمائ ــار الذي ــخ هــذه النشــرة، فــإن المســاهمين الكب وكمــا بتاري
إجمالــي أســهم الشــركة، هــم كل مــن: حســن علــي حســن الصيرفــي، وريــان حســن علــي الصيرفــي، ومحمــد حســن 
علــي الصيرفــي، وود حســن علــي الصيرفــي، وريــم حســن علــي الصيرفــي، وســامي فهــد خضــر جــودة. وبعــد الطــرح، 
ســيكون لــدى الشــركة )1( مســاهم كبيــر واحــد هــو حســن علــي حســن الصيرفــي، حيــث ســيملك مــا نســبته 71.0% مــن 
إجمالــي أســهم الشــركة بعــد الطــرح )يرجــى الرجــوع للقســم )4-2( »المســاهمون الكبــار الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر 
مــن أســهم الشــركة« مــن هــذه النشــرة( ويحظــر علــى كبــار المســاهمين بعــد الطــرح الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر 
مــن أســهم الشــركة التصــرف فــي أســهمهم لمــدة )12( اثنــي عشــر شــهرًا )»فتــرة الحظــر«( مــن تاريــخ بــدء تــداول 
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر دون الحصــول 

علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من فئات المستثمرين المؤهلين، وهما كما يلي: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق . 2

الماليــة قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار 
فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة . 3
أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليداع.

الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص . 4
لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
ــات . 7 ــتوفون المتطلب ــن يس ــة والذي ــوق الموازي ــي الس ــتثمار ف ــم باالس ــموح له ــن المس ــر المقيمي ــب غي األجان

ــة. ــوق الموازي ــي الس ــن ف ــر المقيمي ــب غي ــتثمار األجان ــادي الس ــل االسترش ــي الدلي ــا ف ــوص عليه المنص
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، ويســتوفون . 10

أي مــن المعاييــر اآلتيــة: )أ( أن يكــون قــد قــام بصـــفقات فــي أســــواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا 
عــن )40٫000٫000( أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن )10( عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي 
عشــرة شــهرًا الماضيــة، )ب( أن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن )5٫000٫000( خمســة مالييــن ريــال ســعودي، )ج( 
ــاًل  ــون حاص ــي، )د( أن يك ــاع المال ــي القط ــل ف ــى األق ــنوات عل ــالث س ــدة )3( ث ــل م ــه العم ــبق ل ــل أو س أن يعم
علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة، )هـــ( أن يكــون حاصــاًل علــى 

شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا دوليــًا.
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ــم  ــار إليه ــة )ص( )ويش ــي الصفح ــمائهم ف ــواردة أس ــركة ال ــاهمي الش ــل مس ــن قب ــرح م ــهم الط ــع أس ــيتم بي س
ــركة.  ــهم الش ــن أس ــهم 100.0% م ــرح األس ــل ط ــون قب ــوا يملك ــن كان ــن«( والذي ــاهمين البائعي ــن بـــ »المس مجتمعي
وســيمتلك المســاهمون البائعــون بعــد اكتمــال الطــرح نســبة 80% مــن أســهم الشــركة، وبالتالــي ســيحتفظون بالحصــة 
المســيطرة فــي الشــركة )للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى الرجــوع للقســم 4-1 »هيــكل ملكيــة الشــركة قبــل وبعــد 
ــبة  ــًا لنس ــن وفق ــاهمين البائعي ــرح للمس ــة الط ــف عملي ــم مصاري ــد خص ــاب بع ــالت االكتت ــتعود متحص ــرح«(. وس الط
ــوع  ــى الرج ــاب )يرج ــالت االكتت ــن متحص ــغ م ــركة أي مبل ــتلم الش ــن تس ــة، ول ــهم المطروح ــم لألس ــة كل منه ملكي

ــرة(.  ــذه النش ــن ه ــرح« م ــات الط ــتخدام متحص ــم )6( »اس للقس

ــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وتســتمر لمــدة  ــن فــي ي ــرة الطــرح للمســتثمرين المؤهلي ــدأ فت تب
)5( أيــام عمــل شــاملة آخــر يــوم إلغــالق االكتتــاب وهــو نهايــة يــوم الخميــس 1444/04/30هـــ )الموافــق 2022/11/24م( 
ــاب  ــه حس ــذي لدي ــل ال ــتثمر المؤه ــل المس ــن قب ــرح م ــهم الط ــي أس ــاب ف ــن االكتت ــث يمك ــرح«(. حي ــرة الط )»فت
اســتثماري مؤهــل للتــداول فــي الســوق الموازيــة لــدى مديــر االكتتــاب أو أي مــن الجهــات المســتلمة، وذلــك بتقديــم 
طلــب االكتتــاب خــالل فتــرة الطــرح. وفــي حــال اكتتــاب المســتثمر المؤهــل مرتيــن، ســوف يعتبــر االكتتــاب الثانــي الغيــًا 
ويتــم أخــذ االكتتــاب األول باالعتبــار فقــط )لمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء مراجعــة القســم )9( »المعلومــات المتعلقــة 
ــتثمارية  ــة االس ــة الفرص ــن دراس ــتثمرين المؤهلي ــيتاح للمس ــرة(، وس ــذه النش ــن ه ــروطه« م ــرح وش ــكام الط بأح
واالطــالع علــى أي معلومــات إضافيــة متاحــة مــن خــالل غرفــة للبيانــات يتــم فيهــا عــرض جميــع الوثائــق المشــار إليهــا 

فــي القســم رقــم )12( »المســتندات المتاحــة للمعاينــة« مــن هــذه النشــرة.

إن الحــد األعلــى لالكتتــاب مــن قبــل المســتثمرين المؤهليــن هــو )490٫000( أربعمائــة وتســعون ألــف ســهم، بينمــا يبلــغ 
الحــد األدنــى لالكتتــاب فــي أســهم الطــرح )10( عشــرة أســهم. 

ســوف يتــم اإلعــالن عــن عمليــة التخصيــص ألســهم الطــرح فــي موعــد أقصــاه يــوم الثالثــاء 1444/05/05هـــ )الموافــق 
ــن  ــق 2022/12/01م(، ول ــس 1444/05/07هـــ )المواف ــوم الخمي ــاه ي ــد أقص ــي موع ــض ف ــيتم رد الفائ 2022/11/29م(، وس
تكــون هنــاك أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــات المســتلمة لمتحصــالت الطــرح أو مديــر االكتتــاب أو الشــركة 

)يرجــى الرجــوع للقســم )9( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.

ــة الســعودية أو خارجهــا  ــي أي ســوق لألســهم ســواء داخــل المملكــة العربي ــداول أســهم الشــركة ف ــم يســبق ت ل
قبــل هــذا الطــرح. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية »الهيئــة« 
لتســجيل وطــرح أســهمها فــي الســوق الموازيــة »نمــو« وفقــًا لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، 
ــداول الســعودية« وفقــًا لقواعــد اإلدراج. وتمــت  ــداول الســعودية »ت كمــا تقدمــت بطلــب إلدراج األســهم لشــركة ت
الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة، وقــد تــم الحصــول علــى 
ــي  ــهم ف ــداول األس ــدأ ت ــع أن يب ــن المتوق ــهم. وم ــرح وإدراج األس ــة ط ــة لعملي ــمية الالزم ــات الرس ــع الموافق جمي
الســوق الموازيــة فــي وقــت قريــب بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم وَرّد الفائــض واالنتهــاء مــن جميــع 
المتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة )راجــع قســم »التواريــخ المهمــة وإجــراءات الطــرح« فــي صفحــة رقــم )ن( مــن 
هــذه النشــرة(. وبعــد تســجيل األســهم فــي الســوق الموازيــة، ســوف ُيســمح للمســتثمرين المؤهليــن الذيــن تنطبــق 
ــعار  ــمي »إش ــة قس ــب دراس ــركة. يج ــهم الش ــي أس ــداول ف ــة بالت ــارج المملك ــل أو خ ــواًء داخ ــروط س ــم الش عليه
مهــم« و »عوامــل المخاطــرة« الوارديــن فــي نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة مــن ِقَبــل المســتثمرين المحتمليــن قبــل 

اتخــاذ أي قــرار باالكتتــاب فــي أســهم الطــرح. 

ــات  ــة وااللتزام ــرح األوراق المالي ــد ط ــات قواع ــب متطلب ــت بحس ــات ُقدم ــى معلوم ــذه عل ــدار ه ــرة اإلص ــوي نش تحت
المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )المشــار إليهــا بـــ »الهيئــة«(. ويتحمــل 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )هـــ( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن 
ــع  ــراء جمي ــد إج ــم، بع ــم واعتقاده ــب علمه ــدون بحس ــذه، ويؤك ــدار ه ــرة اإلص ــي نش ــواردة ف ــات ال ــة المعلوم دق
الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى 
جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( أي مســؤولية 
ــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذه النشــرة أو اكتمالهــا، وتخليــان أنفســهما  عــن محتوي
صراحــة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو االعتمــاد علــى أّي جــزء 
منهــا. ويجــب علــى الراغبيــن فــي شــراء األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة تحــري مــدى صحــة المعلومــات 
المتعلقــة باألســهم محــل الطــرح. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه النشــرة، يجــب استشــارة مستشــار مالــي 

مرخــص لــه.

إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين المؤهلين، وهي ال تحتوي على سعر الطرح. وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد تحديده.

شركة الريان المتقدمة للصناعة هي شركة مساهمة مختلطة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم )1010213199( الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1426/09/07هـ )الموافق 2005/06/27م(، وترخيص وزارة االستثمار 
رقم )101034305119118(  بتاريخ 1443/05/21هـ )الموافق 2021/12/26م(.

طرح )2٫000٫000( مليوني سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة من خالل طرحها في السوق الموازية »نمو« على المستثمرين المؤهلين بسعر يبلغ )**( ** ريال سعودي للسهم الواحد.

نشرة إصدار شركة الريان المتقدمة للصناعة

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/03/24هـ )الموافق 2022/10/19م(

فترة الطرح من يوم األحد ١٤٤٤/0٤/2٦هـ )الموافق 2022/١١/20م( إلى يوم الخميس ١٤٤٤/0٤/٣0هـ )الموافق 2022/١١/2٤م(

المالي المستشار 

المستلمة الجهات 

مستلمة وجهة  االكتتاب  مدير 



ب

نتطور لكي نرتقي
 إلى تطلعاتكم 

rayanadvanced.com



ج

إشعار مهم 

الريــان المتقدمــة للصناعــة واألســـهم المطروحــة لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة. وســيعامل  تقــدم هــذه النشــرة معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة 
هــذه  تحتويهــا  التــي  المعلومــات  إلــى  تســتند  طلباتهــم  أن  أســاس  علــى  المطروحــة  األســهم  فــي  االكتتــاب  بطلبــات  يتقدمــون  الذيــن  المســتثمرون 
لــكل مــن الشــركة  النشــرة، والتــي يمكــن الحصــول علــى نســخ منهــا مــن الشــركة أو المستشــار المالــي أو مديــر االكتتــاب أو مــن المواقــع اإللكترونيــة 
الماليــة  الســوق  هيئــة  أو   ،)www.aldukheil.com.sa( الماليــة  الدخيــل  مجموعــة  أو   ،)www.rayanadvanced.com.sa( 
لالســتثمار   اإلنمــاء  شــركة  أو   ،)www.saudiexchange.sa( الســعودية«  »تــداول  الســعودية  تــداول  شــركة  أو   ،)www.cma.org.sa( 
)www.alinmainvestment.com(. كمــا ســيتم اإلعــالن مــن قبــل المستشــار المالــي »شــركة مجموعــة الدخيــل الماليــة« علــى موقــع شــركة تــداول 
الســعودية »تــداول الســعودية« عــن نشــر نشــرة اإلصــدار وإتاحتهــا للمســتثمرين المؤهليــن خــالل المــدة الُمحــددة وفقــاً لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات 

المســتمرة )خــالل فتــرة ال تقــل عــن )14( يــوم قبــل الطــرح( وعــن أي تطــورات أخــرى.

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات تــم تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الــواردة أســماؤهم فــي صفحــة )هـــ( مجتمعيــن ومنفرديــن، كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة، ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن 
أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( أي مســؤولية 
عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج 

عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.

وقــد عينــت الشــركة مجموعــة الدخيــل الماليــة كمستشــار مالــي )»المستشــار المالــي«( كمــا عينــت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار مديــراً لالكتتــاب )»مديــر االكتتــاب«( 
فيمــا يتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم الطــرح الموضحــة فــي هــذه النشــرة )يرجــى الرجــوع للقســم )10( »التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب« مــن هــذه النشــرة(.

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر، وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يتأثــر الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم 
بشــكل ســلبي نتيجــة التطــورات المســتقبلية المتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى خارجــة عــن 
نطــاق ســيطرة الشــركة )يرجــى الرجــوع للقســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(. وال يجــوز اعتبــار تقديــم هــذه النشــرة أو أيــة معلومــات شــفهية أو 
كتابيــة أو مطبوعــة فيمــا يتعلــق بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى أنهــا وعــداً أو تأكيــداً أو إقــراراً بشــأن تحقــق أي 

أربــاح أو إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ال يجــوز اعتبــار هــذه النشــرة بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مــن المســاهمين البائعيــن أو مــن أي مــن مستشــاريها للمشــاركة 
فــي عمليــة االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة. وتعتبــر المعلومــات الموجــودة فــي هــذه النشــرة ذات طبيعــة عامــة، وقــد تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار 
لألهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة. ويتحمــل كل مســتلم لهــذه النشــرة قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار مســؤولية 
الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االكتتــاب فــي أســهم الطــرح، وذلــك لتقييــم مــدى مالئمــة هذا االســتثمار 
والمعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه، بمــا فــي ذلــك المزايــا والمخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فــي أســهم 
الطــرح. إن االســتثمار فــي أســهم الطــرح قــد يكــون مناســباً لبعــض المســتثمرين دون غيرهــم، ويجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن عــدم االعتمــاد علــى قــرار 
ــة  ــى الظــروف الفردي ــة طــرف آخــر فــي االســتثمار أو عــدم االســتثمار كأســاس للدراســة المفتــرض قيامهــم بهــا فيمــا يخــص فرصتهــم لالســتثمار أو عل ورؤي

ألولئــك المســتثمرين.

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم كمــا يلــي: 1( 
مؤسســات ســوق ماليــة تتصــرف لحســابها الخــاص، 2( عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق 
الماليــة قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة 
إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه، 3( حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، أو أي ســوق ماليــة أخــرى 
ــة مرخــص لهــا فــي  ــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق مالي ــداع، 4( الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طري ــة، أو مركــز اإلي تعتــرف بهــا الهيئ
ممارســة أعمــال اإلدارة، 5( الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 6( صناديــق االســتثمار، 7( األجانــب غيــر المقيميــن 
المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي 
الســوق الموازيــة )ولمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع للقســم )1( »التعريفــات والمصطلحــات«، 8( المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة، 9( أي أشــخاص 
اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، 10( أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي 
المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة:  أ( أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن 
أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــر شــهراً الماضيــة،  ب( أن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن خمســة 
مالييــن ريــال ســعودي،  ج( أن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ثــالث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع المالــي، د( أن يكــون حاصــاًل علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي 
األوراق الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة، هـــ( أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا 

دوليــاً، 11( أي أشــخاص آخريــن تحددهــم الهيئــة. 

ســيتم الطــرح خــالل الفتــرة مــن يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( إلــى يــوم الخميــس 1444/04/30هـــ )الموافــق 2022/11/24م( ويطلــب 
كل مــن الشــركة والمســاهمين البائعيــن والمستشــار المالــي مــن متلقــي هــذه النشــرة االطــالع علــى كافــة القيــود النظاميــة التــي تتعلــق بطــرح أو بيــع أســهم الطــرح 

ومراعــاة التقيــد بهــا.

ج
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المعلومات المالية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 /2021/12م والقوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 /2020/12م المقارنــة بهــا، والقوائــم الماليــة المفحوصــة للشــركة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 /2022/06م والقوائــم الماليــة للفتــرة 
الماليــة المنتهيــة فــي 30 /2021/06م المقارنــة بهــا، والتــي تــم إدراجهــا فــي هــذه النشــرة، وفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
)IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين 
)SOCPA(، وقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 /2021/12م وفحــص القوائــم الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 
2022/06/30م مــن قبــل شــركة طــالل أبــو غزالــه وشــركاه – محاســبون قانونيــون، علمــاً بــأن الشــركة تصــدر بياناتهــا الماليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات محــددة ومعلنــة. وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن 
االفتراضــات المســتخدمة فــي الوقــت الراهــن، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات. وتؤكــد 

الشــركة إلــى حــد علمهــا المعقــول بــأن اإلفــادات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه تمــت بنــاًء علــى العنايــة المهنيــة الالزمــة.

ــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــالل اســتخدام بعــض  ــواردة فــي هــذه النشــرة »إفــادات مســتقبلية«، والت ــل بعــض التوقعــات ال وتمث
الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية مثــل »يخطــط«، »يعتــزم«، »ينــوي«، »يقــدر«، »يعتقــد«، »يتوقــع«، »مــن المتوقــع«، »يمكــن«، »مــن الممكــن«، 
»يحتمــل«، »مــن المحتمــل«، »ســوف«، »قــد«، والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس هــذه 
اإلفــادات وجهــات النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية، لكنهــا ال تشــكل ضمانــاً أو تأكيــداً ألي أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة، إذ 
أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه 
هــذه اإلفــادات صراحــًة أو ضمنــا. وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــاًل 
فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة )يرجــى الرجــوع للقســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه 
العوامــل، أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديــرات الــواردة فــي هــذه النشــرة، فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف 

بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هــذه النشــرة.

ومراعــاًة لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، ســتقوم الشــركة بتقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة إذا علمــت 
فــي أي وقــت بعــد اعتمــاد هــذه النشــرة مــن الهيئــة وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة 
اإلصــدار، أو )2( ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار. وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن، فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو 
تعديــل أي معلومــات تضمنتهــا هــذه النشــرة، ســواًء كان ذلــك نتيجــة معلومــات جديــدة أو أحــداث مســتقبلية أو غيــر ذلــك. ونتيجــة لهــذه المخاطــر 
واألمــور غيــر المؤكــدة والتقديــرات، فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات المســتقبلية التــي تتناولهــا هــذه النشــرة قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي 
تتوقعــه الشــركة أوقــد ال تحــدث مطلقــا. وعليــه، يتعيــن علــى المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات المســتقبلية فــي ضــوء هــذه 

اإليضاحــات مــع عــدم االعتمــاد علــى اإلفــادات المســتقبلية بشــكٍل أساســي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

العمر الجنسية الصفة المنصباالسم

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

تاريخ التعيين
قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

حسن علي 
حسن 

الصيرفي

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
--71.00٪74.00٪72سعوديغير مستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

ريان 
حسن علي 

الصيرفي

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي/ 
--1.00٪5.00٪43سعوديغير مستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

محمد 
حسن علي 

الصيرفي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
--1.00٪5.00٪38سعوديغير مستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

سامي فهد 
خضر جودة

العضو 
المنتدب 
والرئيس 
التنفيذي

تنفيذي/ غير 
--4.00٪5.00٪56أردنيمستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

طارق عبد 
الله سليمان 

القبالن

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
----62سعوديمستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

عبد العزيز 
محمد عبد 

العزيز 
الرواف

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
----59سعوديمستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/07/13هـــ )الموافــق 2022/02/14م( - 
لمــدة )5( خمســة ســنوات.

تــم تحديــد عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة اســتناداً علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وهــي تتمثــل - 
فــي كل ممــا يلــي:

أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك - 
هــذه النســبة.

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة.- 

هـ
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عنوان الشركة المسجل

شركة الريان المتقدمة للصناعة
المنطقة الصناعية الثانية، الرياض 

ص.ب 54654 الرياض 11564
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 1313 265 11 966+
فاكس: 1200 265 11 966+

   www.rayanadvanced.com.sa :الموقع اإللكتروني
mail@rayanadvanced.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثل الشركة الُمفوض الثانيممثل الشركة الُمفوض األول

االسم: محمد حسن علي الصيرفي
الصفة: عضو مجلس إدارة

العنوان: المنطقة الصناعية الثانية، الرياض
ص.ب 54654 الرياض 11564

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1313 265 11 966+
فاكس: 1200 265 11 966+

www.rayanadvanced.com.sa :الموقع اإللكتروني

االسم: سامي فهد خضر جودة 
الصفة: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

العنوان: المنطقة الصناعية الثانية، الرياض
ص.ب 54654 الرياض 11564

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1313 265 11 966+
فاكس: 1200 265 11 966+

www.rayanadvanced.com.sa :الموقع اإللكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
وحدة رقم: 15، طريق الملك فهد، العليا، الرياض

ص.ب. 6897 الرياض 12211- 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966+
فاكس: 2189133 11 966+

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
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المستشار المالي

مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد، حي الوزارات، الرياض

ص.ب. 2462 الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف:9800 430 11 966+
فاكس: 7795 478 11 966+

www.aldukheil.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@aldukheil.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

طالل أبو غزاله وشركاه )محاسبون قانونيون(
طريق الملك فهد، العليا - الرياض

ص.ب. 9767 الرياض 11423
المملكة العربية السعودية

هاتف:2936 464 13 966+
فاكس: 9915 465 13 966+

tagco.riyadh@tagi.com :الموقع اإللكتروني
halnatour@tagi.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب وجهة مستلمة

 شركة اإلنماء لالستثمار 
الرياض – طريق الملك فهد – )برج العنود2( 

 ص.ب 55560 الرياض 11544
 المملكة العربية السعودية 

 هاتف: 8004413333
 فاكس: 2185970 11 966+

www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني 
info@alinmainvest.com :البريد اإللكتروني

http://www.alinmainvestment.com


ح

الجهات المستلمة

شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(
طريق الملك سعود، الرياض

ص.ب. 22216 الرياض 12624
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920000232 966+
فاكس: 0049 406 11 966+

 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

الرياض المالية
واحة غرناطة لألعمال 2414 – حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4865649 11 966+
فاكس: 5908 486 11 966+

 www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
ask@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(
طريق الملك فهد، الرياض

ص.ب. 20438 الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 225 11 966+
فاكس: 6811 225 11 966+

 www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

تنويه
إن جميــع المستشــارين المذكوريــن أعــاله والمحاســب القانونــي للشــركة قــد أعطــوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم 

وإفاداتهــم فــي هــذه النشــرة وفــق الشــكل والســياق الظاهــر فيهــا، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.



ط

ملخص الطرح

ــى كافــة  ــوي عل ــه فــإن هــذا الملخــص ال يحت ــواردة فــي هــذه النشــرة. وعلي ــة موجــزة عــن المعلومــات ال ــم خلفي ــى تقدي يهــدف هــذا الملخــص إل
المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســتثمرين المحتمليــن. لذلــك، فإنــه ينبغــي قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذه النشــرة، ويجــب علــى 
المســتثمرين المحتمليــن قــراءة ومراجعــة هــذه النشــرة بالكامــل، وينبغــي أن يبنــي أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل الطــرح مــن قبــل 
المســتثمرين المحتمليــن علــى مراعــاة جميــع مــا ورد فــي هــذه النشــرة ككل، الســيما مــا ورد فــي قســم »إشــعار مهــم« والقســم رقــم )2( »عوامــل 

المخاطــرة« قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي األســهم محــل الطــرح موضــع هــذه النشــرة.

الملخص

»الشركة« أو 
»الُمصدر«

تأسســت شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة )»الشــركة« أو »الُمصــدر« أو »الريــان«( تحــت اســم مصنــع الريــان لمنتجــات 
البالســتيك كفــرع لمؤسســة الخليــج للمقــاوالت المملوكــة بالكامــل للســيد حســن علــي الصيرفــي فــي عــام 1989م وذلــك 
بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )45/ص( وتاريــخ 1410/01/25هـــ )الموافــق 1989/08/27م(. وبعدهــا تــم تحويــل 
المصنــع إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس المصــادق عليــه مــن كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة 
التجــارة بتاريــخ 1426/08/10هـــ )الموافــق 2005/09/14م( والســجل التجــاري رقــم )1010213199( الصــادر مــن 
مدينــة الريــاض بتاريــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/10/10م(، وبموجــب الترخيــص الصناعــي رقم )2182/ص( 
ــغ رأس مــال الشــركة عنــد تأسيســها )10٫000٫000(  وتاريــخ 1428/08/28هـــ )الموافــق 2007/09/10م(. وقــد بل
ــة كل منهــا  عشــرة مالييــن ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000( عشــرة آالف حصــة عينيــة متســاوية القيمــة، قيم
)1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وفــي تاريــخ 1428/11/03هـــ )الموافــق 2007/11/13م( تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة 
ليصبــح )20٫000٫000( عشــرين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )20٫000( عشــرين ألــف حصــة متســاوية القيمــة، 
قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وقــد تمــت الزيــادة بتحويــل مبلــغ )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ريــال 
ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب رأس المــال. وفي تاريــخ 1430/06/06هـ )الموافــق 2009/05/30م( 
رغبــت الشــركة الخليجيــة للمطاعــم والمنتزهــات المحــدودة ببيــع كامــل حصصهــا لــكل مــن ريــان ومحمــد وود وريــم 
ــادة  ــى زي ــخ 1430/09/26هـــ )الموافــق 2009/09/16م(، اتفــق الشــركاء عل ــي الصيرفــي. وفــي تاري ــاء حســن عل أبن
رأس مــال الشــركة مــن )20٫000٫000( عشــرين مليــون ريــال ســعودي إلــى )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ريــال 
ســعودي مقســم إلــى )30٫000( ثالثيــن ألــف حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. 
وتمــت الزيــادة فــي رأس المــال مــن خــالل حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة.  وفــي تاريــخ 1431/11/11هـــ )الموافــق 
2010/10/19م( رغبــت شــركة الخليــج للمقــاوالت والصناعــة والتجــارة ببيــع كامــل حصصهــا لــكل مــن ريــان ومحمــد 
وود وريــم أبنــاء حســن علــي الصيرفــي. وفــي تاريــخ 1441/02/11هـــ )الموافــق 2019/10/10م(، اتفــق الشــركاء علــى 
ــون  ــى )50٫000٫000( خمســين ملي ــال ســعودي إل ــون ري ــن ملي ــال الشــركة مــن )30٫000٫000( ثالثي ــادة رأس م زي
ريــال ســعودي مقســم إلــى )5٫000٫000( خمســة مالييــن حصــة متســاوية القيمــة، وذلــك مــع تغييــر قيمــة الحصــة 
الواحــدة مــن )1٫000( ألــف ريــال ســعودي إلــى )10( عشــرة ريــال ســعودي. وتمــت الزيــادة علــى رأس المــال مــن 
ــازل الشــركاء  ــخ 1443/05/22هـــ )الموافــق 2021/12/26م( تن خــالل حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة. وفــي تاري
عــن بعــض مــن حصصهــم لصالــح كل مــن حســن علــي حســن الصيرفــي وعواطــف حســن إبراهيــم بترجــي. وفــي 
تاريــخ 1443/05/24هـــ )الموافــق 2021/12/28م( تنــازل حســن علــي حســن الصيرفــي عــن جــزء مــن حصتــه لصالــح 
ــل الشــركة  ســامي فهــد خضــر جــودة. وفــي تاريــخ 1443/06/28هـــ )الموافــق 2022/01/31م( قــرر الشــركاء تحوي
ــى  ــال ســعودي إل ــون ري ــادة رأس المــال مــن )50٫000٫000( خمســين ملي ــة وزي ــى شــركة مســاهمة مختلطــة مقفل إل
)100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي. وتمــت الزيــادة علــى رأس المــال بتحويــل مبلــغ )15٫000٫000( خمســة 
عشــر مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي، وتحويــل مبلــغ )35٫000٫000( خمســة وثالثيــن مليــون 

ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة. 

وتحولت الشــركة إلى شــركة مســاهمة مختلطة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم )874( بتاريخ 1443/07/15هـ 
)الموافــق 2022/02/16م( وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010213199( الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 
 )101034305119118( رقــم  االســتثمار  وزارة  ترخيــص  وبموجــب  2005/06/27م(،  )الموافــق  1426/09/07هـــ 
بتاريــخ 1443/05/21هـــ )الموافــق 2021/12/26م(. يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )100٫000٫000( مائــة مليــون 
ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، تبلــغ القيمــة 

االســمية للســهم الواحــد منهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية، وجميعهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة.
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ملخص أنشطة 
الشركة

البالســتيكية  المنتجــات  وتســويق  وبيــع  إنتــاج  فــي  للصناعــة  المتقدمــة  الريــان  لشــركة  الحالــي  النشــاط  يتمثــل 
ــي ومنخفــض الكثافــة  ــن عال ــي إيثلي ــق البول ــى رقائ ــي تعتمــد عل ــة المتخصصــة الت المســتخدمة فــي التغليــف والتعبئ
ــف المنتجــات  ــق تغلي ــة النســائية ورقائ ــال والفــوط الصحي ــف حفائــض األطف ــف اســتخداماتها كطباعــة وتغلي بمختل
الورقيــة وتغليــف المنتجــات الغذائيــة وأكيــاس حفــظ الطعــام وأكيــاس التســوق المختلفــة المطبوعــة وأشــرطة التحذيــر 
المختلفــة وأكيــاس التغليــف الخاصــة بالعصائــر والميــاه والمشــروبات المختلفــة ومفــارش الســفرة المطبوعــة والســادة 
وأكيــاس النفايــات الطبيــة والمنزليــة المختلفــة. وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي صناعــة 
األكيــاس الورقيــة، وصناعــة منتجــات نصــف مصنعــة مــن اللدائــن )تشــمل األلــواح، والشــرائح، والصفائــح، واألشــرطة، 
والمواســير والخراطيــم ولوازمهــا ... الــخ(، وصناعــة األكيــاس مــن اللدائــن، وصناعــة األدوات المنزليــة وأدوات المطبــخ 
والزينــة ذات االســتخدام الواحــد، والمخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع. وبحســب النظــام 

األساســي للشــركة فــإن نشــاطها يتمثــل فيمــا يلــي: 

صناعة أكياس ورقية.. 1
صناعــة منتجــات نصــف مصنعــة مــن اللدائــن يشــمل )ألــواح، شــرائح، صفائــح، أشــرطة، مواســير وخراطيــم . 2

ولوازمهــا. الــخ(.
صناعة األكياس من اللدائن.. 3
صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والزينة ذات االستخدام الواحد. . 4
المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.. 5

تــزاول الشــركة أنشــطتها الرئيســية مــن خــالل مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض. وال تمــارس الشــركة أنشــطتها 
ــة  ــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربي ــة الت ــى التراخيــص النظامي إال بعــد الحصــول عل
الســعودية. وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة بمــا فيهــا ترخيــص االســتثمارالصناعي 
التراخيــص  تلــك  الصــادر مــن وزارة االســتثمار برقــم 101034305119118 وتاريــخ 1443/05/21هـــ، وال زالــت 
ــخ هــذه النشــرة )يرجــى الرجــوع للقســم )3-19( »تراخيــص الشــركة« مــن هــذه  ــى تاري ــول حت ــا ســارية المفع جميعه
النشــرة(. وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ال يوجــد لــدى الشــركة أي ممتلــكات أو أصــول خــارج المملكــة، كمــا ال تنــوي إنتــاج 
أي منتجــات جديــدة أو الدخــول فــي نشــاطات جديــدة، حيــث تقتصــر خططهــا التوســعية فــي زيــادة خطــوط اإلنتــاج 
وافتتــاح مصانــع تقــوم بإنتــاج ذات المنتجــات الحاليــة، أي أن التوســعات هــي بغــرض زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة فقــط.



ك

الملخص

المساهمون الكبار 
)الذين يملكون ٪5 
أو أكثر من أسهم 

الشركة(

يبين الجدول التالي تفاصيل ملكية المساهمين الكبار في الشركة قبل الطرح:

المساهمون الكبار

قبل الطرح

نسبة الملكية عدد األسهم
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

-74.00٪7٫400٫000حسن علي حسن الصيرفي

-5.00٪500٫000ريان حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000محمد حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000ود حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000ريم حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000سامي فهد خضر جودة

-99.00٪9٫900٫000المجموع

فيما يبين الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المساهمين في الشركة بعد الطرح:

المساهمون الكبار

بعد الطرح

نسبة الملكية عدد األسهم
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

-71.00٪7٫100٫000حسن علي حسن الصيرفي

-71.00٪7٫100٫000المجموع

)100٫000٫000( مائة مليون ريال سعودي.رأس مال الشركة 

)10٫000٫000( عشرة ماليين سهم.إجمالي عدد األسهم

القيمة االسمية 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.للسهم

إجمالي عدد األسهم 
)2٫000٫000( مليوني سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.المطروحة لالكتتاب

نسبة األسهم 
المطروحة من رأس 

مال الشركة
)20٪( عشرون بالمائة. 

)**( ** ريال سعودي.سعر الطرح 

)**( ** ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح
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استخدام متحصالت 
الطرح

ســوف يتــم توزيــع صافــي متحصــالت الطــرح البالغــة )**( ** ريــال ســعودي بعــد خصــم مصاريــف الطــرح المقــدرة 
بحوالــي )9٫000٫000( تســعة مالييــن ريــال ســعودي علــى المســاهمين البائعيــن وفقــاً لعــدد األســهم التــي يملكهــا كل 
مســاهم بائــع مــن األســهم المطروحــة، ولــن تحصــل الشــركة علــى أي جــزء مــن متحصــالت الطــرح )راجــع القســم رقــم 

)6( »اســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن هــذه النشــرة(.

فئات المستثمرين 
المستهدفين

يقتصــر الطــرح بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة علــى فئــات المســتثمرين 
ــي: ــا يل ــن، وهــم كم المؤهلي

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة . 2

قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق 
الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى . 3
تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.

الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي . 4
ممارســة أعمــال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
المتطلبــات . 7 يســتوفون  والذيــن  الموازيــة  الســوق  فــي  باالســتثمار  لهــم  المســموح  المقيميــن  غيــر  األجانــب 

ــة. ــي الســوق الموازي ــن ف ــر المقيمي ــب غي ــل االسترشــادي الســتثمار األجان ــي الدلي ــا ف المنصــوص عليه
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
مركــز . 9 لــدى  وحســاب  المملكــة  فــي  اســتثماري  حســاب  فتــح  لهــم  يجــوز  آخريــن  اعتبارييــن  أشــخاص  أي 

اإليــداع.
10. أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، ويســتوفون أي 

مــن المعاييــر اآلتيــة: 

أن يكــون قــد قــام بصـــفقات فــي أســــواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن )40٫000٫000( أربعيــن أ. 
مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن )10( عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن )5٫000٫000( خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة )3( ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 

هـــ. أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف 
بهــا دوليــاً.

11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

طريقة االكتتاب في 
أسهم الطرح 

ــداول فــي  ــه حســاب اســتثماري مؤهــل للت ــاب فــي أســهم الطــرح مــن قبــل المســتثمر المؤهــل الــذي لدي يمكــن االكتت
الســوق الموازيــة لــدى مديــر االكتتــاب أو أي مــن الجهــات المســتلمة، وذلــك بتقديــم طلــب االكتتــاب خــالل فتــرة الطــرح.

الحد األدنى لعدد 
األسهم التي يمكن 

االكتتاب بها 
يبلغ الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها )10( عشرة أسهم.

قيمة الحد األدنى 
لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب بها

)**( ** ريال سعودي.



م

الملخص

الحد األعلى لعدد 
األسهم التي يمكن 

االكتتاب بها 
يبلغ الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها )490٫000( أربعمائة وتسعين ألف سهم عادي.

قيمة الحد األعلى 
لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب بها 

)**( ** ريال سعودي.

طريقة التخصيص 
ورد الفائض

ســيقوم مديــر االكتتــاب بفتــح حســاب أمانــة الســتالم مبالــغ االكتتــاب، وعنــد تقديــم طلــب االكتتــاب، ســوف يتــم خصــم 
كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا مــن حســاب المكتتــب لــدى مديــر االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة وتحويــل األمــوال 
ــرة الطــرح، ســيتم اإلعــالن عــن التخصيــص  ــاء فت ــد انته ــة الطــرح. وبع ــة الخــاص بعملي ــى حســاب األمان مباشــرة إل
ــق 2022/11/29م(. وســيتم  ــاء 1444/05/05هـــ )المواف ــوم الثالث ــي موعــد أقصــاه ي ــك ف بإشــعار المســتثمرين وذل
تخصيــص األســهم المطروحــة لالكتتــاب وفقــاً لمــا يقترحــه المستشــار المالــي بالتشــاور مــع المصــدر، وســيكون رد 
الفائــض خــالل يومــي العمــل التالييــن لعمليــة التخصيــص، ولــن تكــون هنــاك أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــة 
المســتلمة لمتحصــالت الطــرح )ولمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع للقســم )9( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم 

وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.

تبــدأ فــي يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وتســتمر حتــى نهايــة يوم الخميــس 1444/04/30هـ فترة الطرح
)الموافق 2022/11/24م(.

تســتحق أســهم الطــرح حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة عــن الفتــرة منــذ تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وعــن األحقية في األرباح
الســنوات الماليــة التــي تليهــا )راجــع القســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح« مــن هــذه النشــرة(.

حقوق التصويت

للشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن األســهم، وليــس ألي مســاهم أي حقــوق تصويــت تفضيليــة، ويحمــل كل ســهم مــن األســهم 
المطروحــة حــق التصويــت، وللــكل الحــق فــي حضــور الجمعيــة العامــة والتصويــت فيهــا، ويجــوز للمســاهم تفويــض أي 
ــة  ــه فــي حضــور اجتماعــات الجمعي ــوب عن ــا؛ لين ــس إدارة الشــركة أو موظفيه ــر أعضــاء مجل مســاهم آخــر، مــن غي

العامــة والتصويــت علــى قراراتهــا.

القيود المفروضة 
على األسهم

ــر مــن أســهم الشــركة بعــد الطــرح )المذكــورة أســمائهم فــي  ــن يملكــون 5٪ أو أكث ــار المســاهمين الذي ــى كب يجــب عل
الصفحــة رقــم )ق( عــدم التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــي عشــرة شــهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي 
الســوق الموازيــة »فتــرة الحظــر«، ويقــوم مركــز إيــداع األوراق الماليــة برفــع القيــود علــى تلــك األســهم بشــكل مباشــر 

بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة.

األسهم التي سبق 
للشركة إدراجها

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل هــذا 
الطــرح. وقــد تقدمــت الشــركة إلــى الهيئــة بطلــب تســجيل األســهم وطرحهــا فــي الســوق الموازيــة وفقــاً لقواعــد طــرح 
ــب اإلدراج وفقــاً لقواعــد اإلدراج٫ وقــد  ــداول( بطل ــى الســوق )ت ــة وااللتزامــات المســتمرة، وتقدمــت إل األوراق المالي
تــم الحصــول علــى كافــة الموافقــات ذات العالقــة والالزمــة إلتمــام عمليــة الطــرح. وقــد تــم اســتيفاء كافــة المســتندات 

المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة.

مصاريف الطرح

تمثــل مصاريــف الطــرح المصاريــف والتكاليــف المتعلقــة بالطــرح والتــي تقــدر بحوالــي )9٫000٫000( تســعة مليــون 
ريــال ســعودي، وتشــمل مصاريــف الطــرح أتعــاب المستشــار المالــي، ومديــر االكتتــاب، والجهــات المســتلمة، والمحاســب 
القانونــي، ومصاريــف فتــح حســاب األمانــة، وتكاليــف التســويق والطباعــة، والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بالطــرح. 

وســيتم خصــم كافــة مصاريــف الطــرح مــن إجمالــي متحصــالت االكتتــاب.



ن

التواريخ المهمة وإجراءات الطرح

الجدول الزمني المتوقع للطرح 

التاريخ الحدث

فترة الطرح
تبــدأ فــي يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( 
)الموافــق  1444/04/30هـــ  الخميــس  يــوم  نهايــة  حتــى  وتســتمر 

2022/11/24م(

ــاب وســداد كامــل قيمــة األســهم  ــات االكتت ــم طلب آخــر موعــد لتقدي
يوم الخميس 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(المكتتــب بهــا

يوم الثالثاء 1444/05/05هـ )الموافق 2022/11/29م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(رد الفائض )إن وجد(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

يتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بعــد 
اســتيفاء جميــع المتطلبــات واالنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات النظامية 
ذات العالقــة، وســيتم اإلعــالن عــن بــدء تــداول األســهم فــي الصحــف 

 .)www.saudiexchange.sa( ــداول ــع ت ــة وموق المحلي

تنويــه: إن جميــع التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاله تقريبيــة، وســوف يتــم اإلعــالن عــن التواريــخ الفعليــة فــي الصحــف المحليــة اليوميــة 
 )www.aldukheil.com.sa( والموقــع اإللكترونــي لمجموعــة الدخيــل الماليــة )www.saudiexchange.sa( وعبــر موقــع تــداول اإللكترونــي

 .)www.rayanadvanced.com.sa( والموقــع اإللكترونــي لشــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة



س

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن، 
وهــم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا . 2

مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى 
موافقــة مســبقة منــه.

حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز . 3
اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل . 7

االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

10. أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: 

أن يكــون قــد قــام بصـــفقات فــي أســــواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن )40٫000٫000( أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل أ. 
عــن )10( عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن )5٫000٫000( خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة )3( ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 

هـ. أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

يجــب علــى المســتثمرين المؤهليــن أن يكتتبــوا مــن خــالل حســابهم االســتثماري لــدى مديــر االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة، وذلــك فــي موعــٍد أقصــاه 
الســاعة الرابعــة مســاًء مــن تاريــخ يــوم اإلقفــال. ويُقــر كل مســتثمر، مــن خــالل إكمالــه طلــب االكتتــاب، بأنــه اســتلم هــذه النشــرة وقرأهــا، ويرغــب 

بنــاًء علــى ذلــك فــي االكتتــاب باألســهم المطروحــة حســب مــا هــو مبيــن فــي طلــب االكتتــاب.

ســوف يكــون االكتتــاب متاحــاً للمكتتبيــن خــالل فتــرة الطــرح، ويتعيــن علــى المكتتــب اســتيفاء متطلبــات االكتتــاب وتقديــم طلبــات االكتتــاب طبقــاً 
للتعليمــات الــواردة فــي القســم )9( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة. ويجــب علــى كل مســتثمر أن يوافــق 
علــى كل الفقــرات الــواردة فــي طلــب االكتتــاب. وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب بصــورة جزئيــة أو كليــة فــي حالــة عــدم اســتيفاء 
ــب  ــر طل ــات المســتلمة، ويعتب ــاب أو الجه ــر االكتت ــى مدي ــد تقديمــه إل ــاب أو ســحبه بع ــب االكتت ــل طل ــاب. وال يســمح بتعدي أٍي مــن شــروط االكتت
االكتتــاب فــور تقديمــه اتفاقــاً قانونيــاً ملزمــاً بيــن المكتتــب والشــركة )ولمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع للقســم )9( »المعلومــات المتعلقــة 

باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.



ع

ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

يهــدف هــذا الملخــص إلــى توفيــر لمحــة عامــة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة، غيــر أنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي قــد تكــون 
مهمــة للمســتثمرين المؤهليــن، وعليــه فــإن هــذا الملخــص يعتبــر بمثابــة تقديــم موجــز للمعلومــات األساســية التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة، ويتعيــن 
علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي الشــركة. وقــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات والعبــارات المختصــرة 

الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي القســم رقــم )1( »التعريفــات والمصطلحــات« مــن هــذه النشــرة.

نبذة عن الشركة

تأسســت شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة )»الشــركة« أو »الُمصــدر« أو »الريــان«( تحــت اســم مصنــع الريــان لمنتجــات البالســتيك كفــرع لمؤسســة 
الخليــج للمقــاوالت المملوكــة بالكامــل للســيد حســن علــي الصيرفــي فــي عــام 1989م وذلــك بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )45/ص( وتاريــخ 
1410/01/25هـــ )الموافــق 1989/08/27م(. وبعدهــا تــم تحويــل المصنــع إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس المصــادق 
ــم )1010213199(  ــخ 1426/08/10هـــ )الموافــق 2005/09/14م( والســجل التجــاري رق ــوزارة التجــارة بتاري ــف ب ــدل المكل ــب الع ــه مــن كات علي
الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/10/10م(، وبموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )2182/ص( وتاريــخ 
1428/08/28هـــ )الموافــق 2007/09/10م(. وقــد بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد تأسيســها )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ريــال ســعودي مقســم 
إلــى )10٫000( عشــرة آالف حصــة عينيــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وفــي تاريــخ 1428/11/03هـــ )الموافــق 
2007/11/13م( تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح )20٫000٫000( عشــرين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )20٫000( عشــرين ألــف حصــة 
متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وقــد تمــت الزيــادة بتحويــل مبلــغ )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ريــال ســعودي 
مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب رأس المــال. وفــي تاريــخ 1430/06/06هـــ )الموافــق 2009/05/30م( رغبــت الشــركة الخليجيــة للمطاعــم 
والمنتزهــات المحــدودة ببيــع كامــل حصصهــا لــكل مــن ريــان ومحمــد وود وريــم أبنــاء حســن علــي الصيرفــي. وفــي تاريــخ 1430/09/26هـــ )الموافــق 
2009/09/16م(، اتفــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن )20٫000٫000( عشــرين مليــون ريــال ســعودي إلــى )30٫000٫000( ثالثيــن 
مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )30٫000( ثالثيــن ألــف حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وتمــت الزيــادة 
فــي رأس المــال مــن خــالل حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة.  وفــي تاريــخ 1431/11/11هـــ )الموافــق 2010/10/19م( رغبــت شــركة الخليــج 
للمقــاوالت والصناعــة والتجــارة ببيــع كامــل حصصهــا لــكل مــن ريــان ومحمــد وود وريــم أبنــاء حســن علــي الصيرفــي. وفــي تاريــخ 1441/02/11هـــ 
)الموافــق 2019/10/10م(، اتفــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ريــال ســعودي إلــى )50٫000٫000( 
خمســين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )5٫000٫000( خمســة مالييــن حصــة متســاوية القيمــة، وذلــك مــع تغييــر قيمــة الحصــة الواحــدة مــن 
ــال مــن خــالل حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة.  ــى رأس الم ــادة عل ــال ســعودي. وتمــت الزي ــى )10( عشــرة ري ــال ســعودي إل ــف ري )1٫000( أل
وفــي تاريــخ 1443/05/22هـــ )الموافــق 2021/12/26م( تنــازل الشــركاء عــن بعــض مــن حصصهــم لصالــح كل مــن حســن علــي حســن الصيرفــي 
وعواطــف حســن إبراهيــم بترجــي. وفــي تاريــخ 1443/05/24هـــ )الموافــق 2021/12/28م( تنــازل حســن علــي حســن الصيرفــي عــن جــزء مــن 
ــى شــركة  ــل الشــركة إل ــخ 1443/06/28هـــ )الموافــق 2022/01/31م( قــرر الشــركاء تحوي ــح ســامي فهــد خضــر جــودة. وفــي تاري ــه لصال حصت
مســاهمة مختلطــة مقفلــة وزيــادة رأس المــال مــن )50٫000٫000( خمســين مليــون ريــال ســعودي إلــى )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال 
ســعودي. وتمــت الزيــادة علــى رأس المــال بتحويــل مبلــغ )15٫000٫000( خمســة عشــر مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي، 

وتحويــل مبلــغ )35٫000٫000( خمســة وثالثيــن مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة. 

وتحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مختلطــة مقفلــة بموجــب قــرار وزارة التجارة رقم )874( بتاريــخ 1443/07/15هـ )الموافــق 2022/02/16م( 
ــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/06/27م(، وبموجــب  ــاض بتاري ــة الري وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010213199( الصــادر مــن مدين
ترخيــص وزارة االســتثمار رقــم )101034305119118( بتاريــخ 1443/05/21هـــ )الموافــق 2021/12/26م(. يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي 
ــغ القيمــة  )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، تبل

االســمية للســهم الواحــد منهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية، وجميعهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة.
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تعمــل شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة علــى إنتــاج وبيــع وتســويق المنتجــات البالســتيكية المســتخدمة فــي التغليــف والتعبئــة المتخصصــة التــي 
تعتمــد علــى رقائــق البولــي إيثليــن عالــي ومنخفــض الكثافــة بمختلــف اســتخداماتها كطباعــة وتغليــف حفائــض األطفــال والفــوط الصحيــة النســائية 
ورقائــق تغليــف المنتجــات الورقيــة وتغليــف المنتجــات الغذائيــة وأكيــاس حفــظ الطعــام وأكيــاس التســوق المختلفــة المطبوعــة وأشــرطة التحذيــر 
المختلفــة وأكيــاس التغليــف الخاصــة بالعصائــر والميــاه والمشــروبات المختلفــة ومفــارش الســفرة المطبوعــة والســادة وأكيــاس النفايــات الطبيــة 
ــة، وصناعــة منتجــات نصــف مصنعــة مــن  ــاس الورقي ــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي صناعــة األكي ــة المختلفــة. وتتمث والمنزلي
اللدائــن )تشــمل األلــواح، والشــرائح، والصفائــح، واألشــرطة، والمواســير والخراطيــم ولوازمهــا ... الــخ(، وصناعــة األكيــاس مــن اللدائــن، وصناعــة 
األدوات المنزليــة وأدوات المطبــخ والزينــة ذات االســتخدام الواحــد، والمخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع. ويقــع مقــر الشــركة 

الرئيــس ومصنعهــا فــي مدينــة الريــاض بالعنــوان التالــي: 

شركة الريان المتقدمة للصناعة
المنطقة الصناعية الثانية، الرياض 

ص.ب 54654 الرياض 11564
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 1313 265 11 966+
فاكس: 1200 265 11 966+

   www.rayanadvanced.com.sa :الموقع اإللكتروني
mail@rayanadvanced.com.sa :البريد اإللكتروني
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هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية ألسهم الشركة قبل وبعد عملية الطرح:

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح 

القيمة اإلسمية عدد األسهم
)ر.س.(

الملكية 
المباشرة 

الملكية 
غير 

المباشرة 
القيمة اإلسميةعدد األسهم

)ر.س.(
الملكية 
المباشرة 

الملكية 
غير 

المباشرة 

1
حسن علي 

حسن 
الصيرفي

7٫400٫00074٫000٫000٪74.00-7٫100٫00071٫000٫000٪71.00-

2

عواطف 
حسن 

إبراهيم 
بترجي

100٫0001٫000٫000٪1.00-100٫0001٫000٫000٪1.00-

3
ريان 

حسن علي 
الصيرفي

500٫0005٫000٫000٪5.00-100٫0001٫000٫000٪1.00-

4
محمد 

حسن علي 
الصيرفي

500٫0005٫000٫000٪5.00-100٫0001٫000٫000٪1.00-

5
ود حسن 

علي 
الصيرفي

500٫0005٫000٫000٪5.00-100٫0001٫000٫000٪1.00-

6
ريم حسن 

علي 
الصيرفي

500٫0005٫000٫000٪5.00-100٫0001٫000٫000٪1.00-

7
سامي 

فهد خضر 
جودة

500٫0005٫000٫000٪5.00-400٫0004٫000٫000٪4.00-

أسهم 
-20.00٪2٫000٫00020٫000٫000----الطرح

-100.00٪10٫000٫000100٫000٫000-100.00٪10٫000٫000100٫000٫000اإلجمالي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة 

يوضح الجدول التالي أسماء وملكية المساهمين الكبار في الشركة قبل الطرح:

المساهمون الكبار قبل الطرح
قبل الطرح

نسبة الملكية غير المباشرةنسبة الملكية المباشرةعدد األسهم

-74.00٪7٫400٫000حسن علي حسن الصيرفي

-5.00٪500٫000ريان حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000محمد حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000ود حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000ريم حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000سامي فهد خضر جودة

-99.00٪9٫900٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

يوضح الجدول التالي أسماء وملكية المساهمين الكبار في الشركة بعد الطرح:

المساهمون الكبار بعد الطرح
بعد الطرح

نسبة الملكية غير المباشرةنسبة الملكية المباشرةعدد األسهم

-71.00٪7٫100٫000حسن علي حسن الصيرفي

-71.00٪7٫100٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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أنشطة الشركة الرئيسية

تعمــل شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة علــى إنتــاج وبيــع وتســويق المنتجــات البالســتيكية المســتخدمة فــي التغليــف والتعبئــة المتخصصــة التــي 
تعتمــد علــى رقائــق البولــي إيثليــن عالــي ومنخفــض الكثافــة بمختلــف اســتخداماتها كطباعــة وتغليــف حفائــض األطفــال والفــوط الصحيــة النســائية 
ورقائــق تغليــف المنتجــات الورقيــة وتغليــف المنتجــات الغذائيــة وأكيــاس حفــظ الطعــام وأكيــاس التســوق المختلفــة المطبوعــة وأشــرطة التحذيــر 
المختلفــة وأكيــاس التغليــف الخاصــة بالعصائــر والميــاه والمشــروبات المختلفــة ومفــارش الســفرة المطبوعــة والســادة وأكيــاس النفايــات الطبيــة 
ــة، وصناعــة منتجــات نصــف مصنعــة مــن  ــاس الورقي ــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي صناعــة األكي ــة المختلفــة. وتتمث والمنزلي
اللدائــن )تشــمل األلــواح، والشــرائح، والصفائــح، واألشــرطة، والمواســير والخراطيــم ولوازمهــا ... الــخ(، وصناعــة األكيــاس مــن اللدائــن، وصناعــة 
األدوات المنزليــة وأدوات المطبــخ والزينــة ذات االســتخدام الواحــد، والمخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع. وتتمثــل أنشــطة 

الشــركة بحســب نظامهــا األساســي فيمــا يلــي: 

صناعة أكياس ورقية.. 1
صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن يشمل )ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة، مواسير وخراطيم ولوازمها. الخ(.. 2
صناعة األكياس من اللدائن.. 3
صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والزينة ذات االستخدام الواحد.. 4
المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.. 5

وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة وال زالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذه 

النشــرة )يرجــى الرجــوع للقســم رقــم )3-19( »التراخيــص والشــهادات والموافقــات الحكوميــة« مــن هــذه النشــرة(.

تــزاول الشــركة أنشــطتها الرئيســية مــن خــالل مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض. وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ال يوجــد لــدى الشــركة أي منتجــات 
أو نشــاطات جديــدة مهمــة، حيــث تقتصــر خططهــا التوســعية فــي زيــادة خطــوط اإلنتــاج وافتتــاح مصانــع تقــوم بإنتــاج ذات المنتجــات الحاليــة، 
أي أن التوســعات هــي بغــرض زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة فقــط )يرجــى الرجــوع للقســم رقــم )3-14( »مشــاريع الشــركة« مــن هــذه النشــرة(. كمــا أن 

الشــركة ال تمتلــك أيــة ممتلــكات أو أصــول خــارج المملكــة.

رؤية الشركة

ــج  ــة الخلي ــة الســعودية ومنطق ــة العربي ــي المملك ــة ف ــف المرن ــة لصناعــات التغلي ــول الكامل ــم الحل ــزود األول لتقدي ــون الم ــح الشــركة ألن تك تطم
العربــي، وأن تكــون مــن أهــم المصنعيــن لمنتجــات التغليــف المرنــة )ال ســيما المتخصصــة منهــا( علــى مســتوى العالــم، وذلــك بمواصلــة مســيرتها 

الناجحــة فــي تلبيــة احتياجــات األســواق المحليــة والعالميــة وفــق أعلــى المعاييــر. 

رسالة الشركة

تتمثــل رســالة الشــركة فــي االعتمــاد علــى تقنيــات التصنيــع الحديثــة والمبتكــرة لتقديــم منتجــات متميــزة وعاليــة الجــودة، وتقديــم أعلــى المســتويات 
لخدمــة العمالء. 



ش

استراتيجية الشركة

تعتمــد الشــركة فــي اســتراتيجيتها علــى مواكبــة التقنيــات الحديثــة ذات العالقــة بمنتجــات التغليــف المرنــة ســواء كان ذلــك فــي منتجــات الفيلــم أو 
منتجــات رقائــق البولــي إيثيليــن )البــاك شــيت( التــي تقــوم بإنتاجهــا. وتســعى الشــركة مــن خــالل هــذا األمــر للحفــاظ علــى ســمعتها الجيــدة وتعزيــز 
تواجدهــا اإلقليمــي والعالمــي، حيــث إنهــا تمكنــت مــن الوصــول لعمــالء مــن مختلــف الــدول. وفــي إطــار ســعيها إلــى زيــادة معــدالت النجــاح، فــإن 
تركيــز الشــركة يشــمل أيضــاً زيــادة االهتمــام بتطويــر موظفيهــا، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة حجــم األعمــال ونموهــا. وتتمحــور اســتراتيجيتها فيمــا يلــي:

التوسع في الطاقة اإلنتاجية ليتم استغالل الطلب العالي على المنتجات.. 1
الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء من خالل تسويق العالمة التجارية للشركة بشكل فعال.. 2
االلتزام بالتحسين والتطوير الُمستمر على المدى الطويل.. 3
االستمرار في مواكبة المستجدات التقنية ذات العالقة لزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة للمنتجات. . 4
تطويــر الموظفيــن العامليــن فــي الشــركة واســتقطاب الكفــاءات المناســبة مــن أصحــاب الخبــرة وكذلــك حديثــي التخــرج للمســاهمة فــي . 5

دفــع عجلــة التنميــة والتقــدم فــي المجــال الصناعــي علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية. 

نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة 

تتمثل أهم نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة فيما يلي:

التميز في التقنية المستخدمة: 

تمتلــك الشــركة تقنيــات متقدمــة ومتوفــرة بشــكل محــدود للغايــة فــي غالبيــة المصانــع المحليــة وكذلــك علــى المســتوى اإلقليمــي، حيــث قامــت 
الشــركة بتجهيــز وتطويــر مصانعهــا مــع شــركات عالميــة رائــدة، األمــر الــذي أدى لقيــام الشــركة بتصنيــع منتجاتهــا بطاقــة إنتاجيــة عاليــة ورقابــة 
شــديدة علــى الجــودة، وأتمتــة عمليــة التصنيــع واإلنتــاج إلــى حــد كبيــر وذلــك باســتخدام تقنيــات متطــورة تســمح بتقليــل أعــداد العمالــة المطلوبــة 

مــن بدايــة اإلنتــاج حتــى الحصــول علــى المنتــج النهائــي دون تدخــل بشــري، ممــا أدى إلــى خلــق ميــزة تنافســية مهمــة لــدى الشــركة.

حجم الطاقة اإلنتاجية:

ــة فــي الســنوات  ــادة هــذه الطاقــة اإلنتاجي ــة، وتســعى الشــركة لزي ــات أوروبي ــرة فــي الطباعــة المتطــورة بتقني ــة كبي ــاز الشــركة بطاقــة إنتاجي تمت
ــة.  المقبل

الخبرات الكبيرة لفريق العمل اإلداري:

يتمتــع فريــق العمــل اإلداري لــدى الشــركة منــذ تأسيســها بخبــرات محليــة وعالميــة، األمــر الــذي يســاعد علــى الفهــم العميــق للصناعــة، وبالتالــي 
يصــب فــي مصلحــة الشــركة مــن ناحيــة التفــوق محليــاً وإقليميــاً.

العاقات االستراتيجية مع العماء: 

تمكنــت الشــركة مــن خــالل فريــق المبيعــات لديهــا مــن بنــاء عالقــات اســتراتيجية مميــزة مــع العمــالء مــن مختلــف األســواق، حيــث حافظــت علــى 
هــذه العالقــات لفتــرات زمنيــة طويلــة. وبفضــل هــذه العالقــات قامــت الشــركة بالتصنيــع للعديــد مــن الجهــات الكبيــرة والمعروفــة محليــاً وعالميــاً 
فــي مجــال الســوبرماركت )فيمــا يتعلــق بإنتــاج منتجــات تغليــف ومنتجــات بالســتيكية خاصــة بأســماء تلــك الجهــات( أو فــي مجــال األطعمــة )فيمــا 
يخــص التغليــف لألكيــاس المســتخدمة( أو فــي مجــال حفاضــات األطفــال والفــوط الصحيــة )فيمــا يخــص المنتجــات البالســتيكية المتخصصــة 

التــي تدخــل فــي صناعــة الحفاضــات والفــوط الصحيــة( وذلــك لكبــرى الشــركات العاملــة فــي هــذه المجــاالت.



ت

التصدير للدول المجاورة واإلقليمية:

اســتطاعت الشــركة أن تكــون لهــا قاعــدة عمــالء فــي العديــد مــن الــدول الخليجيــة وأخــرى مــن ضمــن دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وذلــك 
بفضــل مــا تتمتــع بــه منتجــات الشــركة مــن جــودة ومــا يمتلكــه فريــق عملهــا مــن خبــرات واحترافيــة فــي تقديــم الخدمــات مــا قبــل ومــا بعــد البيــع. 
حيــث تمكنــت الشــركة مــن الوصــول لعمــالء فــي دول مختلفــة، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودولــة الكويــت، 

والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة مصــر العربيــة، والجمهوريــة الجزائريــة.

تكلفة اإلنتاج المنخفضة نسبيًا:

تمكنــت الشــركة مــن كســب ثقــة المورديــن علــى مــدى الســنوات، ممــا أدى لحصولهــا علــى أســعار منافســة للمنتجــات الخــام المطلوبــة. وبالتالــي فــإن 
تكلفــة اإلنتــاج بشــكل عــام منحــت الشــركة ميــزة أخــرى فــي التفــوق علــى المنافســين المحلييــن والخارجييــن.



ث

ملخص المعلومات المالية 

يجــب قــراءة ملخــص القوائــم الماليــة الــوارد أدنــاه مــع القوائــم الماليــة المراجعــة بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2021م والقوائــم الماليــة األوليــة المختصــرة )المفحوصــة( لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2022م. وقــد تــم اســتخراج 
األرقــام المقارنــة لعــام 2020م والنصــف األول المنتهــي فــي 30 يونيــو 2021م مــن القوائــم الماليــة المراجعــة لعــام 2021م والقوائــم الماليــة األوليــة 

المختصــرة )المفحوصــة( لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021م علــى التوالــي

قائمة الدخل
)ريال سعودي(

السنة المالية المنتهية 
في 2020/12/31م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 2021/12/31م 

)مراجعة(

الفترة المنتهية في
2021/06/30م
)مفحوصة(

الفترة المنتهية في
2022/06/30م
)مفحوصة(

171٫521٫102192٫709٫95695٫162٫038112٫077٫450إيرادات 

)87٫475٫729()70٫531٫710()147٫873٫139()117٫517٫302(تكلفة اإليرادات 

54٫003٫80044٫836٫81724٫630٫32824٫601٫721إجمالي الدخل

35٫713٫44726٫878٫74818٫443٫03816٫782٫436الربح التشغيلي  

4٫277٫53113٫740٫608679٫550559٫230إيرادات أخرى 

)1٫212٫747()1٫180٫789()3٫921٫154()3٫286٫536(تكاليف تمويلية

36٫730٫51336٫698٫16517٫941٫79916٫146٫918الدخل قبل الزكاة  

35٫156٫04332٫822٫32116٫357٫32814٫515٫183صافي الدخل

قائمة المركز المالي
)ريال سعودي(

كما في 31 /2020/12م
)مراجعة(

كما في 31 /2021/12م
)مراجعة(

كما في 30 /2022/06م
)مفحوصة(

110٫049٫618109٫433٫015136٫488٫497مجموع الموجودات المتداولة 

مجموع الموجودات غير 
145٫365٫717139٫568٫251151٫106٫176المتداولة 

255٫415٫335249٫001٫266287٫594٫673مجموع الموجودات 

82٫297٫38055٫947٫18786٫836٫933مجموع المطلوبات المتداولة 

58٫793٫68458٫623٫18861٫872٫312مجموع المطلوبات غير المتداولة 

141٫091٫064114٫570٫375148٫709٫245مجموع المطلوبات 

114٫324٫271134٫430٫891138٫885٫428حقوق الملكية 

مجموع حقوق الملكية 
255٫415٫335249٫001٫266287٫594٫673والمطلوبات



خ

قائمة التدفقات 
النقدية

)ريال سعودي(

السنة المالية المنتهية 
في 2020/12/31م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 2021/12/31م 

)مراجعة(

الفترة المنتهية في
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١-  التعريفات والمصطلحات 

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

الجدول رقم 1: التعريفات والمصطلحات

المصطلح أو 
التعريفاالختصار

شركة الريان المتقدمة للصناعة، شركة مساهمة مختلطة مقفلة.الشركة أو الُمصدر

اإلدارة أو اإلدارة 
العليا أو اإلدارة 

التنفيذية
إدارة شركة الريان المتقدمة للصناعة.

المجلس أو مجلس 
مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )هـ( من هذه النشرة.اإلدارة

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

الطــرح األولــي لـــ )2٫000٫000( مليونــي ســهم عــادي مــن أســهم الشــركة تمثــل نســبة 20٪ مــن رأس مــال الشــركة الطرح
لغــرض التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة.

)2٫000٫000( مليونا سهم عادي من أسهم الشركة.سهم الطرح

)**( ** ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية من أسهم شركة الريان المتقدمة للصناعة.السهم

القيمة االسمية لسهم الشركة والبالغة )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

المساهم أو 
حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.المساهمون

أسهم المساهمين 
الحاليين قبل 

الطرح

100.00٪ مــن مجمــوع أســهم رأس مــال الشــركة، ويبلــغ عددهــا )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم عــادي 
القيمــة. متســاوية 

أسهم المساهمين 
الحاليين بعد 

الطرح

ــن ســهم عــادي متســاوية  ــة ماليي ــغ عددهــا )8٫000٫000( ثماني 80٪ مــن مجمــوع أســهم رأس مــال الشــركة، ويبل
القيمــة.

المساهمون 
مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة رقم )ص( من هذه النشرة.البائعون

هــم المســاهمون الذيــن يملكــون 5.0٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة، والذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة رقــم )ق( المساهمون الكبار
مــن هــذه النشــرة.



١0

المصطلح أو 
التعريفاالختصار

حقوق التصويت 
حقــوق التصويــت فــي الجمعيــات العامــة للشــركة، ولــدى الشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن األســهم وهــي األســهم 
العاديــة، وال يتمتــع أي مســاهم بحقــوق أفضليــة فــي التصويــت، ويمنــح كل ســهم لحاملــه صوتــاً واحــداً، ويحــق لــكل 

ــا. ــت فيه ــة العامــة والتصوي ــي يمتلكهــا حضــور الجمعي ــاً كان عــدد األســهم الت مســاهم أي

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.الُمستثمر

كل ُمستثمر مؤهل يقدم طلباً لالكتتاب وفقاً لشروط وأحكام االكتتاب.الُمكتتب 

نموذج طلب 
االكتتاب

نمــوذج طلــب االكتتــاب الــذي يجــب علــى المســتثمرين المؤهليــن تعبئتــه وتقديمــه للجهــة المســتلمة عنــد الرغبــة فــي 
االكتتاب.

نشرة اإلصدار أو 
النشرة

نشــرة اإلصــدار هــذه والمعــدة مــن قبــل الشــركة، وهــي الوثيقــة المطلوبــة لطــرح أســهم الشــركة لالكتتــاب وتســجيلها 
لــدى الهيئــة لغــرض إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها والبالغة )**( ** ريال سعودي.متحصالت الطرح

صافي متحصالت 
صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.الطرح

الفتــرة التــي تبــدأ مــن يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم الخميــس فترة الطرح
1444/04/30هـــ )الموافــق 2022/11/24م(.

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي في يوم الخميس 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(.تاريخ اإلقفال 

السوق الموازية 
»نمو«

الســوق التــي تُتــداول فيهــا أســهم الشــركة والتــي تــم تســجيلها وقبــول إدراجهــا بموجــب »قواعــد طــرح األوراق الماليــة 
وااللتزامــات المســتمرة« و »قواعـــد اإلدراج« فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

المستشارون أو 
مستشارو الشركة 

هــم مستشــارو الشــركة فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة والــواردة أســماؤهم فــي الصفحــة 
رقــم )ز( مــن هــذه النشــرة. 

شركة مجموعة الدخيل المالية.المستشار المالي

شركة اإلنماء لالستثمار.مدير االكتتاب

شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وشــركة الريــاض الماليــة، وشــركة األهلــي الماليــة )األهلــي كابيتــال(، وشــركة الجزيــرة الجهات المستلمة
لألســواق الماليــة )الجزيــرة كابيتــال(.

المملكة أو 
المملكة العربية السعودية.السعودية 

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة 

هيئة السوق المالية 
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.أو الهيئة
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المصطلح أو 
التعريفاالختصار

شركة تداول 
السعودية أو السـوق 

المالية أو سـوق 
األسـهم أو السـوق

السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )تداول(.

النظام اآللي لتداول األسهم في السوق المالية السعودية.تداول

الهيئة السعودية 
للمراجعين 

والمحاسبين 
)SOCPA(

.)Saudi Organization for Certified Public Accountants( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

هيئـة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

هيئـــة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية هـــي إحـــدى الجهـــات الحكوميـــة التـــي ترتبـــط تنظيمياً 
بوزيـر الماليـة، وهـي الجهـة الموكلـة بأعمـال جمع الـزكاة وتحصيـل الضرائـب.

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 

واإلسكان
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية.

المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.الدفاع المدني

حساب األمانة
حســاب لــدى جهــة مســتلمة مرخــص لهــا العمــل فــي المملكــة إليــداع متحصــالت الطــرح فيــه، وبعــد انتهــاء عمليــة 
الطــرح يتــم تحويلهــا إلــى حســابات المســاهمين البائعيــن بعــد خصــم مصاريــف الطــرح كل حســب نســبة ملكيتــه فــي 

أســهم الطــرح.

السنة المالية / 
السنوات المالية

ــيس أو النظــام  ــا فــي عقــد التأسـ ــا ونهايته ــأة والمحــددة بدايته ــاط المنشـ ــة لعــرض نتيجــة نشـ ــرة الزمني هــي الفت
األساســـي للشـــركة المعنيـــة. علمـــاً بـــأن الســـنة الماليـــة للشـــركة تنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر مـــن كل عـــام ميــالدي.

القوائم المالية
القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م، والقوائــم الماليــة المفحوصــة 
للشــركة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 2022/06/30م، والتــي تــم إعدادهــا وفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للتقاريــر 

.)SOCPA( المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين )IFRS( الماليــة

إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية والموافقة على تداول أسهمها.اإلدراج 
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المستثمر المؤهل 
أو المستثمرون 

المؤهلون

المستثمرون المؤهلون هم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة . 2

قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق 
الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى . 3
تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.

الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا . 4
فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
المتطلبــات . 7 يســتوفون  والذيــن  الموازيــة  الســوق  فــي  باالســتثمار  لهــم  المســموح  المقيميــن  غيــر  األجانــب 

المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
مركــز . 9 لــدى  وحســاب  المملكــة  فــي  اســتثماري  حســاب  فتــح  لهــم  يجــوز  آخريــن  اعتبارييــن  أشــخاص  أي 

ــداع. اإلي
10. أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، ويســتوفون 

أي مــن المعاييــر اآلتيــة: 

أن يكــون قــد قــام بصـــفقات فــي أســــواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن )40٫000٫000( أ. 
أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن )10( عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهراً 

الماضيــة.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن )5٫000٫000( خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة )3( ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 

هـــ. أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة 
ــاً. ــا دولي ــرف به معت

11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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األجانب غير 
المقيمين المسموح 
لهم باالستثمار في 

السوق الموازية

ــة فــي األوراق . 1 مســتثمر أجنبــي مؤهــل وفقــاً للقواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهل
الماليــة المدرجــة.

مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.. 2
ــى أن يكــون . 3 ــداع عل ــه فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإلي ــاري يجــوز ل شــخص اعتب

مرخصــاً لــه أو مؤسســاً فــي دولــة تطبــق معاييــر تنظيميــة ورقابيــة مماثلــة للمعاييــر التــي تطبقهــا الهيئــة أو 
مقبولــة لديهــا بحســب قائمــة الــدول التــي تصدرهــا الهيئــة وفقــاً لمتطلبــات الفقرتيــن الفرعيتيــن )2( و)3( مــن 
ــة فــي  الفقــرة )أ( مــن المــادة السادســة مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهل

األوراق الماليــة المدرجــة.
شــخص طبيعــي يحمــل جنســية إحــدى الــدول التــي تطبــق معاييــر تنظيميــة ورقابيــة مماثلــة للمعاييــر التــي تطبقهــا . 4

الهيئــة أو مقبولــة لديهــا بحســب قائمــة الــدول التــي تصدرهــا الهيئــة وفقــاً لمتطلبــات الفقرتيــن الفرعيتيــن 
)2( و)3( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة السادســة مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة 
المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة، ويكــون مقيمــاً فــي إحــدى هــذه الــدول، ويســتوفي أيــاً مــن المعاييــر اآلتيــة:

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي أ. 
وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العاملة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 

هـــ. أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة بمجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا 
دوليــا.

قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات 

المستمرة 

ــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار  قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئ
رقــم )3-123-2017( بتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق 2017/12/27م( بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( بتاريــخ 1424/06/02هـــ )الموافــق 2003/08/01م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة رقــم )1-94-2022( وتاريــخ 1444/01/24هـــ )الموافــق 2022/08/22م(. 

قواعد اإلدراج 

قواعــد اإلدراج الموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-123-2017( بتاريــخ 1439/04/09هـــ 
)الموافــق 2017/12/27م( والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-104-2019( بتاريــخ 
1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م( والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )22-1-
2021( بتاريــخ 1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م( والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
رقــم )1-19-2022( بتاريــخ 1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة 
الســوق الماليــة رقــم )1-52-2022( بتاريــخ 1443/09/12هـــ )الموافــق 2022/04/13م( والمعدلــة بموجــب قــرار 

ــة الســوق الماليــة رقــم )3-96-2022( بتاريــخ 1444/02/10هـــ )الموافــق 2022/09/06م(. مجلــس هيئ

نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/10م( نظام الشركات 
وتعديالته. 

الئحة حوكمة 
الشركات 

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم )8-16-2017( بتاريــخ 1438/05/16هـــ )الموافــق 2017/02/13م( بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/10م( المعدلــة بقــرار مــن مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة رقــم )1-7-2021( بتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م( وتعديالتهــا.

نظــام العمــل الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/51 وتاريــخ 1426/08/23هـــ )الموافــق 2005/09/27م( نظام العمل
ومــا ورد عليــه مــن تعديــالت.
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نطاقات/ برنامج 
السعودة

لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض علــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة معينــة 
من الســعوديين.

تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة )نطاقــات( بموجــب قــرار وزارة العمــل رقــم )4040( بتاريــخ 1422/10/12هـــ )الموافــق 
2011/09/10م( القائــم علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )50( بتاريــخ 1415/05/12هـــ )الموافــق 1994/10/27م(، 
وقــد أطلقــت وزارة العمــل بالمملكــة برنامــج )نطاقــات( لتقديــم الحوافــز للمنشــآت كــي تقــوم بتوظيــف المواطنيــن 
الســعوديين، ويقيــم هــذا البرنامــج أداء أي مؤسســة علــى أســاس نطاقــات محــددة هــي البالتينــي واألخضــر واألصفــر 

واألحمــر. 

المعاييـر 
المحاسـبية الدوليـة 

إلعـداد التقاريـر 
)IFRS( الماليـة

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
.(International Financial Reporting Standards)

الدليل االسترشادي 
الستثمار األجانب 
غير المقيمين في 

السوق الموازية

ــة الســوق  ــة الصــادر عــن مجلــس هيئ ــر المقيميــن فــي الســوق الموازي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غي
الماليــة بموجــب القــرار رقــم  )4-95-2017( بتاريــخ 1439/01/26هـــ )الموافــق 2017/10/16م( بنــاًء علــى نظــام 
الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( بتاريــخ 1424/06/02هـ )الموافــق 2003/07/31م( المعدل 
بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق المالية رقم )3-65-2019( بتاريخ 1440/10/14هـــ )الموافق 2019/06/17م(.

)ISO( آيزو.)International Standards Organization( المنظمة الدولية للمعايير والمقاييس

فترة الحظر

يجــب علــى كبــار المســاهمين بعــد الطــرح الذيــن يملكــون أســهماً فــي الشــركة )والذيــن تظهــر أســمائهم فــي الصفحــة 
رقــم )ق( مــن هــذه النشــرة( عــدم التصــرف فــي أي مــن تلــك األســهم لمــدة )12( اثنــي عشــرة شــهراً مــن تاريــخ بــدء 
تــداول األســهم فــي الســوق الموازيــة. ويجــوز لهــؤالء األشــخاص التصــرف فــي تلــك األســهم بعــد انقضــاء مــدة االثنــي 

عشــرة شــهراً دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة.

ضريبة القيمة 
المضافة 

قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1438/05/02هـ )الموافـق 2017/01/30م( الموافقـة علـى االتفاقيـة الموحـدة لضريبـة 
القيمـــة المضافـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة تُفــرض علــى جميــع 
ــل المنشــآت، مــع بعــض االســتثناءات. وقــد التزمــت المملكــة  ــم شــراؤها وبيعهــا مــن قب ــي يت الســلع والخدمــات الت
العربيــة الســعودية بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5٪ ابتــداًء مــن تاريــخ 1439/04/14هـــ )الموافــق 
2018/01/01م( وتــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة اإلمــداد ابتــداًء مــن 
ــة  ــررت حكومــة المملكــة العربي ــع النهائــي للســلعة أو الخدمــة. وقــد قـ ــة البي ــع وحتــى مرحل ــاج ومــروراً بالتوزي اإلنت
السعودية ابتداًء مـــن شـــهر يوليـــو 2020م زيـــادة نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مـــن 5٪ إلى 15٪، وقد تم استثناء 
عــدد مــن المنتجــات منهــا )األغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(، ويدفــع المســتهلك 
تكلفــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع والخدمــات التــي يشــتريها. أمــا المنشــآت، فتدفــع للحكومــة ضريبــة 
القيمــة المضافــة التــي يتــم تحصيلهــا مــن عمليــات شــراء المســتهلكين، وتســترد المنشــآت ضريبــة القيمــة المضافــة 

التــي دفعتهــا لمورديهــا.

الجمعية العامة 
الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.العادية

الجمعية العامة 
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.غير العادية

الجمعية العامة 
الجمعية العامة التحولية لمساهمي الشركة.التحولية
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المصطلح أو 
التعريفاالختصار

األطراف ذوو 
العالقة 

يقصد بهم:

تابعو الشركة.. 1
المساهمون الكبار في الشركة.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.. 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في البند رقم )4،3،2،1 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في البند رقم )6،5،4،3،2،1( أعاله.. 7

السيطرة 

وفقــاً لقائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن الهيئــة، تتمثــل 
الســيطرة فــي القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، منفــرداً أو 

مجتمعــاً مــع قريــب أو تابــع، مــن خــالل أي مــن اآلتــي:

امتالك نسبة تساوي30٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.. 1
حق تعيين30٪ أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.. 2

ــاب فــي أســهم عوامل المخاطرة ــل اتخــاذ قــرار االكتت ــا قب ــا والتحــوط له ــي يجــب اإللمــام به ــة الت ــرات المحتمل هــي مجموعــة المؤث
الطــرح.

ر.س. أو الريال أو 
الريال السعودي، وهي عملة المملكة العربية السعودية.ريال 

يوم عمل
ــة الســعودية  ــة العربي ــي المملك ــة رســمية ف ــون عطل ــوم يك ــة والســبت وأي ي ــي الجمع ــا عــدا يوم ــل فيم ــوم عم أي ي
وأي يــوم تغلــق فيــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل فــي المملكــة بموجــب األنظمــة الســارية واإلجــراءات 

ــة األخــرى. الحكومي

لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض علــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة معينــة السعودة
من الســعوديين.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

الوباء أو فيروس 
كورونا )كوفيد 19(

هــو مــرض فيروســي ُمعــدي يُعــرف باســم فيــروس كورونــا واختصــاراً »كوفيــد 19«، حيــث بــدأ باالنتشــار فــي معظــم 
دول العالــم ومــن ضمنهــا المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي مطلــع العــام 2020م، وعلــى أثــر ذلــك صنفتــه منظمــة 

الصحــة العالميــة بأنــه وبــاء عالمــي.

الفيلم

هــو منتــج أساســي مــن منتجــات الشــركة، يتــم فيــه إذابــة حبيبــات المــواد الخــام مــن البولــي ايثليــن علــى درجــة حــرارة 
عاليــة ويتــم تحويــل الحبيبــات بعدهــا إلــى بالــون إلنتــاج مختلــف المنتجــات التــي تتــالءم مــع المواصفــات المطلوبــة 
للعمــالء، ســواء كانــت منتجــات التغليــف الخارجــي أو منتجــات التغليــف ألكيــاس حفــظ األطعمــة أو أكيــاس النفايــات 

أو غيرهــا.  

رقائق البولي 
إيثيلين )الباك 

شيت(

هــو منتــج مكــون مــن خمــس طبقــات مــن الفيلــم المعالــج ويعتبــر مــادة أساســية فــي العديــد مــن الصناعــات والمنتجات 
المتخصصــة مثــل حفاضــات األطفــال والفــوط الصحيــة النســائية وحفاضــات كبار الســن، وغيرها.

الطن المتري أو 
الطن

ــة  ــة اإلنتاجي ــر عــن وصــف وحــدة الحجــم للطاق ــم اســتخدامها للتعبي ــاس يت ــري أو الطــن هــو وحــدة قي الطــن المت
وتعــادل )1٫000( ألــف كيلوجــرام.
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2-  عوامل المخاطرة

إن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة ينطــوي علــى مخاطــر عاليــة وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا مالئمــاً إال للمســتثمرين 
القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار وتحمــل أّي خســارة قــد تنجــم عنــه.

يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب دراســة كافــة المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة بعنايــة بمــا فيهــا 
عوامــل المخاطــرة المبينــة فــي هــذا القســم قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار، علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــتمل علــى جميــع المخاطــر 
التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، بــل إنــه مــن الممكــن وجــود عوامــل إضافيــة أخــرى ليســت معلومــة للشــركة أو ال تعتبرهــا جوهريــة فــي الوقــت 

الراهــن والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.

إن نشــاط الشــركة، والظــروف الماليــة، والتوقعــات المســتقبلية، ونتائــج العمليــات، والتدفقــات النقديــة، قــد تتأثــر ســلباً بصــورة جوهريــة إذا مــا 
حدثــت أو تحققــت أي مــن المخاطــر التــي يتضمنهــا هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليــاً أنهــا جوهريــة. باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى 

لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حاليــاً بأنهــا غيــر جوهريــة، لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح مخاطــر جوهريــة.

ال يكــون االســتثمار فــي األســهم مالئمــاً ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار، والذيــن يمتلكــون مــوارد ماليــة 
كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن هــذا االســتثمار. وينبغــي علــى المســتثمر )الــذي يحــق لــه االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة( الــذي ينتابــه 
أي شــك بشــأن القــرار الــذي عليــه اتخــاذه بخصــوص مالءمــة االســتثمار لــه مــن عدمــه، االســتعانة بمستشــار مالــي مرخــص لــه للحصــول علــى 

المشــورة بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب. 

وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد اإلدارة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة، أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم 
يتســن لــإدارة أن تحددهــا، أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة، ولكــن عنــد حدوثهــا تبيــن أنهــا جوهريــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي 
إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق، وإضعــاف قــدرة الشــركة علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين، وقــد يخســر المســتثمرون المحتملــون كامــل 

اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة أو جــزٍء منهــا. 

ويُقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة علــى حــد علمهــم واعتقادهــم، بأنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بخــالف 
تلــك المذكــورة فــي هــذا القســم، يمكــن أن تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين باالســتثمار فــي أســهم الطــرح.

إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا. كمــا أن هنالــك مخاطــر وشــكوك واحتمــاالت إضافيــة أخــرى، 
بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر المعلومــة حاليــاً أو التــي تعتبرهــا إدارة الشــركة غيــر جوهريــة، قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاله.

2-١  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2-1-1  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة 

ــات  ــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق2015/11/10م( بعــض المتطلب ــم )م/3( بتاري يفــرض نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رق
النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا، ويســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات المحــددة والمطلوبــة لضمــان التزامهــا بمثــل 
هــذه المتطلبــات والتــي قــد تؤثــر علــى أعمــال الشــركة وتســتغرق وقــت طويــل. كمــا أن نظــام الشــركات الحالــي قــد فــرض عقوبــات أشــد صرامــة 
علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده اإللزاميــة، وبحســب المــادة رقــم )213( مــن نظــام الشــركات الحالــي، تصــل الغرامــات عنــد مخالفــة أي مــن أحكامــه 
إلــى )500٫000( خمســمائة ألــف ريــال ســعودي، وتتضاعــف فــي حــال إعــادة مخالفــة أحكامــه خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم بحســب 
المــادة رقــم )214( مــن نظــام الشــركات الحالــي. وبالتالــي، وفــي حــال تعرضــت الشــركة إلــى إحــدى هــذه العقوبــات نتيجــة عــدم التزامهــا بتلــك 
األحــكام، أو فــي حــال عــدم التزامهــا بأحــكام النظــام األساســي للشــركة، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-2  المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد

تعمــل وزارة التجــارة علــى مشــروع إصــدار نظــام الشــركات الجديــد الــذي يهــدف إلــى تيســير اإلجــراءات والمتطلبــات النظاميــة لتحفيــز بيئة األعمال 
ودعــم االســتثمار، كمــا يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن أصحــاب المصالــح، وتوفيــر إطــار فعــال لحوكمــة الشــركات ويتســم بالعدالــة، وتكريــس العمــل 
ــة، وتوافــر  ــة واألجنبي ــة، وجــذب االســتثمارات المحلي ــة، بمــا فــي ذلــك الشــركات العائلي ــات االقتصادي المؤسســي، ويســاهم فــي اســتدامة الكيان
مصــادر تمويليــة مســتدامة، ويلبــي احتياجــات ومتطلبــات قطــاع ريــادة األعمــال، ويحفــز علــى نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وقــد يتطلــب 
نظــام الشــركات الجديــد عنــد إصــداره عــدة تغيــرات فــي األنظمــة والقوانيــن التــي تتبعهــا الشــركة حاليــاً ممــا قــد يعــود عليهــا بتكاليــف غيــر متوقعــة، 

أو يفــرض عليهــا بعــض األنظمــة أو التغيــرات التــي تؤثــر ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وأرباحهــا وخطــط أعمالهــا المســتقبلية.

2-1-3  المخاطر المتعلقة بحداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة 

ــة الســوق الماليــة،  ــض بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــة بتطبيــق بع ــاً باتخــاذ بعــض اإلجــراءات المتعلق قامــت الشــركة حديث
حيــث قامــت بتشــكيل مجلــس إدارة للشــركة واعتمــاد تعيينــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة التــي ُعقــدت بتاريــخ 1443/07/13هـــ )الموافــق 
2022/02/14م(. وقــد تــم تعييــن لجنــة مراجعــة بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة وتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة التــي ُعقــدت 
بتاريــخ 1443/08/25هـــ )الموافــق 2022/03/28م(. ونظــراً لكــون الالئحــة استرشــادية علــى جميــع الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة 
الموازيــة، فربمــا ال تلتــزم الشــركة بكافــة األحــكام الــواردة فيهــا. وفــي حــال تــم تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات بشــكل إلزامــي، فــإن عــدم مقــدرة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان علــى القيــام بالمســؤوليات المحــددة لهــم بمــا يكفــل حمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها ســوف يؤثــر علــى 
قدرتهــم علــى االلتــزام بنظــام الحوكمــة فــي الشــركة، ممــا ســيُعرض الشــركة إلــى احتماليــة عــدم التزامهــا بمتطلبــات اإلفصــاح المســتمر بعــد اإلدراج 
مــن جهــة، وإلــى مخاطــر تشــغيلية وإداريــة وماليــة مــن جهــة أخــرى، الشــيء الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة المســتقبلية 
ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية. ومــن الجديــر بالذكــر اإلشــارة إلــى أن الشــركة تعمــل حاليــاً علــى سياســة الحوكمــة الداخليــة الخاصــة بهــا، 

وســيتم إعتمادهــا فــي أقــرب جمعيــة عامــة للمســاهمين.

2-1-4  المخاطــر المتعلقــة بمشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن فــي أعمــال 
منافســة ألعمــال الشــركة

قــــد يقــــوم بعــــض مــــن أعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة أو كبــــار تنفيذييها بمنافســــة الشــــركة، إمــــا عــــن طريــــق عضويتهــــم فــــي مجالــــس إدارات 
أخــرى أو مـــن خـــالل التملـــك فـــي أعمـــال تدخـــل فـــي إطـــار أعمـــال الشـــركة وتكـــون هـــذه األعمــال مماثلـــة ألعمــال الشـــركة أو منافســـة ألعمالهــا 
بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر. وفــــي حــــال حــــدوث تعــــارض فــي المصالــح بيــن أعمــال الشــركة مــن جهــة وأعمــال أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
كبــــار التنفيذييــــن مــــن جهــــة أخــــرى، فســــيكون لذلــــك أثــــر ســــلبي جوهــري علــى أعمــــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 
المســــتقبلية. هـــذا ويمكـــن لبعـــض أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار التنفيذييـــن االطـــالع علـــى المعلومـــات الداخليـــة للشـركة، وقـد يســـتخدمون تلـك 
المعلومـــات لمصالحهـــم الخاصـــة أو بمـــا يتعـــارض مـــع مصالـــح الشـــركة وأهدافهـــا، مما يترتب عليه أثــــر ســــلبي وجوهــــري علــــى أعمــال الشــركة 

ووضعهــــا المالــــي ونتائـــج عملياتهـا وتوقعاتهـــا المسـتقبلية.

2-1-5  المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة

إن نجــاح أعمــال الشــركة يعتمــد بشــكل أساســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة والصحيحــة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وأنشــطتها. 
ــة الخاصــة  ــح واألنظم ــد باللوائ ــة التقي ــي كيفي ــة وف ــي إدارة الشــركات المســاهمة العام ــرة ف ــم خب ــا ليســت لديه ــي اإلدارة العلي ــث أن موظف وحي
ــر المختلفــة وفقــاً لمــا  ــزام بمتطلبــات اإلفصــاح المســتمر وإعــداد التقاري ــة الســعودية، كااللت بالشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق المالي
هــو مطلــوب بموجــب هــذه األنظمــة واللوائــح، فإنــه يتوجــب علــى اإلدارة العليــا للشــركة بــذل جهــود إضافيــة لضمــان التزامهــا بالقواعــد واألنظمــة 
المفروضــة علــى الشــركات المدرجــة. وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة بهــذه القواعــد، ســتتعرض الشــركة للعقوبــات النظاميــة والغرامــات والــذي 

بــدوره ســوف يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا وتوقعاتهــا ومركزهــا المالــي.
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2-1-6  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ســوف تخضــع الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، 
وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى التقيــد بــأي مــن اللوائــح واألنظمــة التــي ســتخضع لهــا، فإنهــا ســتكون عرضــة لغرامــات ماليــة وعقوبــات مثــل 
اإليقــاف المؤقــت لتــداول األســهم أو إلغــاء إدراج أســهم الشــركة فــي حــال عــدم التزامهــا، ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-٧  مخاطر قرارات اإلدارة

تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وبأنشــطتها وفــي 
الوقــت المناســب. وفــي حــال قامــت إدارة الشــركة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا بشــكل عــام مثــل توظيــف الكــوادر غيــر المؤهلــة 
أو وضــع خطــط أعمــال غيــر فعالــة أو وضــع سياســات تشــغيلية غيــر مناســبة أو غيرهــا، فســوف ينعكــس ذلــك ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-٨  مخاطر التعامات مع األطراف ذات العاقة

تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطــراف ذات عالقــة تتمثــل فــي تعامــالت توزيــع األربــاح مــع المســاهمين باإلضافــة إلــى رواتــب 
ومزايــا كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة، وتعامــالت مــع شــركات مملوكــة مــن قبــل المســاهمين. وبلــغ حجــم التعامــالت المســتحقة إلــى أطــراف ذات 
عالقــة مبلــغ )10٫383٫546( عشــرة مالييــن وثالثمائــة وثالثــة وثمانــون ألــف وخمســمائة وســتة وأربعــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة النصــف األول 
مــن العــام 2022م، حيــث مثــل حجــم التعامــالت المســتحقة إلــى أطــراف ذات عالقــة نســبة 6.88٪ مــن إجمالــي االلتزامــات. وتمثلــت هــذه التعامــالت 
فــي تحويــل الرواتــب والمزايــا للموظفيــن بالكامــل وهــي مبلــغ )383٫546( ثالثمائــة وثالثــة وثمانــون ألــف وخمســمائة وســتة وأربعــون ريــال ســعودي، 
وكذلــك تــم اإلعــالن عــن مبالــغ توزيعــات أربــاح للمســاهمين بإجمالــي )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ريــال ســعودي تــم توزيــع )5٫248٫598( 
ــغ  ــع المبل ــم دف ــي 2022/06/30م، وت ــا ف ــا كم ــال ســعودي منه ــة وتســعون ري ــف وخمســمائة وثماني ــون أل ــة وأربع ــان وثماني ــن ومائت خمســة ماليي
المتبقــي وهــو )4٫751٫402( أربعــة مالييــن وســبعمائة وواحــد وخمســون ألــف وأربعمائــة وريــاالن ســعوديان فــي تاريــخ 2022/08/07م، وبالتالــي 
فقــد تــم توزيــع رصيــد األربــاح المســتحقة لألطــراف ذات العالقــة بالكامــل وال يوجــد أي رصيــد مســتحق من/إلــى األطــراف ذات العالقــة كمــا فــي 

تاريــخ هــذه النشــرة.

كمــا بلغــت التعامــالت المســتحقة إلــى أطــراف ذات عالقــة )15٫096٫487( خمســة عشــر مليــون وســتة وتســعون ألــف وأربعمائــة وســبعة وثمانــون 
ريــال ســعودي فــي العــام 2021م أي مــا يمثــل نســبة 13.18٪ مــن إجمالــي االلتزمــات. وتمثلــت هــذه التعامــالت فــي توزيعــات أربــاح بمبلــغ 
)12٫715٫701( اثنــي عشــر مليونــاً وســبعمائة وخمســة عشــر ألفــاً وســبعمائة وواحــد ريــال ســعودي، ورواتــب ومزايــا لكبــار التنفيذييــن مــن 
الموظفيــن بمبلــغ )2٫380٫786( مليونيــن وثالثمائــة وثمانيــن ألفــاً وســبعمائة وســتة وثمانيــن ريــال ســعودي. بينمــا بلغــت التعامــالت المســتحقة 
إلــى أطــراف ذات عالقــة فــي العــام 2020م مبلــغ )75٫135٫964( خمســة وســبعون مليــون ومائــة وخمســة وثالثــون ألفــاً وتســعمائة وأربعــة وســتون 
ريــال ســعودي، أي مــا يمثــل نســبة 53.26٪ مــن إجمالــي االلتزامــات، وهــي عبــارة عــن توزيعــات أربــاح بمبلــغ )71٫515٫429( واحــد وســبعين مليــون 
وخمســمائة وخمســة عشــر ألفــاً وأربعمائــة وتســعة وعشــرين ريــال ســعودي، ورواتــب ومزايــا لكبــار التنفيذييــن مــن الموظفيــن بمبلــغ )3٫620٫535( 
ثالثــة مالييــن وســتمائة وعشــرين ألفــاً وخمســمائة وخمســة وثالثيــن ريــال ســعودي. وفــي ذات العــام، بلغــت التعامــالت المســتحقة مــن أطــراف 
ذات عالقــة لصالــح الشــركة مبلــغ )14٫333( أربعــة عشــر ألفــاً وثالثمائــة وثالثــة وثالثــون ريــال ســعودي، أي مــا يمثــل نســبة 0.01٪ مــن إجمالــي 
المطلوبــات. ويوضــح الجــدول التالــي أهــم التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل العــام 2020م والعــام 2021م والنصــف األول مــن العــام 

2022م:
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الجدول رقم 2: التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل فترة النصف األول من العام 2022م

طبيعة الجهة
نوع المعاملةالعالقة

المعامالت للفترة 
المنتهية في 
2022/06/30م

الرصيد كما في 
2022/06/30م

نسبة إجمالي 
التعامالت من 

مجموع اإللتزامات

أهم التعامالت مع األطراف ذات العالقة المستحقة على الشركة خالل فترة النصف األول من العام 2022م

6.72٪4٫751٫402*10٫000٫000توزيع أرباحمساهمينحسابات الشركاء

0.26٪-383٫546رواتب ومزاياإدارة علياكبار التنفيذيين

6.88٪10٫383٫5464٫751٫402--اإلجمالي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تم توزيع الرصيد المتبقي من األرباح المعلنة للمساهمين في تاريخ 2022/08/07م.

الجدول رقم 3: التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام 2021م

طبيعة الجهة
المعامالت للعام نوع المعاملةالعالقة

2021م
الرصيد كما في 

2021/12/31م

نسبة إجمالي 
التعامالت من 

مجموع اإللتزامات

أهم التعامالت مع األطراف ذات العالقة المستحقة على الشركة خالل فترة العام 2021م

11.10٪-12٫715٫701توزيع أرباحمساهمينحسابات الشركاء

2.08٪-2٫380٫786رواتب ومزاياإدارة علياكبار التنفيذيين

13.18٪-15٫096٫487--اإلجمالي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 4: التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام 2020م

طبيعة الجهة
المعامالت للعام نوع المعاملةالعالقة

2020م
الرصيد كما في 

2020/12/31م

نسبة إجمالي 
التعامالت من 

مجموع اإللتزامات

أهم التعامالت مع األطراف ذات العالقة المستحقة على الشركة خالل فترة العام 2020م

50.69٪-71٫515٫429توزيع أرباحمساهمينحسابات الشركاء

2.57٪-3٫620٫535رواتب ومزاياإدارة علياكبار التنفيذيين

53.26٪-75٫135٫964--اإلجمالي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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الجدول رقم 5: التعامالت مع األطراف ذات العالقة المستحقة للشركة خالل العام 2020م

طبيعة الجهة
المعامالت للعام نوع المعاملةالعالقة

2020م
الرصيد كما في 

2020/12/31م

نسبة إجمالي 
التعامالت من 

مجموع المطلوبات

أهم التعامالت مع األطراف ذات العالقة المستحقة إلى الشركة خالل فترة العام 2020م

الشركة الخليجية 
للمطاعم 

والمنتزهات 
المحدودة

0.01٪-14٫333سدادمرتبطة

0.01٪-14٫333--اإلجمالي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

2-1-9  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قــد تواجــه الشــركة ســوء ســلوك أو أخطــاء مــن الموظفيــن ال تســتطيع تالفيهــا كالغــش واألخطــاء المتعمــدة واالختــالس واالحتيــال والســرقة 
والتزويــر، باإلضافــة إلــى ســوء اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــًة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة المطلوبــة. وقــد يترتــب عــن 
تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة، ممــا ســوف يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى ســمعة 

الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-10  المخاطر المتعلقة باالئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تنشــأ عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر، وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر 
االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة، منهــا علــى ســبيل المثــال وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــالء غيــر مســددة، أو فشــل أطــراف مدينــة 

أخــرى فــي الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة، أو غيرهــا.

وتقـــوم الشـــركة بتطبيـــق سياســـة معتمـــدة مـــن اإلدارة التنفيذيـــة للحـــد مـن تعرضهـا لمخاطـر االئتمـان، وذلـك بفرض حدود ائتمانيـة لكافة العمالء 
بمتوســط فتــرة ائتمــان تتــراوح مــا بيــن 90 يومــاً إلــى 120 يومــاً ومتابعــة أداء التحصيــالت. وتضــع الشــركة مخصصـــات للذمــم المدينــة التجاريــة 

المشــكوك فــي تحصيلهــا وفــق نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة التــي تعتمــد علــى التجربــة التاريخيــة.

وكمــا فــي 2022/06/30م، بلغــت إجمالــي الذمـــم التجاريـــة المدينـــة للشــركة )80٫605٫418( ثمانيــن مليــون وســتمائة وخمســة آالف وأربعمائــة 
وثمانيــة عشــر ريــال ســعودي، حيــث شــكلت فــي معظمهــا رصيــد الذمـــم المدينـــة مــن ثالثــة عمــالء بقيمــة )46٫728٫636( ســتة وأربعيــن مليــون 
وســبعمائة وثمانيــة وعشــرين ألــف وســتمائة وســتة وثالثيــن ريــال ســعودي، أي بنســبة 57.97٪ مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة. ولقــد وضعــت 
ــغ )28٫286( ثمانيــة وعشــرين ألــف  ــا( بل ــي تحصيلهـ ــكوك فـ ــون المشـ ــة )للديـ ــة المدين الشــركة مخصــص لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم التجاري
ــون وخمســمائة وســبعة  ــن ملي ــة للشــركة )80٫577٫132( ثماني ــة المدينـ ــم التجاريـ ــال ســعودي، ليصبــح صافــي الذمـ ــن ري ــان وســتة وثماني ومائت

وســبعين ألــف ومائــة واثنيــن وثالثيــن ريــال ســعودي.

وكما في 2021/12/31م، بلغ إجمالي الذمـــم التجاريـــة المدينـــة للشــركة )59٫606٫730( تســعة وخمســين مليون وســتمائة وســتة آالف وســبعمائة 
وثالثيــن ريــال ســعودي حيــث شــكلت بمعظمهــا رصيــد الذمـــم المدينـــة مــن ثالثــة عمــالء بقيمــة )37٫674٫841( ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة 
وأربعــة وســبعين ألــف وثمانمائــة وواحــد وأربعيــن ريــال ســعودي، أي بنســبة 63.21٪ مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة. ولقــد وضعــت الشــركة 
مخصــص لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم التجاريــة المدينــة )للديـــون المشـــكوك فـــي تحصيلهـــا( بلــغ )33٫261( ثالثــة وثالثــون ألــف ومائتــان وواحــد 
وســتين ريــال ســعودي، ليصبــح صافــي الذمـــم التجاريـــة المدينـــة للشــركة )59٫573٫469( تســعة وخمســون مليــون وخمســمائة وثالثــة وســبعون 

ألــف وأربعمائــة وتســعة وســتون ريــال ســعودي.
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وكمــا فــي 2020/12/31م، بلغــت إجمالــي الذمـــم التجاريـــة المدينـــة للشــركة )47٫434٫439( ســبعة وأربعيــن مليــون وأربعمائــة وأربعــة وثالثيــن 
ألــف وأربعمائــة وتســعة وثالثيــن ريــال ســعودي، حيــث شــكلت فــي معظمهــا رصيــد الذمـــم المدينـــة مــن ثالثــة عمــالء بقيمــة )30٫743٫600( ثالثيــن 
مليــون وســبعمائة وثالثــة وأربعيــن ألــف وســتمائة ريــال ســعودي، أي بنســبة 64.81٪ مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة. ولقــد وضعــت الشــركة 
مخصــص لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم التجاريــة المدينــة )للديـــون المشـــكوك فـــي تحصيلهـــا( بلــغ )688٫765( ســتمائة وثمانيــة وثمانيــن ألــف 
ــة للشــركة )46٫745٫674( ســتة وأربعيــن مليــون وســبعمائة  ــة المدينـ ــم التجاريـ وســبعمائة وخمســة وســتين ريــال ســعودي، ليصبــح صافــي الذمـ

وخمســة وأربعيــن ألــف وســتمائة وأربعــة وســبعين ريــال ســعودي.

ويوضح الجدول التالي إجمالي الذمم المدينة للشركة بحسب أعمارها:

الجدول رقم 6: توزيع الذمم المدينة للشركة بحسب أعمارها

التقادم في األعمار
كما في 

2020/12/31م
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2021/12/31م
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2022/06/30م
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

1 - 90 يوماً بعد 
70.74٪76.8657٫020٫972٪71.5545٫814٫997٪33٫937٫551تاريخ االستحقاق

91 - 180 يوماً بعد 
23.63٪19.1919٫044٫417٪19.5011٫436٫640٪9٫248٫646تاريخ االستحقاق

 360 - 181
يوماً بعد تاريخ 

االستحقاق
1٫484٫175٪3.1384٫198٪0.142٫277٫836٪2.83

أكثر من سنة 
واحدة بعد تاريخ 

االستحقاق
2٫764٫067٪5.832٫270٫898٪3.812٫262٫193٪2.81

إجمالي الذمـم 
التجاريـة المدينـة 

للشركة
47٫434٫439٪100.0059٫606٫730٪100.0080٫605٫418٪100.00

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وفــي حــال عــدم التــزام المدينيــن بســداد مســتحقات الشــركة فــي مواعيدهــا أو عــدم التزامهــم علــى اإلطــالق بالســداد جزئيــاً أو كليــاً، فســوف يؤثــر 
ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى نتائــج عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.

2-1-11  المخاطر المتعلقة بالتسهيات االئتمانية واتفاقيات التمويل

حصلــت الشــركة علــى قــروض مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بمبلــغ )48٫388٫000( ثمانيــة وأربعــون مليــون وثالثمائــة وثمانيــة وثمانــون 
ــع  ــكات واآلالت والمعــدات للمصن ــاج المنتجــات البالســتيكية وبضمــان رهــن كافــة الممتل ــع الشــركة إلنت ــال ســعودي بهــدف توســعة مصن ألــف ري
وضمانــات شــخصية مــن الشــركاء وشــروط أخــرى موضحــة بالعقــد، ويتــم ســداد المبلــغ علــى أقســاط نصــف ســنوية بمبلــغ )2٫300٫000( مليونيــن 

وثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي.

كمــا حصلــت الشــركة علــى تســهيالت بنكيــة مــن بنــوك محليــة بحــدود مبلــغ )100٫800٫000( مائــة مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال ســعودي بأســعار 
فائــدة حســب الســوق يتــراوح ســعر الســايبور بيــن 1٪ إلــى 4٪ وفــق الضمانــات البنكيــة التاليــة:

كفالة غرم وأداء تضامنية من الشركاء باإلضافة إلى سندات ألمر موقعة من قبل الشركاء.- 
ضمانات أخرى موضحة بالعقد.- 
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وتم تصنيف القروض في المركز المالي وفقاً لجدولة السداد وعلى النحو التالي:

الجدول رقم 7: تصنيف القروض في المركز المالي

قروض طويلة األجلالجزء المتداول من قروض طويلة األجل

2020م2021م2022/06/30م2020م2021م2022/06/30م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

قروض من صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي
3٫528٫1893٫423٫7092٫254٫5023٫528٫1893٫423٫70922٫081٫122

قروض من بنوك 
17٫588٫92116٫684٫91342٫116٫03317٫588٫92116٫684٫91322٫618٫411محلية

تكاليف تمويل 
)70٫879()70٫879()36٫950()414٫706()70٫879()36٫950(مؤجلة

21٫080٫16020٫037٫74343٫955٫829210̦801̦6020٫037٫74344٫628٫654المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

تــم الحصــول علــى قــرض التنميــة الصناعــي بــدون فوائــد وتــم اإلفصــاح عنــه حســب معيــار )9( وإعــادة تقييــم القــرض واالعتــراف بالتزامــات منــح. 
تــم احتســاب القيمــة الحاليــة للقــرض باســتخدام معــدل فائــدة 6٪ وهــو يمثــل معــدل االقتــراض الخــاص بالشــركة ونشــأ عــن ذلــك التــزام منــح 
قــروض ومقابلــه ينشــأ مصــروف فوائــد يتــم إطفاؤهــا علــى عمــر القــرض باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة وكانــت تفاصيلــه علــى النحــو التالــي:

الجدول رقم 8: تفاصيل قرض التنمية الصناعي

البيان
المجموعالتزام المنحالقرض

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1٫300٫000-1٫300٫000الرصيد كما في 2020/01/01

22٫077٫7075٫992٫09328٫000٫000إضافات خالل السنة

-)957٫717(975٫717إطفاء مصاريف فوائد/منح

الرصيد كما في 
2020/12/3124٫335٫6244٫964٫37629٫300٫000م

)3٫600٫000(-)3٫600٫000(إضافات خالل السنة

-)1٫345٫498(1٫345٫498إطفاء مصاريف فوائد/منح

الرصيد كما في 
2021/12/3122٫081٫1223٫618٫87825٫700٫000م

)2٫300٫00(-)2٫300٫00(سدادات خالل الفترة

-)609٫210(609٫210إطفاء مصاريف فوائد/منح

الرصيد كما في 
2022/06/3020٫390٫3323٫009٫66823٫400٫000م

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة



2٤

وكان تصنيف التزام منح القروض في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

الجدول رقم 9: تصنيف التزام منح القروض

طويلة األجلقصيرة األجل

ريال سعوديريال سعودي

311٫345٫4983٫618٫878 ديسمبر 2020م

311٫176٫2922٫442٫586 ديسمبر 2021م

301٫071٫8111٫937٫857 يونيو 2022م

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد حصلــت علــى شــهادة مــن شــركة دار المراجعــة الشــرعية كمستشــار شــرعي للتأكيــد علــى شــرعية الشــركة 
وتعامالتهــا وقروضهــا.

2-1-12  المخاطر المتعلقة بالسيولة

ــات  ــة حــال اســتحقاقها، وتتكــون المطلوب ــات المالي ــا المتعلقــة بالمطلوب ــة التزاماته ــى مقابل ــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة عل تتمث
الماليــة للشــركة مــن قــروض وذمــم دائنــة ومصاريــف مســتحقة ومســتحقات ألطــراف ذوي عالقــة. وقــد تقــع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة تتطلــب 

ســيولة فوريــة أو تتطلــب بيــع موجــودات ماليــة بســرعة كافيــة وبقيمتهــا العادلــة لتغطيــة الســيولة المطلوبــة.

بلــغ صافــي رٍأس المــال العامــل )إجمالــي الموجــودات المتداولــة بعــد خصــم إجمالــي المطلوبــات المتداولــة( لــدى الشــركة )49٫651٫564( تســعة 
ــة  ــال ســعودي كمــا فــي 2022/06/30م، و)53٫485٫828( ثالث ــة وســتين ري ــف وخمســمائة وأربع ــون وســتمائة وواحــد وخمســين أل ــن ملي وأربعي
وخمســين مليــون وأربعمائــة وخمســة وثمانيــن ألــف وثمانمائــة وثمانيــة وعشــرين ريــال ســعودي كمــا فــي 2021/12/31م، و)27٫752٫238( ســبعة 
وعشــرين مليــون وســبعمائة واثنيــن وخمســين ألــف ومائتيــن وثمانيــة وثالثيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م. وبلغــت نســبة الســيولة 
)إجمالــي الموجــودات المتداولــة إلــى إجمالــي المطلوبــات المتداولــة( لــدى الشــركة حوالــي )1٫57( مــرة كمــا فــي 2022/06/30م، وحوالــي 
)1٫96( مــرة كمــا فــي 2021/12/31م، وحوالــي )1٫34( مــرة كمــا فــي 2020/12/31م. وفــي حــال لــم تكــن الشــركة قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الحاليــة أو المســتقبلية فــي مواعيــد اســتحقاقها ال ســيما قصيــرة األجــل منهــا، فإنهــا ســتكون عرضــة للتعثــر المالــي، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال 

الشــركة وأدائهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-13  المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًا

قــد تلجــأ الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل. ومــن الجديــر ذكــره أن الحصــول علــى 
التمويــل قــد يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وســجلها االئتمانــي والضمانــات المقدمــة، وال تعطــي الشــركة أي 
تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل المناســب إذا اســتدعت الحاجــة لذلــك. إن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي 
تحتاجــه مــن جهــات ممولــة، أو عــدم قدرتهــا علــى الحصــول علــى التمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة، ســيكون لــه أثــر ســلبي 

علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وتدفقاتهــا النقديــة وخططهــا المســتقبلية.

للصناعــات  الســعودية  الشــركة  التعاقديــة مــع  الشــروط  بتغييــر  المتعلقــة  المخاطــر    14-1-2
– ســابك األساســية 

تمكنــت الشــركة مــن بنــاء عالقــة اســتراتيجية مــع الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية – ســابك، والتــي تعتمــد عليهــا الشــركة كمــورد رئيســي 
لهــا فيمــا يخــص المــواد الخــام. حيــث اســتطاعت الدخــول معهــا فــي اتفاقيــة جوهريــة يتــم تجديدهــا بشــكل ســنوي، نظــراً لعالقتهمــا الممتــدة 



2٥

ألكثــر مــن )30( ثالثيــن عامــاً. وبموجــب هــذه االتفاقيــة، فــإن الشــركة تقــوم بطلــب المــواد الخــام مــن شــركة ســابك بشــكل شــهري، مــع الحصــول 
علــى خصــم بنســبة ثابتــة متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن، ممــا يدعــم الشــركة فــي تقليــل تكلفــة اإلنتــاج بالمقارنــة مــع المنافســين داخــل وخــارج المملكــة 
)للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع للقســم )3-15( »االتفاقيــات الجوهريــة للشــركة«(. وبالرغــم مــن العالقــة الطويلــة بيــن الطرفيــن، وثبــات 
نســبة الخصــم المقــدم للشــركة، فإنــه ال يمكــن تأكيــد عــدم حــدوث أي تقليــص فــي نســبة الخصــم أو إلغــاء الخصــم بشــكل كامــل ألي ســبب مــن 

األســباب. وفــي حــال حــدوث ذلــك، فإنــه ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية. 

2-1-15  مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة

ــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة )51٫637٫686( واحــد وخمســين مليــون وســتمائة وســبعة وثالثيــن ألــف وســتمائة وســتة  بل
وثمانيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 2022/06/30م، حيــث شــكل ذلــك مــا نســبته 59.47٪ مــن إجمالــي المطلوبــات المتداولــة. كمــا بلــغ إجمالــي رصيــد 
الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة )27٫001٫974( ســبعة وعشــرين مليــون وألــف وتســعمائة وأربعــة وســبعين ريــال ســعودي كما فــي 2021/12/31م، 
حيــث شــكل ذلــك مــا نســبته 48.26٪ مــن إجمالــي المطلوبــات المتداولــة. وقــد بلــغ إجمالــي رصيــد الذمم الدائنــة التجارية للشــركة )31٫752٫842( 
واحــد وثالثيــن مليــون وســبعمائة واثنيــن وخمســين ألــف وثمانمائــة واثنيــن وأربعيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م، حيــث شــكل ذلــك مــا 

نســبته 38.58٪ مــن إجمالــي المطلوبــات المتداولــة.

وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن ســداد كامــل قيمــة الذمــم الدائنــة التجاريــة وفــي المــدة الزمنيــة المحــددة، فســوف يصُعــب عليهــا االســتمرار 
فــي الحصــول علــى اتفاقيــات شــراء بالديــن بشــروط مناســبة فــي المســتقبل، كمــا وســيؤثر ذلــك ســلباً علــى ســمعتها وعلــى رغبــة األطــراف الدائنــة 

باالســتمرار بالتعامــل مــع الشــركة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى عملياتهــا التشــغيلية وأدائهــا المالــي.

2-1-16  المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة

يُعتبــر االلتــزام بمتطلبــات الســعودة متطلبــاً نظاميــاً تلتــزم بموجبــه جميــع المنشــآت )الشــركات والمؤسســات( بتوظيــف الســعوديين والمحافظــة علــى 
نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين مــن مجمــوع عــدد موظفيهــا. وكمــا فــي 2022/09/14م، ُصنفــت الشــركة ضمــن فئــة الكيانــات المتوســطة، 
حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي لموظفيهــا )247( موظــف منهــم )193( غيــر ســعودي و)54( ســعودي، حيــث أنــه يوجــد )5( موظفيــن غيــر ســعوديين مــن 
ضمــن إجمالــي الموظفيــن غيــر الســعوديين علــى كفالــة شــركات توريــد القــوى العاملــة مــن أطــراف ثالثــة، يعملــون فــي فــروع الشــركة بعــد حصولهــم 
علــى إشــعار »أجيــر«، وبالتالــي بلغــت نســبة الســعودة لديهــا 21.79٪ وبذلــك فهــي تنــدرج تحــت »النطــاق األخضــر المتوســط« )راجــع القســم رقــم 
ــة، أو فــي حــال  ــى نســبة الســعودة المطلوب )3-24( »الموظفــون والســعودة« مــن هــذه النشــرة(. وفــي حــال عــدم اســتطاعة الشــركة الحفــاظ عل
قــررت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مســتقباًل فــرض سياســات توطيــن أكثــر صرامــة يصعــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا، فقــد يــؤدي 
ذلــك لفــرض عقوبــات علــى الشــركة كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى 

أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-1٧  المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

قــد تتعــرض الشــركة ألي مــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات والحرائــق والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى التــي تــؤدي إلــى إصابــة مرافــق 
الشــركة ومصنعهــا بضــرر كبيــر. وفــي حــال عــدم توفــر تغطيــة تأمينيــة كافيــة، فقــد يعــود ذلــك بتكاليــف مرتفعــة وطائلــة علــى الشــركة، والــذي 
ســيُؤثر بصــورة كبيــرة علــى قــدرة الشــركة علــى أداء وممارســة نشــاطها، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى عملياتهــا التشــغيلية، كمــا أن حــدوث أي كارثــة 

مــن هــذه الكــوارث الطبيعيــة ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى األداء المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-1٨  المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال

تعتمــد الشــركة علــى فعاليــة خطــوط إنتاجهــا وأنظمــة العمــل المتعلقــة بهــا الســتمرار عملياتهــا، وإن أي توقــف أو انقطــاع لهــذه العمليــات ألي ســبب 
ــاج أو أجهــزة الحاســب اآللــي أو توقــف إمــداد  ــة أو الحرائــق أو أي قصــور يصيــب خطــوط اإلنت كان مثــل الكــوارث الطبيعيــة واألعطــال المفاجئ
ــي وتوقعاتهــا  ــا المال ــى أعمالهــا ووضعه ــي ســيُؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري عل ــات، وبالتال ــى انقطــاع هــذه العملي ــؤدي إل ــاء، قــد ي الطاقــة والكهرب

المســتقبلية.



2٦

2-1-19  المخاطــر المتعلقــة بعــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات 
النظاميــة

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب عــدد مــن التراخيــص والشــهادات والتصاريــح التــي تتعلــق بنشــاطها، والتــي حصلــت عليهــا مــن قبــل الجهــات 
التنظيميــة المختصــة بالمملكــة، وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: شــهادات الســجل التجــاري للشــركة وفروعهــا الصــادرة مــن وزارة التجــارة، 
شــهادة عضويــة الغرفــة التجاريــة، التصاريــح البيئيــة، رخــص تشــغيل المصانــع، شــهادات الســعودة والــزكاة والتأمينــات االجتماعيــة، التراخيــص 
الصناعيــة، وغيرهــا )للمزيــد يرجــى الرجــوع للقســم )3-19( »التراخيــص والشــهادات والموافقــات الحكوميــة« والقســم رقــم )3-18( »الســجالت 

التجاريــة« مــن هــذه النشــرة(.

ــك التراخيــص.  ــن المتعلقــة بتل ــزام الشــركة باألنظمــة والقواني وينبغــي أن تبقــى هــذه التراخيــص ســارية المفعــول بشــكل مســتمر مــن خــالل الت
وفــي حــال فشــلت الشــركة فــي االلتــزام بذلــك، فقــد يتــم إيقــاف بعــض أو جميــع تلــك التراخيــص، أو قــد ال تتمكــن الشــركة مــن تجديــد التراخيــص 
القائمــة أو الحصــول علــى تراخيــص جديــدة قــد تحتاجهــا ألغــراض أخــرى كالتوســع، ممــا ســيؤدي إلــى توقــف أو تعثــر أعمــال الشــركة، وبالتالــي 

ســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى نتائــج أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــل  ــن قب ــة م ــات المطلوب ــودة والمواصف ــر الج ــزام بمعاي ــدم االلت ــة بع ــر المتعلق 2-1-20  المخاط
ــاء العم

ــد يرجــى الرجــوع للقســم  ــة وغيرهــا، )للمزي ــة والســالمة المهني ــدة خاصــة بالجــودة واألنظمــة البيئي ــة عدي ــى شــهادات دولي ــت الشــركة عل حصل
)3-18( »الشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــركة« مــن هــذه النشــرة( وذلــك بســبب تطبيقهــا واتباعهــا لمتطلبــات أنظمــة الجــودة، وأســاليب زيــادة 
الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد وتقليــل النفايــات، وتحقيــق متطلبــات المواصفــات الدوليــة إلنتــاج مــواد التغليــف الغذائــي. وفــي حــال عــدم قــدرة 
الشــركة علــى االســتمرار بتقديــم منتجاتهــا بنفــس المســتوى الــذي يطابــق المعاييــر والمواصفــات والجــودة المطلوبــة ألي ســبب مــن األســباب، فــإن 
ذلــك ســوف يؤثــر ســلباً علــى ســمعتها لــدى عمالئهــا وعلــى اســتمراريتهم بالتعامــل معهــا، وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى مبيعــات 

الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية وأدائهــا المالــي.

2-1-21  المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية

قدمـــت الشـــركة إقراراتهـــا الزكويـــة والضريبية لهيئـــة الـــزكاة والضريبة والجمارك عن جميع السنوات منذ تأسيسها حتـــى نهايـــة الســـنة الماليـــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســـمبر 2021م. وأنهــت الشــركة وضعهــا الزكــوي والضريبــي لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك منــذ تأسيســها وحتــى تاريــخ 
31 ديســمبر 2012م، بموجــب الربــوط الزكويــة النهائيــة لألعــوام حتــى 2012م. حيــث نتــج عــن ذلــك التزامــات زكاة إضافيــة علــى الشــركة خــالل 
العــام 2006م بمبلــغ )69٫315٫91( ريــال ســعودي، وفــي عــام 2007م بمبلــغ )210٫517( ريــال ســعودي، وفــي عــام 2012م بمبلــغ )93٫139٫53( 
ريــال ســعودي، وقــد قامــت الشــركة بســداد كافــة المبالــغ المســتحقة عليهــا للســنوات المذكــورة. كمــا قامــت الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة 
للعاميــن 2013م و2014م ولــم يتــم إصــدار أي ربــوط زكويــة عليهمــا. وقــد صــدر الربــط الزكــوي مــن قبــل هيئــة الــزكاة للعــام 2015م والــذي نتــج عنــه 
التــزام زكاة إضافــي بمبلــغ )856٫480( ثمانمائــة وســتة وخمســين ألــف وأربعمائــة وثمانيــن ريــال ســعودي. حيــث تقدمــت الشــركة باعتــراض علــى 
المبلــغ المســتحق لــدى األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة للتظلــم علــى القــرار الصــادر مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك برفــض االعتــراض 
الــذي قامــت بتقديمــه الشــركة مســبقاً، ومــازال االعتــراض لــدى األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة محــل الدراســة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه النشــرة. 
ولــم تقــم الشــركة بتكويــن المخصــص الــالزم للفروقــــات الزكويـــة المشــار إليهــا. أمــا بخصــوص األعــوام مــن 2016م وحتــى 2021م، فقــد قامــت 
الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة وال تــزال تلــك اإلقــرارات قيــد الفحــص لــــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك حتــــى تاريــــخ هــــذه النشــرة. 
ومــــن الــوارد أن تقــــوم هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بمطالبــــة الشــــركة بدفــــع مبالــــغ إضافيــــة عــــن اإلقــرارات المقدمـــة مـــن الشـــركة األمــر 
الـــذي ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســــتقبلية، فــي حــال لــم يلتــزم المســاهمون البائعــون 
بســداد المبالــغ اإلضافيــة الناتجــة عــن الفروقــات الزكويــة للعــام 2015م فــي حــال تــم رفــض االعتــراض، وكذلــك فــي حــال عــدم التزامهــم بســداد 
المبالــغ اإلضافيــة الناتجــة عــن الفروقــات الزكويــة لألعــوام 2016م وحتــى العــام 2021م إن وجــدت. الجديــر بالذكــر أن المســاهمين البائعيــن قــد 
قدمــوا تعهــد بتاريــخ 2022/09/19م بتحمــل مبالــغ الــزكاة المتعلقــة بالعــام 2015م فــي حــال لــم يتــم قبــول اعتــراض الشــركة، وكذلــك أي مبالــغ زكاة 
إضافيــة تفرضهــا هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى الشــركة فــي المســتقبل، وذلــك فيمــا يخــص الســنوات الســابقة وحتــى تاريــخ اإلدراج. 
وعليــه، فــي حــال قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بفــرض ربــوط زكويــة علــى الشــركة ومطالبتهــا بدفــع مبالــغ الــزكاة اإلضافيــة التــي لــم 
تحصــل الشــركة علــى الربــط الزكــوي النهائــي عنهــا، وعــدم قيــام المســاهمين البائعيــن بدفــع مبالــغ الــزكاة اإلضافيــة بموجــب التعهــد الصــادر منهــم 

بهــذا الشــأن، فســيكون لذلــك تأثيــرا ســلبياً وجوهريــاً علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي.
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وحصلــــت الشــــركة علــــى آخــر شــــهادة زكاة بتاريــخ 1444/02/19هـــ )الموافــق 2022/09/15م( وتنتهــي بتاريــخ 1444/10/10هـــ )الموافــق 
2023/04/30م(. 

2-1-22  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية المهمة

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة المفحوصــة للشــركة للفتــرة الماليــة 
المنتهيــة فــي 2022/06/30م وفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر 
واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين )SOCPA(، والشــركة ملزمــة بتطبيــق التعديــالت أو التغييــرات 
ــدة تصــدر  ــر جدي ــق أي معايي ــة تطبي ــر أو إلزامي ــي هــذه المعايي ــرات ف ــإن أي تغيي ــي ف ــن آلخــر. وبالتال ــر مــن حي ــى هــذه المعايي ــي تطــرأ عل الت

مســتقباًل مــن الممكــن أن يؤثــر ســلباً علــى القوائــم الماليــة، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى النتائــج الماليــة للشــركة ومركزهــا المالــي.

2-1-23  المخاطر المتعلقة باالعتماد على عدد محدود من الموردين

تعتمــد الشــركة بشــكل كبيــر فــي أعمالهــا علــى مورديــن ووكالء محلييــن وعلــى قــدرة توفيرهــم للبضاعــة والمــواد الخــام بالكميــة المطلوبــة وضمــن 
اإلطــار الزمنــي الُمحــدد. والجديــر بالذكــر أن الشــركة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مــورد رئيســي واحــد حيــث مثلــت المشــتريات مــن ذلــك المــورد 
نســبة 71.11٪ مــن إجمالــي المشــتريات للنصــف األول مــن العــام 2022م، ونســبة 69.61٪ مــن إجمالــي المشــتريات للعــام 2021م بينمــا مثلــت نســبة 

62.92٪ مــن إجمالــي المشــتريات لعــام 2020م، )للمزيــد يرجــى الرجــوع للقســم )3-12( »المــواد الخــام«(.

 وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة فــي الحصــول علــى إمــدادات كافيــة مــن المورديــن فــي الوقــت المناســب أو بشــروط مقبولــة، أو عنــد وجــود أي 
تغيــرات فــي العالقــات القائمــة مــع المورديــن، أو فــي حــال زيــادة أســعار المنتجــات وتكاليــف الحصــول عليهــا، فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا التشــغيلية ومركزهــا المالــي.

2-1-24  مخاطر تركز العماء 

تتعامــل شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة مــع عــدد مــن العمــالء داخــل المملكــة وخارجهــا، حيــث تمتــد مبيعاتهــا إلــى دول خليجيــة وأخــرى مــن 
ضمــن دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وتعتمــد مبيعــات الشــركة علــى عمالئهــا الرئيســيين، وقــد يختلــف تركيزهــا عليهــم مــن عــام آلخــر 
بحســب حجــم المنتجــات المطلوبــة مــن قبــل هــؤالء العمــالء وبحســب فتــرات تنفيذهــا الالزمــة. حيــث بلغــت إيــرادات الشــركة مــن أكبــر )5( خمســة 
عمــالء لديهــا للنصــف األول مــن العــام 2022م مبلــغ )74٫933٫949( أربعــة وســبعين مليــون وتســعمائة وثالثــة وثالثيــن ألــف وتســع مائــة وتســعة 
وأربعيــن ريــال ســعودي أي بنســبة تبلــغ 66.86٪ مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة للفتــرة، بينمــا بلغــت إيــرادات أكبــر )5( خمســة عمــالء للعــام 2021م 
مبلــغ )134٫937٫659( مائــة وأربعــة وثالثــون مليــون وتســعمائة وســبعة وثالثــون ألــف وســتمائة وتســعة وخمســون ريــال ســعودي، أي بنســبة تبلــغ 
ــة وتســعة عشــر  ــغ )119٫617٫005( مائ ــرادات الناتجــة عنهــم للعــام 2020م مبل ــرادات الشــركة. كمــا بلغــت اإلي ــي إي ــي 73.31٪ مــن إجمال حوال
مليونــاً وســتمائة وســبعة عشــر ألفــاً وخمســة ريــاالت ســعودية، أي مــا يمثــل نســبة 69.74٪ مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة )للمزيــد يرجــى الرجــوع 
للقســم )3-16( »إيــرادات الشــركة« مــن هــذه النشــرة(. وتعمــل الشــركة وفــق اســتراتيجية التنفيــذ )اإلنتــاج( بنــاًء علــى الطلــب الفعلــي مــن العمــالء. 
وبنــاء علــى حجــم الطلــب مــن العمــالء الرئيســيين فــإن الشــركة تتعــرض لمخاطــر احتماليــة عــدم ثبــات حجــم المبيعــات، حيــث قــد تتــراوح المبيعــات 
بشــكل كبيــر مــن فتــرة ماليــة إلــى فتــرة ماليــة أخــرى، بالرغــم مــن عــدم حــدوث ذلــك األمــر بشــكل واضــح مســبقاً. وفــي حــال عــدم المحافظــة علــى 
عالقــة جيــدة وُمســتمرة مــع العمــالء الرئيســيين أو فشــل الشــركة فــي تطويــر عالقاتهــا مــع العمــالء الجــدد الســتدامة حجــم المبيعــات وزيادتــه، 

فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأداءهــا المالــي.

2-1-25  المخاطر المتعلقة بحماية العامات التجارية وحقوق الملكية

ــا  ــن عمالئه ــزاً بي ــاً متمي ــا موقع ــي تمنحه ــة والت ــا التجاري ــى ســمعة عالمته ــا التشــغيلية عل ــا وإدارة عملياته ــي تســويق منتجاته ــد الشــركة ف تعتم
فــي الســوق، ولقــد قامــت الشــركة بتســجيل عالمتهــا التجاريــة لــدى الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة )للمزيــد يرجــى الرجــوع للقســم )22-3( 

ــن هــذه النشــرة(. »العالمــات التجاريــة وحقــوق الملكيــة« م
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إن أي اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــة التجاريــة ســيؤثر علــى ســمعة الشــركة، وقــد يــؤدي إلــى رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد الشــركة أو مطالبــات أمــام 
المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وفــي حــال فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى 

قيمــة تلــك العالمــة التجاريــة، ممــا ســينعكس ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة وأدائهــا فــي المســتقبل.

2-1-26  المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

أبرمــت الشــركة عــدة عقــود تأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا، كالتأميــن الطبــي للموظفيــن وتأميــن المركبــات وتأميــن الممتلــكات والموجــودات 
الثابتــة ومرافــق المصنــع وخطــوط اإلنتــاج )يرجــى الرجــوع للقســم )3-21( »اتفاقيــات التأميــن« مــن هــذه النشــرة(، غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى 
الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة المهمــة والالزمــة ألعمالهــا وأصولهــا، أو قــد ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي كل الحــاالت. إن حــدوث 
ــر بشــكل ســلبي  ــال، ســوف يؤث ــى ســبيل المث ــة عل ــة أو الكــوارث الطبيعي ــج عــن وقــوع الحــوادث المفاجئ ــه ينت ــر مؤمــن علي أي ظــرف محتمــل غي

وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة ووضعهــا المالــي وأدائهــا المســتقبلي.

2-1-2٧  المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

إن الشـــركة معرضـــة للدعـــاوى والشـــكاوى خالل ممارسة أعمالها التشغيلية، وهي ال تســـتطيع أن تتوقـــع بشـــكل دقيـــق حجـــم تكلفـــة الدعـــاوى أو 
اإلجراءات القضائيـــة التـــي يمكـــن أن تُقيمهـــا أو تُقـــام ضدهـــا، أو النتائـــج النهائيـــة لتلـــك الدعـــاوى أو األحـكام التـي قد تصـدر بحقها ومـا تتضمنـه 
مـــن تعويضـــات وجـــزاءات. وبالتالـــي، فـــإن أي نتائـــج ســـلبية لمثـــل هـــذه القضايـا سوف تؤثـر سـلباً علـى الشـركة ونتائـج عملياتهـا. وقـد تشـمل هـذه 
الدعـــاوى علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، المســـائل الزكويـــة والضريبيـــة ونظـــام العمـــل والتأمينــات االجتماعيــة والتعاقــد مــع العمــالء والمورديــن 
واألضرار األخرى التي تنجـــم عـــن اإلهمال أو االحتيـــال مـــن قبـــل أشـــخاص أو كيانات بشـــكل يكـــون خـــارج عـــن نطـــاق ســـيطرة الشـــركة. وبالتالي 

فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا ســتؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-2٨  المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة 

إن أداء الشــركة المســتقبلي يعتمــد علــى قدرتهــا ونجاحهــا فــي تنفيــذ خطــة عملهــا وتطبيــق اســتراتيجية النمــو المســتهدفة. وفــي حــال لــم تتمكــن 
الشــركة مــن تنفيــذ خططهــا المســتقبلية بنجــاح ألي ســبب مــن األســباب كنقــص التمويــل، أو عــدم توفــر العمالــة، أو عــدم الحصــول علــى التراخيــص 

الالزمــة أو غيرهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أدائهــا المســتقبلي، وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-29  المخاطر المتعلقة بخطط التوسع

تقــوم الشــركة بصفــة منتظمــة بتقييــم خططهــا التوســعية كزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة وزيــادة حجــم األعمــال. والجديــر ذكــره أن الطاقــة اإلنتاجيــة 
لمصنــع الشــركة عنــد إنشــائه فــي عــام 1991م بلغــت )1٫200( ألــف ومائتــي طــن ســنوياً، وتــم افتتــاح المصنــع رقــم »2« فــي العــام 2009م والمصنــع 
رقــم »3« فــي العــام 2019م. وتمــت الزيــادة األخيــرة فــي الطاقــة اإلنتاجيــة فــي العــام 2020م لتبلــغ )21٫730( واحــد وعشــرين ألــف وســبعمائة 
ــا  ــل عملياته ــا فــي تموي ــدة، وقدرته ــى عقــود مشــاريع جدي ــة الحصــول عل ــى إمكاني ــن طــن ســنوياً. وتعتمــد الشــركة فــي خطــط نموهــا عل وثالثي
التشــغيلية بشــكل دائــم، إضافــة إلــى مــدى قدرتهــا علــى إدارة عمليــة التوســع وزيــادة طاقــة المصانــع بكفــاءة واالســتجابة لتغيــر وتطــور الصناعــة مــن 
حيــث التكاليــف وســرعة اإلنتــاج، واســتقطاب المديريــن والعامليــن للشــركة وتدريبهــم لتشــغيل المصانــع. وفــي حــال تعــذر علــى الشــركة اســتغالل 
فــرص النمــو مــن خــالل التوســع وتنفيــذ اســتراتيجية النمــو، أو فــي حــال لــم تتمكــن مــن إدارة عمليــة التوســع بالشــكل المطلــوب، فســوف يكــون لذلــك 

تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-30  المخاطــر المتعلقــة بالقــدرة علــى االســتمرار فــي تحقيــق نمــو إيجابــي فــي أعمــال 
ومشــاريع الشــركة المســتقبلية

تتوقــع الشــركة أن تشــهد نمــواً كبيــراً فــي الســنوات القادمــة فــي حــال نجاحهــا فــي التوســع فــي أنشــطتها مــن خــالل افتتــاح مصنعيــن جديديــن 
)المصنــع رقــم »4« والمصنــع رقــم »5«( وبالتالــي زيــادة خطــوط اإلنتــاج، األمــر الــذي مــن شــأنه تحقيــق نمــو إيجابــي فــي أعمــال الشــركة، إال أنــه 
مــن المحتمــل كذلــك أن يســفر عــن صعوبــات تشــغيلية وإداريــة. تعتمــد قــدرة الشــركة علــى إدارة نمــو أعمالهــا فــي المســتقبل علــى عــدة عوامــل، بمــا 
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فــي ذلــك قدرتهــا علــى زيــادة فعاليــة نطــاق أنظمتهــا التشــغيلية والماليــة للتعامــل مــع زيــادة التعقيــدات المصاحبــة لعمليــة التوســع فــي عملياتهــا، 
واســتقطاب الموظفيــن المؤهليــن وتدريبهــم واالحتفــاظ بهــم إلدارة وتشــغيل المصانــع الجديــدة والحصــول علــى التصاريــح أو الموافقــات الالزمــة 
ــى قــدرة  ــدة؛ وســيعتمد أيضــا عل ــاً وتشــغيل أعمــال جدي ــة تجاري ــل المناســب بشــروط معقول ــى التموي ــة؛ والحصــول عل ــات ذات العالق مــن الجه
الشــركة علــى تعديــل وتحســين تنظيمهــا لهيكلهــا اإلداري والتشــغيلي. وفــي حــال عــدم القــدرة علــى التكيــف مــع متطلبــات التوســع فــي المشــاريع 
المســتقبلية، أو عــدم الحصــول علــى جميــع التراخيــص والموافقــات الالزمــة لتنفيــذ المشــاريع، أو التأخيــر فــي الحصــول عليهــا، أو حــدوث تغيــرات 
فــي محــركات الطلــب، فــإن ذلــك ســيحد مــن قــدرة الشــركة علــى إتمــام تنفيــذ بعــض أو جميــع خططهــا ومشــاريعها التوســعية ضمــن اإلطــار الزمنــي 
المتوقع أو عدم إتمامها على اإلطالق بما يعود عليها بتكاليف إضافية ويؤثر وبشــــكل جوهــــري علــــى أعمــــال الشــــركة ووضعهــــا المالـــي ونتائـــج 
عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية. كمـا أنـه ال يوجـد أي ضمـان بـأن تنفيـذ الشـركة السـتراتيجيتها بنجـاح سـينعكس إيجابـــاً علـــى نتائـــج عملياتهـــا.

2-1-31  المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف اإلنتاج

مــن الممكــن أن ترتفــع تكاليــف إنتــاج الشــركة وأن تؤثــر بالتالــي تأثيــراً ســلبياً علــى ربحيتهــا. وتشــمل تكاليــف اإلنتــاج الرئيســية فــي الوقــت الحالــي 
تكلفــة المــواد الخــام مثــل مــواد البوليمــرات المســتخدمة فــي اإلنتــاج، وتكلفــة اســتهالك الكهربــاء، وتكاليــف العمالــة، وتكاليــف قطــع الغيــار 
والصيانــة. قــد تطــرأ تغييــرات فــي أي مــن تكاليــف اإلنتــاج المذكــورة أعــاله نتيجــة ألحــداث غيــر متوقعــة خارجــة عــن ســيطرة الشــركة. حيــث إن 
أســعار المــواد الخــام وقطــع الغيــار عرضــة للتقلبــات بحســب متغيــرات العــرض والطلــب. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تتأثــر تكاليــف العمالــة بالتغيــرات 
التــي قــد تطــرأ علــى الحــد األدنــى لألجــور أو فــرض رســوم حكوميــة إضافيــة فيمــا يتعلــق بتوظيــف العمــال غيــر الســعوديين. عليــه، فــإن أي زيــادات 

جوهريــة فــي تكاليــف اإلنتــاج ســتؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-32  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 

تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا، ولذلــك فــإن فشــل الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا، 
أو وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة. قــد تتعــرض أنظمــة تقنيــة المعلومــات بالشــركة 
للتلــف بســبب الفيروســات، أو االختراقــات األمنيــة، أو قــد تتعــرض للفقــدان أو تلــف البيانــات، أو األخطــاء البشــرية وغيرهــا مــن األحــداث المماثلــة. 
وبالتالــي، ففــي حــال فشــلت أنظمــة المعلومــات بالشــركة بالعمــل علــى النحــو المتوقــع، أو فــي حــال فقــدان المعلومــات، أو إســاءة اســتخدام 
المعلومــات الخاصــة بالشــركة أو عمالئهــا، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تعطــل أعمــال الشــركة، ممــا ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى ســمعة الشــركة 

ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-33  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

أقـــرت حكومـــة المملكة عـــدداً مـــن القـــرارات التـــي تهـــدف إلجـــراء إصالحـات شـاملة لسـوق العمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية، والتـي تضمنت 
إقـرار رسـوم إضافيـة مقابـل كل موظـف غيـر سـعودي يعمـل لـدى جهـة سـعودية اعتبـاراً مـن 2018/01/01م بواقـع )400( أربعمائـة ريـال سـعودي 
شـهرياً عـن كل موظـف غيـر سـعودي، على أن تزيـد إلـى )600( سـتمائة ريال سـعودي شـهرياً لعـام 2019م، ثـم إلى )800( ثمانمائة ريـال سـعودي 

شـهرياً لعـام 2020م. 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي تاريـــخ 1441/01/25هـ )الموافـــق 2019/09/24م( علـى أن تتحمـل الدولـــة المقابـل المالـي 
الُمقـــرر علـــى العمالـــة الوافـــدة )غير السعوديين( لمـــدة خمســـة أعـــوام وفقـــاً للفقرتيـــن )1ـ أ( و)2ـ أ( مـــن البنـــد رقم )2( مـــن قـــرار مجلـــس الـوزراء 
رقـم )197( بتاريـخ 1438/03/23هـ )الموافـق 2016/12/22م(، وذلك عـن المنشـآت الصناعيـة المرخـص لهـا بموجـب ترخيـص صناعـي اعتبـاراً 
مـــن تاريـــخ 1441/02/02هـ )الموافـــق 2019/10/01م(. وبنـــاًء عليـــه، فـــإن الشـــركة معفـــاة مـن رسـوم المقابـل المالـي علـى العمالـة الوافـدة لديهـا 

لمـــدة خمســـة أعـــوام اعتبــاراً من تاريــخ 2019/10/01م. 

إن أي قــرار حكومــي بزيــادة الرســوم علــى الموظفيــن غيــر الســعوديين أو فــرض رســوم إضافيــة مســتقباًل أو إلغــاء الدعــم للمنشــآت الصناعيــة، 
ســـيؤدي إلـــى زيـــادة تكاليـــف الشـــركة بشـــكل عـــام، األمـــر الـــذي سـيؤثر بشـكل ســـلبي علـى أعمالهـا وأدائهـا المالـــي ونتائـج عملياتهـا.

بلــغ عــدد الموظفيــن غيــر الســعوديين علــى كفالــة الشــركة )188( موظــف مــن إجمالــي )242( موظــف، أي بنســبة 77.69٪ كمــا فــي 2022/09/14م، 
وعنـــد انتهـــاء المـــدة المحـــددة التي تتحمـــل خاللها الدولـــة المقابـــل المالـــي الُمقـرر علـى العمالـة الوافـدة وعـدم تجديدهـا، أو فـي حـال إلغـاء هـذا 
القـــرار، فـــإن الشـــركة ســتتحمل هـــذه الرســـوم الحكوميـــة بالكامــل والتـــي ســـتدفعها مقابـــل موظفيهـــا غيـــر الســـعوديين، ممــا ســيزيد مــن تكاليـــف 

الشـــركة بشـــكل عـــام ويؤثر ســـلباً علـى أدائهـــا المالـي ونتائـج عملياتهـا.
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باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد أقـــرت الحكومـــة أيضـــاً رســـوم إصـــدار وتجديـــد اإلقامـة لتابعـي ومرافقـــي الموظفيـن غيـر الســـعوديين )رسـوم المقابل 
المالــي للمرافقيـــن( والتـــي أصبحـــت نافـــذة اعتبـــاراً مـــن 2017/07/01م، علمـــاً أنهـــا ارتفعــت تدريجيـــاً مـــن ) 100( مائــة ريـــال ســـعودي شـــهرياً 
لـــكل تابـــع فـــي عـــام 2017م لتصـــل إلـــى )400( أربعمائـــة ريـــال ســـعودي شـــهرياً لـــكل تابـــع فـــي عـــام 2020م. وعليـــه، قد تواجه الشـــركة صعوبـــة 
فـــي المحافظـــة علـــى موظفيهـــا غيـــر الســـعوديين مع ارتفاع رســـوم إصـــدار وتجديـــد اإلقامـــة وتكلفـــة المعيشـــة لديهم، وقد ترفـــع األجـــور الخاصـة 
بموظفيهـــا غيـــر الســـعوديين إلبقائهم، مما ســـيؤدي إلـــى زيـــادة فـــي تكاليـــف الشـــركة ويؤثر ســـلباً علـــى أعمالهـــا وأدائهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـا.

2-1-34  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين

بلــغ عــدد الموظفيــن غيــر الســعوديين )يشــمل جميــع الموظفيــن بمــا فــي ذلــك موظفــي نظــام أجيــر وهــم )5( خمســة موظفيــن( فــي الشــركة )193( 
موظــف مــن إجمالــي )247( موظــف، أي بنســبة 78.14٪ كمــا فــي 2022/09/14م. لذلــك، ســوف تتأثــر نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 
ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى الكــوادر المؤهلــة مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء لهــم بنفــس المهــارات 
والخبــرات المطلوبــة، الســيما فــي حــال حــدوث تغيــر فــي سياســات ولوائــح وأنظمــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة يكــون لــه أثــره 

علــى وضــع العمالــة غيــر الســعودية لــدى الشــركة.

وقــد أقــرت الحكومــة خــالل عــام 2016م عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
والتــي مــن ضمنهــا إقــرار فــرض رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراً مــن 2018/01/01م، باإلضافــة 
ــادة رســوم المقابــل المالــي ألفــراد عوائــل الموظفيــن غيــر الســعوديين اعتبــاراً مــن 2017/07/01م. وعليــه فــإن هــذه القــرارات ســتؤدي  إلــى زي
إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة عــن موظفيهــا غيــر الســعوديين بشــكل عــام مــن جهــة، وإلــى صعوبــة الحفــاظ علــى أصحــاب 

الكفــاءات مــن موظفيهــا غيــر الســعوديين مــن جهــة أخــرى، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج أعمالهــا.

2-1-35  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمــد الشــركة علــى جهــود وإشــراف عــدد مــن الموظفيــن القيادييــن لديهــا وغيرهــم مــن أفــراد طاقــم العمــل الرئيســيين لتنفيــذ اســتراتيجيتها 
وعملياتهــا اليوميــة، ويشــكل الموظفــون الرئيســيون عنصــراً مهمــاً لنجــاح أعمــال الشــركة. وبالتالــي، فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى االحتفــاظ بهــم 

أو علــى اســتقطاب أشــخاص بنفــس الكفــاءة ســينعكس ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي.

2-1-36  المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة للشؤون القانونية أو المراجعة الداخلية

ــث تقــوم الشــركة بعــرض األمــور  ــخ هــذه النشــرة. حي ــة كمــا فــي تاري ــة الداخلي ــة أو إدارة للمراجع ــدى الشــركة إدارة للشــؤون القانوني ال يوجــد ل
القانونيــة التــي تطــرأ خــالل عملياتهــا إلــى مستشــارين قانونييــن مســتقلين فــي حــال لــزم األمــر، مــن دون االعتمــاد علــى جهــة بحــد ذاتهــا، كمــا أن 
اإلدارة العليــا للشــركة ممثلــة فــي الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب تقــوم بالمراجعــة الداخليــة فــي الوقــت الحالــي. والجديــر بالذكــر، أنــه جــاري 
العمــل علــى إنشــاء إدارة للشــؤون القانونيــة وإدارة للمراجعــة الداخليــة، ومــن المتوقــع أن يتــم تعييــن الكــوادر البشــرية المؤهلــة لهاتيــن اإلدارتيــن 
بنهايــة الربــع األول مــن العــام 2023م كحــد أقصــى. وبالتالــي فــإن الشــركة فــي الوقــت الحالــي قــد ال تكــون قـــادرة علـــى مواجهــة التحديــات المتعلقــة 
بعــدم وجــود هاتيــن اإلدارتيــن وإعـــداد التقاريـــر المطلوبـــة إلدارة المخاطـــر، أو التحقيـــق فـــي المخالفـــات النظاميـــة داخـــل الشـــركة، ممــا يعرضهــا 
لمخاطـــر مختلفـــة تشـــغيلية وإداريـــة وماليـــة ورقابيـــة أخـــرى، األمر الــــذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري علـى أعمال الشـركة ووضعها المالي ونتائـج 
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســـتقبلية. كمــا أنــه ال يوجــد أي ضمــان علــى قيــام الشــركة باإلنتهــاء مــن إنشــاء اإلدارتيــن وتفعيلهمــا بالكــوادر المؤهلــة خــالل 

الوقــت الزمنــي المتوقــع.

2-1-3٧  مخاطر وجود مصنع الشركة على أراضي مستأجرة

إن كافــة مصانــع الشــركة مقامــة علــى أراضــي مســتأجرة مــن جهــات حكوميــة، حيــث تقــع جميــع األراضــي فــي المنطقــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض 
وتــم اســتئجارها مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة. وتتــراوح مســاحة المصانــع بيــن 5٫218 متــر مربــع و12٫000 متــر مربــع 
ــاً )يرجــى الرجــوع للقســم )3-20( »العقــارات المملوكــة أو  ــة وتتجــدد تلقائي ــى )20( عشــرين ســنة هجري ــد مــن )7( ســبع ســنوات إل وبعقــود تمت

المســتأجرة« مــن هــذه النشــرة(.



٣١

ــة رهــن العقــارات للجهــات  ــا، كمــا يحــد مــن إمكاني ــل قاعــدة األصــول لديه ــى تقلي ــؤدي إل إن عــدم وجــود أراضــي أو عقــارات مملوكــة للشــركة ي
التمويليــة مقابــل الحصــول علــى التمويــل. كذلــك، فــإن الشــركة ســتكون عرضــة الرتفــاع مبالــغ اإليجــارات عليهــا مســتقباًل. كمــا أنــه فــي حــال عـــدم 
التـــزام الشـــركة باالتفاقيات والشروط التعاقديـــة الحالية، أو عدم القدرة على تجديد تلك العقود وضمـــان اســـتمراريتها بنفـــس الشـــروط الحاليـــة 
أو بشـــروط تفضيليـــة، ســـوف يعرضهـــا لخســـارة تلـــك المواقـــع وصعوبــة البحــث عــن مواقــع أخــرى وصعوبــة عمليــة نقــل األصول والمعــدات، إضافة 

إلــى توقــف اإلنتــاج، الشــيء الــذي ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علــى خطــط نموهــا وعلـــى عملياتهــا التشــغيلية ونتائـــج أعمالهـــا.

2-1-3٨  المخاطر المتعلقة بالتخزين

قامــت الشــركة باســتئجار )2( مســتودعين للتخزيــن فــي المنطقــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق 
التقنيــة بعقــود ســنوية وتتجــدد بموافقــة الطرفيــن علــى ذلــك. وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن المحافظــة علــى جــودة المــواد الخــام قبــل 
اســتخدامها فــي عمليــة التصنيــع وتخزينهــا بالشــكل المناســب، أو فــي حــال ســوء تخزيــن المنتجــات النهائيــة قبــل تســليمها للعمــالء، فــإن ذلــك 
ســيؤثر علــى جــودة منتجــات الشــركة. كمــا أنــه فــي حــال عــدم رغبــة المؤجــر )الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة( فــي تجديــد 
العقــد ولــم تجــد الشــركة مســتودعات أخــرى فــي نفــس المنطقــة، فســوف يكــون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي.

2-1-39  المخاطر المتعلقة بتعطل اآلالت والمعدات وآلية االستخدام والعيوب التصنيعية

تتــم عمليــة إنتــاج الفيلــم ورقائــق البولــي إيثيليــن )البــاك شــيت( بالشــركة فــي مصانعهــا، وتضــم خطــوط اإلنتــاج فــي المصنــع عــدة آالت ومعــدات 
ــزام الشــركة  ــاج أو أي آالت ومعــدات أخــرى نتيجــة لعوامــل مختلفــة منهــا عــدم الت ــه، قــد تتعطــل خطــوط اإلنت وأدوات متطــورة ومختصــة. وعلي
بالقيــام بالصيانــة الدوريــة أو الطارئــة، أو تقــادم عمــر قطــع الغيــار، أو فشــل إدارة اإلنتــاج فــي تطبيــق آليــة االســتخدام المطلوبــة وإدارة عمليــة 
اإلنتــاج بشــكل صحيــح بمــا يــؤدي إلــى تلــف المنتجــات خــالل التصنيــع ووجــود المشــاكل والعيــوب التصنيعيــة. والجديــر ذكــره أنــه شــكلت المنتجــات 
التالفــة بســبب العيــوب التصنيعيــة مــا نســبته 6٪ إلــى 7٪ مــن إجمالــي المنتجــات الُمصنعــة خــالل النصــف األول مــن العــام 2022م والعامــان 2021م 
و2020م. إضافــة إلــى ذلــك، وفــي حــال حــدوث أي خلــل أو عطــل أو انقطــاع مفاجــئ فــي أعمــال خطــوط المصنــع، فــإن مــن شــأن ذلــك أن يؤثــر 
بصــورة ســلبية علــى قــدرة الشــركة علــى تلبيــة احتياجــات عمالئهــا، إضافــة إلــى تراجــع قدرتهــا اإلنتاجيــة، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض حجــم اإلنتــاج 

ويكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-40  مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه

أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره رقــم )95( وتاريــخ 1437/03/17هـــ )الموافــق 2015/12/28م( برفــع أســعار منتجــات الطاقــة وتعرفــة اســتهالك 
الكهربــاء وتســعيرة بيــع الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي، كجــزء مــن السياســات المتعلقــة بترشــيد 
اســتهالك الطاقــة وتقليــل الدعــم الحكومــي فــي المملكــة. كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة بيانــاً فــي تاريــخ 1439/03/24هـــ )الموافــق 2017/12/12م( 
ــق 2018/01/01م(.  ــوم 14/ 1439/04هـــ )المواف ــن ي ــداًء م ــك ابت ــة، وذل ــح أســعار منتجــات الطاق ــي لتصحي ــوازن المال ــج الت حــول خطــة برنام
والجديــر ذكــره أنــه بلغــت مصاريــف اســتهالك الكهربــاء والميــاه لــدى الشــركة )2٫885٫092( مليونيــن وثمانمائــة وخمســة وثمانيــن ألــف واثنيــن 
وتســعين ريــال ســعودي خــالل النصــف األول مــن العــام 2022م، بينمــا بلغــت )5٫292٫397( خمســة مالييــن ومائتيــن واثنيــن وتســعين ألفــاً وثالثمائــة 
وســبعة وتســعين ريــال ســعودي خــالل العــام 2021م، و)4٫346٫537( أربعــة مليــون وثالثمائــة وســتة وأربعــون ألفــاً وخمســمائة وســبعة وثالثــون 
ريــال ســعودي خــالل العــام 2020م. وتعتمــد عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر منتجــات الطاقــة والكهربــاء، لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص 
فــي اإلمــدادات مــن هــذه المنتجــات أو أي ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى ربحيــة الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.

2-1-41  المخاطر المتعلقة بالمخزون

ــال  ــة وأربعــة وســبعون ري ــون وتســعمائة وخمســة وســتون ألــف وثالثمائ ــون ملي ــي قيمــة مخــزون الشــركة )31٫965٫374( واحــد وثالث ــغ إجمال بل
ســعودي كمــا فــي تاريــخ 2022/06/30م، وشــكل فــي معظمــه قيمــة المــواد الخــام وقطــع الغيــار بنســبة 82.25٪، إضافــة إلــى مــواد تحــت التشــغيل 
بنســبة 10.56٪. وال يتضمــن مخــزون الشــركة أي بضائــع بطيئــة الحركــة، حيــث أن نمــوذج عملهــا التشــغيلي يتمثــل فــي اإلنتــاج بحســب طلبــات 
العمــالء. بينمــا بلغــت قيمــة مخــزون الشــركة )31٫405٫453( واحــد وثالثــون مليونــاً وأربعمائــة وخمســة آالف وأربعمائــة وثالثــة وخمســون ريــال 
ســعودي فــي العــام 2021م، حيــث شــكلت المــواد الخــام وقطــع الغيــار نســبة 82.65٪، وإنتــاج تــام الصنــع نســبة 10.63٪، ومــواد تحــت التشــغيل نســبة 
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6.72٪. وفــي العــام 2020م، بلغــت قيمــة المخــزون )30٫124٫355( ثالثــون مليونــاً ومائــة وأربعــة وعشــرون ألفــاً وثالثمائــة وخمســة وخمســون ريــال 
ســعودي، حيــث شــكلت المــواد الخــام وقطــع الغيــار نســبة 75.13٪، وإنتــاج تــام الصنــع نســبة 10.55٪، ومــواد تحــت التشــغيل نســبة 14.31٪. وتقــوم 
الشــركة بتقديــر حجــم األعمــال المتوقــع وطلــب المــواد الخــام بحســب حاجتهــا المســتقبلية لهــا، وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن زيــادة حجــم 
المبيعــات أو الدخــول فــي مشــاريع جديــدة، فلــن تتمكــن مــن االســتفادة أو التخلــص مــن حجــم المخــزون الحالــي، ولــن يكــون بمقدورهــا بيــع كافــة 

البضائــع بطيئــة الحركــة، ممــا ســيوثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى نتائــج الشــركة وأدائهــا المالــي.

2-1-42  المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة

إن أي التزامــات محتملــة علــى الشــركة، مثــل التكاليــف المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب والدعــاوى القضائيــة، وغيرهــا مــن االلتزامــات أو التكاليــف 
األخــرى المتعلقــة بنشــاط الشــركة، فــي حــال تحققهــا فإنهــا ســتؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-43  المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(

بــدأ انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد COVID-19( 19( فــي ديســمبر 2019م، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة تصنيفهــا للفيــروس علــى 
أنــه وبــاء عالمــي فــي مــارس 2020م، وانتشــر الفيــروس بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر مــن 194 دولــة حــول العالــم، ليواجــه العالــم 
أزمــة صحيــة واقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل. وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر 2020م، عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ الكثيــر مــن الــدول 
حــول العالــم، بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء صحيــة عامــة لتأخيــر انتشــاره وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي، وقــد أدى تطــور الوضــع 
بهــذا الشــكل إلــى توقــف مفاجــئ فــي األنشــطة االقتصاديــة وانخفــاض حــاد فــي اآلفــاق االقتصاديــة. ونتيجــة لذلــك كان النتشــار الفيــروس تأثيــر 
كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي وشــكل ضغطــاً علــى األفــراد والشــركات والحكومــات. وقــد قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر 
صحيــة واقتصاديــة الحتــواء تبعــات تزايــد تفشــي الفيــروس مثــل كثيــر مــن دول العالــم والمنطقــة، وشــملت التدابيــر الصحيــة فــرض حظـــر التجـــول 
الجزئـــي أو الكامـــل فـــي بعـــض مـــدن ومحافظـــات المملكـــة واإلغالق الكامل والجزئي لألنشــطة االقتصادية والحكومية وإغـــالق مراكـــز التســـوق 
ومعـارض البيـع بالتجزئـة وإغـالق المجمعـات التجاريـة وجميـع األنشـطة داخلهـا باسـتثناء محـال بيـع المـواد الغذائيـة والصيدليـات وتقليـص عـدد 
ســـاعات العمـــل لبعـــض القطاعـــات أو الـــزام بعضهـــا بالعمـــل عـــن بعـد وغيـر ذلـك، وتعليـق جميـع رحـــالت الطيـران الداخلـي والحافـالت وسـيارات 
األجـــرة والقطـــارات، وتعليـــق الدخـــول ألغـــراض العمـــرة وزيـــارة المســـجد النبـــوي مـــن خـــارج المملكـــة، والحجر الصحي، بينما تضمنت التدابير 
ــة، والتوســع فــي  ــة المدفوعــة مــن الدول ــة والمرضي ــا، واإلجــازات العائلي ــن مــن جائحــة كورون ــن والمتضرري ــي للمواطني ــة الدعــم المال االقتصادي

تعويضــات البطالــة، وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب، وتدابيــر أخــرى لدعــم الشــركات.

ومــع أن الشــركة ملتزمــة بالتعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتطبيــق اإلجــراءات واالحتــرازات 
الوقائيــة مــن تطبيــق التباعــد االجتماعــي فــي مــكان العمــل وقيــاس درجــة الحــرارة لــكل موظــف عنــد دخــول مقــر الشــركة ولبــس الكمامــة عنــد 
الدخــول والتواجــد فــي مقــر الشــركة أو أحــد مرافقهــا، إال أن الشــركة ال تضمــن عــدم إصابــة أحــد موظفيهــا بالفيــروس، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطلــه 
عن العمل أو نقل العدوى لزمالئه، الشيء الذي سيـــؤدي إلـــى تعطـــل عمليـــة التشغيل، وبالتالـــي يؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج 

عملياتهـــا ووضعهـــا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

وبتاريــخ 1441/09/03هـــ )الموافــق 2020/04/26م( صــدر القــرار الملكــي بعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا ورفــع منــع التجــول جزئيــاً فــي جميــع مناطق 
المملكــة مــع التأكــد علــى االلتــزام اإلجــراءات االحترازيــة مــن التباعــد الجســدي وتحديــد عــدد المتواجديــن فــي أماكــن العمــل وتقديــم الخدمــات 
ويخضــع الوضــع الصحــي الحالــي فــي المملكــة إلــى المتابعــة اليوميــة مــن قبــل وزارة الصحــة بإصــدار التقريــر اإلحصائــي اليومــي لمتابعــة أعــداد 

اإلصابــات وحــاالت الشــفاء والوفيــات، وتخضــع جميــع مناطــق ومــدن المملكــة العربيــة الســعودية إلــى التقييــم المســتمر مــن قبــل وزارة الصحــة.
ونظــراً لعــدم وضــوح العواقــب المحتملــة والتــي تتعلــق بتطــورات ومســتجدات انتشــار الفيــروس ممــا قــد يســتدعي إعــادة فــرض اإلغــالق الكامــل أو 

الجزئي في بعض مدن المملكة، فإنـــه ال يوجـــد تاريـــخ متوقـــع النتهاء هـــذا الوبـــاء حتـــى تاريـــخ هـــذه النشرة.
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2-2  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

2-2-1  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 

يعتمـــد األداء المســـتقبلي المتوقـــع للشـــركة علـــى عـــدد مـــن العوامـــل المرتبطة باألوضاع االقتصادية فـــي المملكـة بشـــكل عـام وتشـمل، علـى سـبيل 
المثـــال ال الحصـــر، عوامـــل التضخـــم ونمـــو الناتـــج المحلـــي ومتوســـط دخـــل الفـــرد وما إلى ذلك. ويعتمـد اقتصـاد المملكـــة الكلـي والجزئـي بشـكل 
أساســـي علـــى النفـــط والصناعـــات النفطيـــة والتـــي ال تـــزال تســـيطر علـى حصـة كبيـرة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي. وعليـه، فـإن أي تقلبـات غيـر 
مؤاتيه فـــي أســـعار النفـــط ســـيكون لهـــا أثراً مباشـــراً وجوهـــرياً علـــى خطـــط نمـــو اقتصـــاد المملكـــة بشـكل عـام وعلـى معـــدالت اإلنفـاق الحكومـي، 

والـــذي بدوره سيؤثر ســـلباً علـــى أداء الشـــركة المالـــي وتوقعاتهـــا المسـتقبلية.

كمـــا يعتمـــد اســـتمرار نمـــو اقتصـــاد المملكـــة علـــى عـــدة عوامـــل أخـــرى، بمـــا فيهـــا اســـتمرار النمـــو الســـكاني، واســـتثمارات القطاعيـــن الحكومـــي 
والخـاص فـي البنيـة التحتيـة، لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي فـي أي مـن هـذه العوامـل، سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى االقتصـاد وبالتالـي سـيؤثر بشـكل 

ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائجهـــا الماليـــة وتطلعاتها المســـتقبلية.

2-2-2  المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

تعانـي العديـد مـن دول منطقـة الشـرق األوسـط مـن عـدم االسـتقرار السياسـي و/أو االقتصادي فـي الوقـت الحاضـر الذي قد يؤثر على اقتصاد 
المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا أن البيئــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي هــذه المنطقــة ال تــزال عرضــة للتطــورات المســتمرة ممــا 
يضفــي علــى االســتثمارات فيهــا درجــة كبيــرة مــن عــدم التأكــد. وحيــث أن موجــودات الشــركة وعملياتهــا وقاعــدة عمالئهــا هــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية حاليــاً، فقــد يكــون ألي تغيــرات غيــر متوقعــة فــي األوضــاع السياســية أو االقتصاديــة أو غيرهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط تأثيــر ســلبي 
وجوهري على سوق المملكة، مما سيؤثر بشكل ســـلبي وجوهري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا ووضعهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2-2-3  المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة

تعمــل الشــركة فــي مجــال التصنيــع والبيــع، حيــث تقــوم ببيــع منتجاتهــا للشــركات العاملــة فــي الصناعــات المختلفــة. ويتســم هــذا المجــال بالمنافســة 
العاليــة، وبالتالــي فإنــه فــي حــال قيــام المنافســين الحالييــن أو المحتمليــن بتقديــم أســعار أو شــروط تنافســية أو منتجــات أفضــل مــن تلــك التــي 
تقدمهــا الشــركة، فإنهــا لــن تكــون قــادرة علــى منافســة تلــك الشــركات، ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلباً 

وبشــكل جوهــري علــى أرباحهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.

2-2-4  مخاطر فرص النمو 

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تطويــر أعمالهــا علــى مســتوى المنافســة فــي الســوق، وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية، وقــدرة فريــق إدارتهــا، واألنظمــة 
القانونيــة، وغيرهــا. وليــس هنالــك ضمــان بالمحافظــة علــى مســتوى مــن النمــو متواصــل، حيــث إن الشــركة قــد تواجــه صعوبــات في توســعة نشــاطها 
وتنميــة حصتهــا الســوقية وزيــادة مبيعاتهــا، وعليــه فإنــه فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن إدارة نموهــا بشــكل إيجابــي فقــد تتأثــر قدرتهــا فــي تطويــر 
نشــاطها وزيــادة حصتهــا الســوقية أو الحفــاظ عليهــا وزيــادة أرباحهــا وتعزيــز العوائــد لمســاهميها، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى األداء 

المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-5  المخاطــر المتعلقــة بعــدم التقيــد باألنظمــة والقوانيــن الحاليــة و/أو صدور أنظمــة وقوانين 
جديدة

تخضــع الشــركة كغيرهــا مــن الشــركات العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للعديــد مــن األنظمــة والقوانيــن التــي قــد تتغيــر أو يتــم تحديثهــا مــن 
قبــل الجهــات المختصــة كنظــام الشــركات ونظــام العمــل وأنظمــة البلديــات والدفــاع المدنــي واألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
وأنظمــة ولوائــح وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة وغيرهــا. كذلــك، فقــد تصــدر قوانيــن وأنظمــة جديــدة مــن الجهــات الرســمية ذات العالقــة مــن 
حيــن إلــى آخــر، وعليــه فــإن أعمــال الشــركة ســوف تتأثــر بشــكل ســلبي وجوهــري فــي حــال حــدوث أي تغيــر جوهــري ألي مــن تلــك األنظمــة أو 

اســتحداث أنظمــة إضافيــة لهــا تأثيــر مباشــر علــى أداء وربحيــة الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية.



٣٤

2-2-6  المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قــرر مجلــس الــوزراء الســعودي فــي الثانــي مــن جمــادى األولــى 1438هـــ الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعاون لدول الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريـــخ 2018/01/01م. فـــرض هـــذا النظـــام قيمـــة مضافـــة بنســـبة 5٪ علـــى عـــدد 
مـن المنتجـات والخدمـات وذلـك حسـب مـا هـو وارد فـي النظـام، وقـد قـررت حكومـة المملكـة زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن 5٪ إلـى 
15٪ وذلـــك ابتـــداًء مـــن 2020/07/01م، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات والخدمــات منهــا )األغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة 

الصحيــة والتعليــم(.

وفــي حــال رفعــت الحكومــة نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مــرة أخــرى فــي المســتقبل أو فرضــت رســوم وضرائــب أخــرى علــى الشــركات، فإنــه 
مــن المتوقــع أن تقــوم الشــركة برفــع رســوم منتجاتهــا وخدماتهــا لتعكــس الزيــادة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة. وعليــه، وفــي حــال تمكنــت الشــركة 
مــن تحميــل ضريبــة القيمــة المضافــة بالكامــل علــى عمالئهــا، فــإن الزيــادة فــي أســعار منتجاتهــا وخدماتهــا قــد تــؤدي إلــى خفــض الطلــب عليهــا 
ممــا ســيؤثر علــى عمليــات الشــركة وأرباحهــا بشــكل ســلبي. أمــا فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن تحويــل قيمــة الضريبــة المضافــة كليــاً أو جزئيــاً 
للعميــل بســبب عوامــل المنافســة أو غيرهــا، فإنهــا ســتضطر لتحمــل قيمــة الضريبــة غيــر المحصلــة مــن العمــالء، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى 

أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا.

2-2-٧  المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك التعميــم رقــم 1438/16/6768 بتاريــخ 1438/03/05هـــ )الموافــق 2016/12/04م( الــذي يلــزم 
الشــركات الســعودية المدرجــة فــي الســوق الماليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس جنســية المســاهمين والملكيــة الفعليــة بيــن المواطنيــن 
الســعوديين والخليجييــن وغيرهــم، وذلــك علــى النحــو الــوارد فــي »نظــام تداوالتــي« فــي نهايــة العــام. وقبــل إصــدار هــذا التعميــم، كانــت الشــركات 
المدرجــة فــي الســوق الماليــة خاضعــة بشــكل عــام لدفــع الــزكاة أو الضريبــة علــى أســاس ملكيــة مؤسســيها وفقــاً لنظامهــا األساســي، ولــم يتــم 
األخــذ باالعتبــار أثــر األســهم المدرجــة فــي تحديــد وعــاء الــزكاة. وكان مــن المقــرر تطبيــق هــذا التعميــم فــي الســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31م 
والســنوات الالحقــة لذلــك. ولكــن أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك خطابهــا رقــم 1438/16/12097 بتاريــخ 1438/04/19هـــ )الموافــق 
2017/01/17م( الــذي يقضــي بتأجيــل تنفيــذ التعميــم للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م والســنوات التــي تليهــا. وإلــى أن تصــدر هيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك توجيهاتهــا فيمــا يتعلــق بآليــات وإجــراءات تنفيــذ هــذا التعميــم، فــإن تنفيــذ هــذا التعميــم بمــا فــي ذلــك المتطلبــات 
النهائيــة التــي يجــب الوفــاء بهــا ال تــزال قيــد النظــر، وكذلــك القواعــد التــي تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع المقيميــن غيــر الخليجييــن 
المســاهمين فــي الشــركات الســعودية المدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع علــى توزيعــات األربــاح الخاصــة بالمســاهمين غيــر المقيميــن 
بغــض النظــر عــن جنســياتهم. ولــم تقــم الشــركة بتقييــم األثــر المالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ الخطــوات الكافيــة لضمــان االلتــزام بــه حيــث إنهــا شــركة 
مســاهمة مختلطــة مقفلــة. وفــي حــال كان األثــر المالــي لهــذا التعميــم عنــد تطبيقــه كبيــراً، أو فــي حــال تكبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة التخــاذ 

الخطــوات الالزمــة لضمــان االلتــزام بــه، فســيؤثر ذلــك ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

2-2-٨  المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب

يتأثـــر قطـــاع الشـــركة، كغيـــره مـــن القطاعـــات، بتقلبـــات العـــرض والطلـــب فـــي السوق. إن أي تقلبات في األوضاع االقتصادية في المملكة والبلدان 
المجــاورة تعتبــر عامــل رئيســي للتقلبــات فــي مســتويات العــرض والطلــب فــي مجــال عمــل الشــركة. وفــي حــال عــدم تكيــف الشــركة علــى التعاطــي 
مــع متغيــرات مســتوى العــرض والطلــب وتعديــل مســـتويات اإلنتــاج وفقــاً لذلــك، فإنــه ســـيؤثر بشــكل ســـلبي وجوهــري علــى أداء الشـــركة وعملياتهــا 

وربحيتها.



٣٥

2-2-9  المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي 

أصـــدر مجلـــس هيئة الســوق المالية الئحـــة حوكمـــة الشـــركات جديـــدة بموجـــب القـــرار رقـــم )8-16-2017( وتاريـــخ 1438/05/16هـ )الموافـــق 
2017/02/13م(، بنـاًء علـى نظـام الشـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/3( وتاريـخ 1437/01/28هـ )الموافـق 2015/11/11م(، والمعدلـة 

بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم )1-7-2021( بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م( وتعديالتها.

وعلـى الرغـم مـن أن الئحـة حوكمـة الشـركات تعتبـر استرشـادية للشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة كمـا فـي تاريـخ هـذه النشرة، إال أنـه فـي 
حـــال تم تطبيقهـــا بشـــكل إلزامـــي، فـــإن نجـــاح الشـــركة فـــي االلتزام بها بشـــكل صحيـــح يعتمـــد علـــى مـــدى اســـتيعاب وفهـــم مجلس اإلدارة ولجانـــه 
واإلدارة والعامليـــن فـــي الشـــركة لهـــذه القواعـــد واإلجـــراءات. وعليه فـــي حـــال تـــم تطبيـــق الئحـــة حوكمـــة الشـركات بشـكل إلزامـــي علـى الشـركات 
المدرجـــة فـــي الســـوق الموازيـــة، فـــإن الشـــركة ســـتكون ملزمـــة بتطبيـق جميـع المـواد اإللزاميـة فيهـا، وفـي حـال عـدم التزامهـا بذلـك فإنها ستكون 

عرضة للمخالفـــات الجزائيـــة مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة، والتـــي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي جوهـــري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا.  

2-2-10  المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العمات

ــة. وتواجــه  ــر فــي ســعر صــرف العمــالت األجنبي ــة بســبب التغي ــذب قيمــة االســتثمارات المالي ــي تذب ــل مخاطــر أســعار صــرف العمــالت ف تتمث
الشــركات مخاطــر أســعار صــرف العمــالت فــي معظــم األحيــان عندمــا تربطهــا عالقــات تجاريــة مــع أطــراف دوليــة أو مورديــن لســلع مســتوردة مــن 
الخــارج تتطلــب منهــا التعامــل معهــم بالعملــة األجنبيــة. تخضــع معامــالت الشــركة للريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو، لــذا فإنهــا عرضــه 
لمخاطــر تقلــب أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا ومصروفاتهــا المرتبطــة بعملــة غيــر عملــة المملكــة، حيــث ســتؤثر أيــة 

تذبذبــات كبيــرة غيــر متوقعــة فــي أســعار الصــرف ســلباً علــى األداء المالــي للشــركة.

2-2-11  المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة 

ــي تســتحق  ــرة الت ــة أو المتغي ــاً، ســواًء الثابت ــاً أو عالمي ــة محلي ــة أو السياســية أو التنظيمي ــرات االقتصادي ــاً للمتغي ــدة تبع ــر أســعار الفائ ــد تتغي ق
للجهــات الممولــة للشــركة. وبالتالــي، ســوف يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة تكاليــف التمويــل الــذي تحتاجــه الشــركة، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمــال 

الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي. 

2-2-12  المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 

بالرغــم مــن أن الشــركة ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب بخــالف الــزكاة الشــرعية وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة 15% مــن 
رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، إال أنــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى الشــركات مــن قبــل الحكومــة فــي المســتقبل. 
وعليــه، وفــي حــال تــم فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــالف المطبقــة حاليــاً، فســوف يكــون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى 

األداء المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-3  المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم طرحها في السوق الموازية

2-3-1  المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من ِقبل المساهمين الكبار 

بعــد الطــرح، ســيكون هنــاك مســاهم كبيــر واحــد هــو حســن علــي حســن الصيرفــي والــذي ســتبلغ نســبة ملكيتــه 71.00٪ مــن إجمالــي أســهم الشــركة. 
ــح المســاهمين  ــب موافقــة المســاهمين، وبمــا أن ذلــك قــد يتعــارض مــع مصال ــي تتطل ــع المســائل الت ــى جمي ــر عل لذلــك ســيكون بمقــدوره التأثي
الجــدد، فــإن ممارســة هــذه الســيطرة فــي اتخــاذ القــرارات المهمــة كانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وتعييــن اإلدارة العليــا للشــركة والقيــام بعمليـــات 
االندمـــاج واالســـتحواذ وبيـــع األصـــول والموافقــة والمصادقــة علــى عقــود وعمليــات الشــركة وتعديــل رأس مــال الشــركة وبنــود نظامهــا األساســي، 

قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.

2-3-2  المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح

لم يســبق إدراج أســهم الشــركة في أي ســوق لألســهم ســواًء داخل المملكة العربية الســعودية أو خارجها، وال توجد أي تأكيدات بشــأن وجود ســوق 
فاعلــة ومســتمرة لتــداول األســهم بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح وإدراجهــا، وإذا لــم يكــن الســوق ســوقاً نشــطاً وذا ســيولة عاليــة لتــداول أســهم الشــركة، 

فــإن ســيولة تــداول أســهم الشــركة وســعرها ســتتأثران بشــكل ســلبي جوهــري.

2-3-3  المخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين

تنــوي الشــركة إدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة والتــي يقتصــر التــداول فيهــا علــى فئــة المســتثمرين المؤهليــن فقــط دون غيرهــم، الشــيء الــذي 
يقلــل مــن أعــداد المتداوليــن وبالتالــي حجــم التــداول فــي الســهم، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي جوهــري علــى ســيولة وســعر تــداول ســهم الشــركة.

2-3-4  المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدراج سابق ألسهم الشركة وتذبذب سعر السهم

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا، كمــا أنــه ال يوجــد أي تأكيــد بــأن ســعر 
الطــرح ســيكون مســاوياً للســعر الــذي ســيتم تداولــه فــي الســوق بعــد عمليــة الطــرح. وقــد ال يتمكــن المســتثمرون مــن إعــادة بيــع األســهم التــي اكتتبــوا 
فيهــا بنفــس ســعر الطــرح أو بســعر أعلــى منــه، حيــث إن ســعر الســهم بعــد الطــرح قــد يتأثــر بــأداء الشــركة ونتائجهــا، أو بعوامــل أخــرى خارجــة عــن 

ســيطرة الشــركة، بمــا فــي ذلــك الوضــع العــام لالقتصــاد، أو ســيولة الســوق، أو تغيــر األنظمــة الحكوميــة، أو غيرهــا.

2-3-5  المخاطر المتعلقة بعدم توزيع األرباح 

يعتمــد التوزيــع المســتقبلي لألربــاح علــى عــدة عوامــل، تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر األربــاح المســتقبلية، والوضــع المالــي، ومتطلبــات رأس 
المــال، واحتياطيــات الشــركة القابلــة للتوزيــع، واألوضــاع االقتصاديــة العامــة، وتحليــل الفــرص واالحتياجــات االســتثمارية وغيرهــا مــن العوامــل ذات 
الصلــة. وقــد يعتبــر مجلــس اإلدارة تلــك العوامــل مهمــة بيــن الحيــن واآلخــر ويقــرر علــى أساســها فيمــا إذا كان ســيرفع أي توصيــة للجمعيــة العامــة 
للمســاهمين بتوزيــع أربــاح فــي المســتقبل. وال تقــدم الشــركة أي ضمــان علــى اإلطــالق بــأن مجلــس اإلدارة ســيوصي بتوزيــع األربــاح مســتقباًل، أو 
أنــه ســتتم الموافقــة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أيــة أربــاح، كمــا وال تقــدم الشــركة 

أي ضمــان بشــأن مقــدار المبالــغ التــي ســيتم دفعهــا كتوزيعــات أربــاح عــن أي عــام محــدد.
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2-3-6  المخاطر المتعلقة ببيع أو طرح أسهم إضافية مستقبًا 

ــاء  ــدة فــي المســتقبل لغــرض التوســع فــي أنشــطة الشــركة أو إلطف ــق إصــدار أســهم جدي ــا عــن طري ــادة رأس ماله ــررت الشــركة زي فــي حــال ق
خســائر، فمــن المحتمــل أن يؤثــر ذلــك ســلباً علــى ســعر الســهم فــي الســوق، أو يــؤدي إلــى تدنــي نســبة ملكّيــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال 

عــدم اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة عنــد إصدارهــا.

كمــا أن الشــركة قــد ال تتمكــن مــن زيــادة رأس مالهــا فــي الوقــت الــذي تحتاجــه، أو بالشــكل الــذي يخــدم مصلحتهــا أو مصلحــة المســاهمين، األمــر 
الــذي ســيؤثر ســلباً علــى توقعــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.

2-3-٧ المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح

للشــركة ســتة )6( مســاهمون كبــار يمتلــك كل منهــم 5٪ وأكثــر مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح. بينمــا ســيكون هنــاك مســاهم كبيــر واحــد فقــط بعــد 
الطــرح )للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع للقســم )4-2( »المســاهمون الكبــار الذيــن يملكــون 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة« مــن هــذه النشــرة(. 
وســيخضع المســاهم الكبيــر بعــد الطــرح لفتــرة حظــر تبــدأ مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة وتســتمر لمــدة اثنــي عشــرة 
شــهراً، حيــث لــن يكــون بمقــدوره التصــرف فــي أي مــن أســهمه التــي يمتلكهــا. إال أنــه وبعــد انتهــاء فتــرة الحظــر، فإنــه ال يوجــد مــا يضمــن عــدم 
بيعــه لجــزء كبيــر مــن أســهمه. كمــا أن بقيــة المســاهمين الكبــار قبــل الطــرح لــن يكــون عليهــم فتــرة حظــر بعــد اإلدراج، نظــراً النخفــاض نســبة ملكيــة 
كل منهــم عــن 5٪، وبالتالــي فإنهــم يســتطيعون بيــع أي عــدد مــن األســهم فــي أي وقــت بعــد اإلدراج. وفــي حــال تــم بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي 

الســوق، أو تــم توقــع حــدوث مثــل هــذا األمــر، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى ســعر ســهم الشــركة. 

2-3-٨  المخاطــر المتعلقــة بعــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء المتطلبــات الحاليــة لانتقــال إلــى 
الســوق الرئيســية أو أي متطلبــات تنظيميــة مســتقبلية

قـــد ترغـــب الشـــركة فـــي المســـتقبل باالنتقـــال إلـــى السـوق الرئيسـية، وعليـه، يجـب عليهـا اسـتيفاء جميـع المتطلبـات النظاميـة الصـادرة عـن هيئـة 
الســـوق الماليـــة وعـــن شركة تداول السعودية )تـــداول السعودية( بنـــاًء علـــى قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـات المســـتمرة وقواعـد اإلدراج، 
والمتعلقـــة بانتقـــال الشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الموازيـــة إلـــى الســـوق الرئيســـية. وبالتالـــي، فإنـــه فـــي حـال عـــدم تمكـن الشـركة مـــن اسـتيفاء 
تلـك المتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـتقبلية قـد تفرضهـا الجهـات الرقابيـة علـى الشـركة أو السـوق، فـإن الشـركة لـن تتمكـن مـن 
االنتقـال إلـى السـوق الرئيسـية. وبمـا أن التـداول في السـوق الموازيـة حتـى تاريـخ هذه النشرة يقتصـر علـى المسـتثمرين المؤهليـن فقـط، فسوف 

يؤثر ذلك ســـلباً علـــى ســـيولة أســـهم الشـــركة وقيمتهـا السـوقية.

2-3-9  المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية 

بعــد اإلدراج فــي الســوق الموازيــة، وبعــد مضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب قواعــد اإلدراج واســتيفاء الشــركة للشــروط الخاصــة باالنتقــال إلــى الســوق 
الرئيســية، قــد ترغــب الشــركة باالســتمرار فــي تــداول أســهمها فــي الســوق الموازيــة عوضــاً عــن االنتقــال للســوق الرئيســي. وبمـــا أن التـــداول فــي 
الســـوق الموازيـــة حتـــى تاريـــخ هذه النشرة يقتصـــر علـــى المســـتثمرين المؤهليـــن فقـــط، فسوف يؤثر ذلك ســـلباً علـــى ســـيولة ســـهم الشـــركة وعلى 

قيمتــه فــي الســوق.
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3-  الشركة

3-١  لمحة عن الشركة 

شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بــــ »الشــركة« أو »الُمصــدر« أو »الريــان« أو »مصنــع الريــان«( هــي شــركة مســاهمة 
مختلطــة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010213199( الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/10/10م(. 
ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة 
القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. تتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي صناعــة 
ــم  ــح، واألشــرطة، والمواســير والخراطي ــواح، والشــرائح، والصفائ ــن )تشــمل األل ــة مــن اللدائ ــة، وصناعــة منتجــات نصــف مصنع ــاس الورقي األكي
ولوازمهــا ... الــخ(، وصناعــة األكيــاس مــن اللدائــن، وصناعــة األدوات المنزليــة وأدوات المطبــخ والزينــة ذات االســتخدام الواحــد، والمخــازن العامــة 

التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع. يقــع مقــر الشــركة الرئيــس ومصنعهــا فــي مدينــة الريــاض بالعنــوان التالــي: 

شركة الريان المتقدمة للصناعة
المنطقة الصناعية الثانية، الرياض

ص.ب 54654 الرياض 11564
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 1313 265 11 966+
فاكس: 1200 265 11 966+

www.rayanadvanced.com.sa :الموقع اإللكتروني
mail@rayanadvanced.com.sa :البريد اإللكتروني

3-2  هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

ــة  ــون ســهم عــادي بقيم ــى )10٫000٫000( عشــرة ملي ــال ســعودي مقســم إل ــون ري ــة ملي ــي )100٫000٫000( مائ ــال الشــركة الحال ــغ رأس م يبل
اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة بالكامــل. ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة الشــركة قبــل وبعــد الطــرح:

الجدول رقم 10: هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح 

القيمة اإلسمية عدد األسهم
)ر.س.( 

نسبة الملكية

عدد األسهم
القيمة 
اإلسمية
 )ر.س.(

نسبة الملكية

غير المباشرة
غير المباشرةالمباشرة

المباشرة

حسن علي حسن 1
-71.00٪7٫100٫00071٫000٫000-74.00٪7٫400٫00074٫000٫000الصيرفي

عواطف حسن 2
-1.00٪100٫0001٫000٫000-1.00٪100٫0001٫000٫000إبراهيم بترجي

ريان حسن علي 3
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000الصيرفي

محمد حسن 4
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000علي الصيرفي
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المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح 

القيمة اإلسمية عدد األسهم
)ر.س.( 

نسبة الملكية

عدد األسهم
القيمة 
اإلسمية
 )ر.س.(

نسبة الملكية

غير المباشرة
غير المباشرةالمباشرة

المباشرة

ود حسن علي 5
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000الصيرفي

ريم حسن علي 6
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000الصيرفي

سامي فهد 7
-4.00٪400٫0004٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000خضر جودة

-20.00٪2٫000٫00020٫000٫000----أسهم الطرح

-100.00٪10٫000٫000100٫000٫000-100.00٪10٫000٫000100٫000٫000اإلجمالي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-3  تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال

تأسســت شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة تحــت اســم مصنــع الريــان لمنتجــات البالســتيك كفــرع لمؤسســة الخليــج للمقــاوالت المملوكــة بالكامــل 
لحســن علــي الصيرفــي فــي عــام 1989م وذلــك بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )45/ص( وتاريــخ 1410/01/25هـــ )الموافــق 1989/08/27م(، 
وذلــك قبــل تحويــل مصنــع الريــان إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس المصــادق عليــه مــن كاتــب العــدل بــوزارة التجــارة 
بالصحيفــة )70/69( عــدد )980( مــن المجلــد )160( لعــام 1426هـــ فــي تاريــخ 1426/08/10هـــ )الموافــق 2005/09/14م( والســجل التجــاري 
رقــم )1010213199( الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/10/10م(، وبموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم 
)2182/ص( وتاريــخ 1428/08/28هـــ )الموافــق 2007/09/10م(. وقــد بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد تأسيســها )10٫000٫000( عشــرة مالييــن 
ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000( عشــرة آالف حصــة عينيــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وتمثلــت أنشــطة 
الشــركة حســب عقــد التأســيس فــي إنتــاج األكيــاس البالســتيكية مــن البولــي إثيليــن عالــي ومنخفــض الكثافــة ورقائــق التغليــف مــن البولــي إثيليــن 
والبولــي أميــد، وإنتــاج الشــوك والمالعــق والســكاكين البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد. وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو 

التالــي: 

الجدول رقم 11: هيكل ملكية الشركة عند تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ر.س.(

إجمالي قيمة 
الحصص
)ر. س.(

نسبة الملكية

شركة الخليج للمقاوالت والصناعة 
90.00٪9٫0001٫0009٫000٫000والتجارة

10.00٪1٫0001٫0001٫000٫000حسن علي حسن الصيرفي

100.00٪10٫000٫000-10٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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ــى الشــريك  ــي حســن الصيرفــي عــن كامــل حصصــه فــي الشــركة إل ــازل حســن عل ــخ 1428/11/03هـــ )الموافــق 2007/11/13م(، تن وفــي تاري
ــادة رأس مــال الشــركة  ــم تعديــل عقــد التأســيس وذلــك بزي ــة للمطاعــم والمنتزهــات المحــدودة. كمــا ت الجديــد بالشــركة وهــي الشــركة الخليجي
ليصبــح )20٫000٫000( عشــرين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )20٫000( عشــرين ألــف حصــة عينيــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا 
)1٫000( ألــف ريــال ســعودي. وقــد تمــت الزيــادة بتحويــل مبلــغ )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ريــال مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب 

رأس المــال، وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه: 

الجدول رقم 12: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء 
)ر. س.( 

إجمالي قيمة 
الحصص
)ر. س.( 

نسبة الملكية

شركة الخليج للمقاوالت والصناعة 
90.00٪18٫0001٫00018٫000٫000والتجارة

الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات 
10.00٪2٫0001٫0002٫000٫000المحدودة

100.00٪20٫000٫000-20٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وفــي تاريــخ 1430/06/06هـــ )الموافــق 2009/05/30م(، رغبــت الشــركة الخليجيــة للمطاعــم والمنتزهــات المحــدودة بالتنــازل عــن كامــل حصصها 
ببيــع عــدد )666( حصــة لريــان حســن علــي الصيرفــي وعــدد )666( حصــة لمحمــد حســن علــي الصيرفــي وعــدد )334( لــود حســن علــي الصيرفــي 

وعــدد )334( لريــم حســن علــي الصيرفــي ويبيــن الجــدول أدنــاه هيــكل ملكيــة الشــركة بعــد التنــازل: 

الجدول رقم 13: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1430/06/06هـ )الموافق 2009/05/30م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ر. س.(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ر. س.(

شركة الخليج للمقاوالت 
90.00٪18٫0001٫00018٫000٫000والصناعة والتجارة

3.33٪6661٫000666٫000ريان حسن علي الصيرفي

3.33٪6661٫000666٫000محمد حسن علي الصيرفي

1.67٪3341٫000334٫000ود حسن علي الصيرفي

1.67٪3341٫000334٫000ريم حسن علي الصيرفي

100.00٪20٫000٫000-20٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وفــي تاريــخ 1430/09/26هـــ )الموافــق 2009/09/16م(، اتفــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن )20٫000٫000( عشــرين مليــون ريــال 
ســعودي إلــى )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ريــال ســعودي. وتمــت الزيــادة فــي رأس المــال مــن خــالل حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة، ويوضــح 

الجــدول أدنــاه هيــكل ملكيــة الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال:
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الجدول رقم 14: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1430/09/26هـ )الموافق 2009/09/16م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ر. س.( 

إجمالي قيمة 
الحصص
)ر. س.( 

نسبة الملكية

شركة الخليج للمقاوالت والصناعة 
90.00٪27٫0001٫00027٫000٫000والتجارة

3.33٪9991٫000999٫000ريان حسن علي الصيرفي

3.33٪9991٫000999٫000محمد حسن علي الصيرفي

1.67٪5011٫000501٫000ود حسن علي الصيرفي

1.67٪5011٫000501٫000ريم حسن علي الصيرفي

100.00٪30٫000٫000-30٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

ــازل عــن كامــل حصصهــا  ــج للمقــاوالت والصناعــة والتجــارة بالتن ــخ 1431/11/11هـــ )الموافــق 2010/10/19م(، رغبــت شــركة الخلي وفــي تاري
ببيــع عــدد )9٫000( حصــة لريــان حســن علــي الصيرفــي وعــدد )9٫000( حصــة لمحمــد حســن علــي الصيرفــي وعــدد )4٫500( لــود حســن علــي 

الصيرفــي وعــدد )4٫500( لريــم حســن علــي الصيرفــي ويبيــن الجــدول أدنــاه هيــكل ملكيــة الشــركة بعــد التنــازل: 

الجدول رقم 15: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1431/11/11هـ )الموافق 2010/10/19م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ر. س.( 

إجمالي قيمة 
الحصص
)ر. س.( 

نسبة الملكية

33.33٪9٫9991٫0009٫999٫000ريان حسن علي الصيرفي

33.33٪9٫9991٫0009٫999٫000محمد حسن علي الصيرفي

16.67٪5٫0011٫0005٫001٫000ود حسن علي الصيرفي

16.67٪5٫0011٫0005٫001٫000ريم حسن علي الصيرفي

100.00٪30٫000٫000-30٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وفــي تاريــخ 1441/02/11هـــ )الموافــق 2019/10/10م(، قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال الشــركة مــن )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ريــال ســعودي 
إلــى )50٫000٫000( خمســين مليــون ريــال ســعودي وتغييــر قيمــة الحصــة الواحــدة مــن )1٫000( ألــف ريــال ســعودي إلــى )10( عشــرة ريــاالت 
ســعودية. وتمــت الزيــادة علــى رأس المــال مــن حســاب جــاري الشــركاء بالشــركة، ويوضــح الجــدول أدنــاه هيــكل ملكيــة الشــركة بعــد زيــادة رأس 

المــال:
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الجدول رقم 16: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/02/11هـ )الموافق 2019/10/10م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ر. س.( 

إجمالي قيمة 
الحصص
)ر. س.( 

نسبة الملكية

33.33٪1٫666٫6671016٫666٫670ريان حسن علي الصيرفي

33.33٪1٫666٫6671016٫666٫670محمد حسن علي الصيرفي

16.67٪833٫333108٫333٫330ود حسن علي الصيرفي

16.67٪833٫333108٫333٫330ريم حسن علي الصيرفي

100.00٪50٫000٫000-5٫000٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وفــي تاريــخ 1443/05/22هـــ )الموافــق 2021/12/26م(، قــرر الشــركاء التنــازل عــن جــزء مــن حصصهــم لــكل مــن حســن علــي حســن الصيرفــي، 
وعواطــف حســن إبراهيــم بترجــي، كشــريكين جديديــن، وتــم تعديــل عقــد التأســيس بنــاء علــى ذلــك. ويبيــن الجــدول أدنــاه هيــكل ملكيــة الشــركة 

بعــد التنــازل:

الجدول رقم 17: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/05/22هـ )الموافق 2021/12/26م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ر. س.( 

إجمالي قيمة 
الحصص
)ر. س.( 

نسبة الملكية

79.00٪3٫950٫0001039٫500٫000حسن علي حسن الصيرفي

1.00٪50٫00010500٫000عواطف حسن إبراهيم بترجي

5.00٪250٫000102٫500٫000ريان حسن علي الصيرفي

5.00٪250٫000102٫500٫000محمد حسن علي الصيرفي

5.00٪250٫000102٫500٫000ود حسن علي الصيرفي

5.00٪250٫000102٫500٫000ريم حسن علي الصيرفي

100.00٪50٫000٫000-5٫000٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وفــي تاريــخ 1443/05/29هـــ )الموافــق 2022/01/02م(، رغــب حســن علــي حســن الصيرفــي بالتنــازل عــن جــزء مــن حصصــه بعــدد )250٫000( 
حصــة لســامي فهــد خضــر جــودة )أردنــي الجنســية(. كمــا رغــب الشــركاء بتعديــل بعــض مــواد عقــد التأســيس. وقــد تــم تعديــل عقــد التأســيس 
وإثباتــه لــدى وزارة التجــارة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة. ويبيــن الجــدول أدنــاه هيــكل ملكيــة الشــركة كمــا بتاريــخ 1443/05/29هـــ:
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الجدول رقم 18: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/05/29هـ )الموافق 2022/01/02م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ر. س.( 

إجمالي قيمة 
الحصص
)ر. س.( 

نسبة الملكية

74.00٪3٫700٫0001037٫000٫000حسن علي حسن الصيرفي

1.00٪50٫00010500٫000عواطف حسن إبراهيم بترجي

5.00٪250٫000102٫500٫000ريان حسن علي الصيرفي

5.00٪250٫000102٫500٫000محمد حسن علي الصيرفي

5.00٪250٫000102٫500٫000ود حسن علي الصيرفي

5.00٪250٫000102٫500٫000ريم حسن علي الصيرفي

5.00٪250٫000102٫500٫000سامي فهد خضر جودة

100.00٪50٫000٫000-5٫000٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وفــي تاريــخ 1443/06/28هـــ )الموافــق 2022/01/31م(، قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال الشــركة من )50٫000٫000( خمســين مليون ريال ســعودي 
إلــى )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم. كمــا قــرر الشــركاء أيضــاً تحويــل الشــركة مــن 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة إلــى شــركة مســاهمة مختلطــة مقفلــة، بموجــب قــرار وزارة التجــارة رقــم )874( بتاريــخ 1443/07/15هـــ 
ــق  ــخ 1426/09/07هـــ )المواف ــاض بتاري ــة الري ــن مدين ــم )1010213199( الصــادر م ــق 2022/02/16م( وبموجــب الســجل التجــاري رق )المواف
2005/10/01م(، وبــرأس مــال يبلــغ )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم. مدفوعــة 

القيمــة بالكامــل، تبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد منهــا )10( عشــرة ريــال ســعودي، وجميعهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة.  

الجدول رقم 19: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/06/28هـ )الموافق 2022/01/31م(

عدد األسهمالمساهمون
القيمة االسمية 

للسهم
)ر. س.( 

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم

)ر. س.( 
نسبة الملكية

74.00٪7٫400٫0001074٫000٫000حسن علي حسن الصيرفي

1.00٪100٫000101٫000٫000عواطف حسن إبراهيم بترجي

5.00٪500٫000105٫000٫000ريان حسن علي الصيرفي

5.00٪500٫000105٫000٫000محمد حسن علي الصيرفي

5.00٪500٫000105٫000٫000ود حسن علي الصيرفي

5.00٪500٫000105٫000٫000ريم حسن علي الصيرفي

5.00٪500٫000105٫000٫000سامي فهد خضر جودة

100.00٪100٫000٫000-10٫000٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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3-4  رؤية الشركة 

ــج  ــة الخلي ــة الســعودية ومنطق ــة العربي ــي المملك ــة ف ــف المرن ــة لصناعــات التغلي ــول الكامل ــم الحل ــزود األول لتقدي ــون الم ــح الشــركة ألن تك تطم
العربــي، وأن تكــون مــن أهــم المصنعيــن لمنتجــات التغليــف المرنــة )ال ســيما المتخصصــة منهــا( علــى مســتوى العالــم، وذلــك بمواصلــة مســيرتها 

الناجحــة فــي تلبيــة احتياجــات األســواق المحليــة والعالميــة وفــق أعلــى المعاييــر. 

3-5  رسالة الشركة 

تتمثــل رســالة الشــركة فــي االعتمــاد علــى تقنيــات التصنيــع الحديثــة والمبتكــرة لتقديــم منتجــات متميــزة وعاليــة الجــودة، وتقديــم أعلــى المســتويات 
لخدمــة العمالء. 

3-6  استراتيجية الشركة 

تعتمــد الشــركة فــي اســتراتيجيتها علــى مواكبــة التقنيــات الحديثــة ذات العالقــة بمنتجــات التغليــف المرنــة ســواء كان ذلــك فــي منتجــات الفيلــم أو 
منتجــات رقائــق البولــي إيثيليــن )البــاك شــيت( التــي تقــوم بإنتاجهــا. وتســعى الشــركة مــن خــالل هــذا األمــر للحفــاظ علــى ســمعتها الجيــدة وتعزيــز 
تواجدهــا اإلقليمــي والعالمــي، حيــث إنهــا تمكنــت مــن الوصــول لعمــالء مــن مختلــف الــدول. وفــي إطــار ســعيها إلــى زيــادة معــدالت النجــاح، فــإن 
تركيــز الشــركة يشــمل أيضــاً زيــادة االهتمــام بتطويــر موظفيهــا، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة حجــم األعمــال ونموهــا. وتتمحــور اســتراتيجيتها فيمــا يلــي:

التوسع في الطاقة اإلنتاجية ليتم استغالل الطلب العالي على المنتجات.. 1
الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء من خالل تسويق العالمة التجارية للشركة بشكل فعال.. 2
االلتزام بالتحسين والتطوير الُمستمر على المدى الطويل.. 3
االستمرار في مواكبة المستجدات التقنية ذات العالقة لزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة للمنتجات. . 4
تطويــر الموظفيــن العامليــن فــي الشــركة واســتقطاب الكفــاءات المناســبة مــن أصحــاب الخبــرة وكذلــك حديثــي التخــرج للمســاهمة فــي دفــع . 5

عجلــة التنميــة والتقــدم فــي المجــال الصناعــي علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية. 

3-7  نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة 

تتمثل أهم نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة فيما يلي:

التميز في التقنية المستخدمة:  -

تمتلــك الشــركة تقنيــات متقدمــة ومتوفــرة بشــكل محــدود للغايــة فــي غالبيــة المصانــع المحليــة وكذلــك علــى المســتوى اإلقليمــي، حيــث قامــت 
الشــركة بتجهيــز وتطويــر مصانعهــا مــع شــركات عالميــة رائــدة، األمــر الــذي أدى لقيــام الشــركة بتصنيــع منتجاتهــا بطاقــة إنتاجيــة عاليــة ورقابــة 
شــديدة علــى الجــودة، وأتمتــة عمليــة التصنيــع واإلنتــاج إلــى حــد كبيــر وذلــك باســتخدام تقنيــات متطــورة تســمح بتقليــل أعــداد العمالــة المطلوبــة 

مــن بدايــة اإلنتــاج حتــى الحصــول علــى المنتــج النهائــي دون تدخــل بشــري، ممــا أدى إلــى خلــق ميــزة تنافســية مهمــة لــدى الشــركة.

حجم الطاقة اإلنتاجية: -

ــة فــي الســنوات  ــادة هــذه الطاقــة اإلنتاجي ــة، وتســعى الشــركة لزي ــات أوروبي ــرة فــي الطباعــة المتطــورة بتقني ــة كبي ــاز الشــركة بطاقــة إنتاجي تمت
ــة.  المقبل

الخبرات الكبيرة لفريق العمل اإلداري: -

يتمتــع فريــق العمــل اإلداري لــدى الشــركة منــذ تأسيســها بخبــرات محليــة وعالميــة، األمــر الــذي يســاعد علــى الفهــم العميــق للصناعــة، وبالتالــي 
يصــب فــي مصلحــة الشــركة مــن ناحيــة التفــوق محليــاً وإقليميــاً.
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العالقات االستراتيجية مع العمالء:  -

تمكنــت الشــركة مــن خــالل فريــق المبيعــات لديهــا مــن بنــاء عالقــات اســتراتيجية مميــزة مــع العمــالء مــن مختلــف األســواق، حيــث حافظــت علــى 
هــذه العالقــات لفتــرات زمنيــة طويلــة. وبفضــل هــذه العالقــات قامــت الشــركة بالتصنيــع للعديــد مــن الجهــات الكبيــرة والمعروفــة محليــاً وعالميــاً 
فــي مجــال الســوبرماركت )فيمــا يتعلــق بإنتــاج منتجــات تغليــف ومنتجــات بالســتيكية خاصــة بأســماء تلــك الجهــات( أو فــي مجــال األطعمــة )فيمــا 
يخــص التغليــف لألكيــاس المســتخدمة( أو فــي مجــال حفاضــات األطفــال والفــوط الصحيــة )فيمــا يخــص المنتجــات البالســتيكية المتخصصــة 

التــي تدخــل فــي صناعــة الحفاضــات والفــوط الصحيــة( وذلــك لكبــرى الشــركات العاملــة فــي هــذه المجــاالت.

التصدير للدول المجاورة واإلقليمية: -

اســتطاعت الشــركة أن تكــون لهــا قاعــدة عمــالء فــي العديــد مــن الــدول الخليجيــة وأخــرى مــن ضمــن دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وذلــك 
بفضــل مــا تتمتــع بــه منتجــات الشــركة مــن جــودة ومــا يمتلكــه فريــق عملهــا مــن خبــرات واحترافيــة فــي تقديــم الخدمــات مــا قبــل ومــا بعــد البيــع. 
حيــث تمكنــت الشــركة مــن الوصــول لعمــالء فــي دول مختلفــة، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودولــة الكويــت، 

والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة مصــر العربيــة، والجمهوريــة الجزائريــة.

تكلفة اإلنتاج المنخفضة نسبيًا: -

تمكنــت الشــركة مــن كســب ثقــة المورديــن علــى مــدى الســنوات، ممــا أدى لحصولهــا علــى أســعار منافســة للمنتجــات الخــام المطلوبــة. وبالتالــي فــإن 
تكلفــة اإلنتــاج بشــكل عــام منحــت الشــركة ميــزة أخــرى فــي التفــوق علــى المنافســين المحلييــن والخارجييــن.
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3-8  السجالت التجارية

يوضح الجدول التالي السجالت التجارية لشركة الريان المتقدمة للصناعة:

الجدول رقم 20: السجالت التجارية

الكيان اسم الشركة
القانوني

رقم السجل 
مكان النشاطالتجاري

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار اإلصدار

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

شركة
مساهمة 
مختلطة 

مقفلة

)1010213199(

صناعة األكياس 
الورقية، وصناعة 
منتجات نصف 

مصنعة من 
اللدائن )تشمل 

األلواح، والشرائح، 
والصفائح، 
واألشرطة، 
والمواسير 

والخراطيم ولوازمها 
... الخ(، وصناعة 

األكياس من اللدائن، 
وصناعة األدوات 
المنزلية وأدوات 

المطبخ والزينة ذات 
االستخدام الواحد، 
والمخازن العامة 

التي تضم مجموعة 
متنوعة من السلع

مدينة 
الرياض

1426/09/07هـ
)2005/10/10م(

1446/09/07هـ
)2025/03/07م(

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

فرع شركة 
مساهمة 
مختلفطة 

مقفلة

)1010670184(

صناعية أكياس 
ورقية، والطباعة، 
وصناعة األكياس 

من اللدائن، 
والمخازن العامة 

التي تضم مجموعة 
متنوعة من السلع

مدينة 
الرياض

1442/04/09هـ
)2020/11/24م(

1444/04/09هـ
)2022/11/03م(

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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3-9  أنشطة الشركة الرئيسية

تتمثــل أنشــطة شــركة الريــان المتقدمــة للصناعةحاليــاً فــي إنتــاج وبيــع وتســويق المنتجــات البالســتيكية المســتخدمة فــي التغليــف والتعبئــة 
المتخصصــة التــي تعتمــد علــى رقائــق البولــي إيثليــن عالــي ومنخفــض الكثافــة بمختلــف اســتخداماتها كطباعــة وتغليــف حفائــض األطفــال والفــوط 
الصحيــة النســائية ورقائــق تغليــف المنتجــات الورقيــة وتغليــف المنتجــات الغذائيــة وأكيــاس حفــظ الطعــام وأكيــاس التســوق المختلفــة المطبوعــة 
وأشــرطة التحذيــر المختلفــة وأكيــاس التغليــف الخاصــة بالعصائــر والميــاه والمشــروبات المختلفــة ومفــارش الســفرة المطبوعــة والســادة وأكيــاس 
النفايــات الطبيــة والمنزليــة المختلفــة. وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي صناعــة األكيــاس الورقيــة، وصناعــة منتجــات نصــف 
مصنعــة مــن اللدائــن )تشــمل األلــواح، والشــرائح، والصفائــح، واألشــرطة، والمواســير والخراطيــم ولوازمهــا ... الــخ(، وصناعــة األكيــاس مــن اللدائن، 
وصناعــة األدوات المنزليــة وأدوات المطبــخ والزينــة ذات االســتخدام الواحــد، والمخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع. وتتمثــل 

أنشــطة الشــركة بحســب نظامهــا األساســي فيمــا يلــي: 

صناعة أكياس ورقية.. 1
صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن يشمل )ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة، مواسير وخراطيم ولوازمها. الخ(.. 2
صناعة األكياس من اللدائن.. 3
صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والزينة ذات االستخدام الواحد. . 4
المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.. 5

وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة وال زالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذه 

النشــرة )راجــع القســم رقــم )3-19( »التراخيــص والشــهادات والموافقــات الحكوميــة« مــن هــذه النشــرة(. 

تــزاول الشــركة أنشــطتها الرئيســية مــن خــالل مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض، وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، يقــر مجلــس إدارة الشــركة بأنــه ال 
يوجــد لــدى الشــركة أي نشــاط تجــاري أو أيــة أصــول خــارج المملكــة.

ويقــر مجلــس إدارة الشــركة بعــدم وجــود أي نيــة إلجــراء أي تغييــر جوهــري علــى طبيعــة نشــاط الشــركة، كمــا يُقــر بــأن الشــركة ال تنــوي إنتــاج أي 
منتجــات جديــدة أو الدخــول فــي نشــاطات جديــدة، حيــث تقتصــر خططهــا التوســعية فــي زيــادة خطــوط اإلنتــاج وافتتــاح مصانــع تقــوم بإنتــاج ذات 

المنتجــات الحاليــة، أي أن التوســعات هــي بغــرض زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة فقــط.

3-١0  منتجات الشركة

يتركز مجال عمل الشركة في خطي إنتاج رئيسيين هما الفيلم ورقائق البولي إيثيلين )الباك شيت(. وفيما يلي نبذة عن كل منها:

3-10-1  إنتاج الفيلم

يتضمن خط إنتاج الفيلم ثالثة مراحل للوصول للمنتج النهائي: 

المرحلــة األولــى »إنتــاج الفيلــم«: يتــم إذابــة المــواد الخــام واللدائــن عــن طريــق الحــرارة، ويتــم نقلهــا فــي عمليــة اإلنتــاج إلــى أن يتــم تحويلهــا إلــى 
بالــون. ويتــم التحكــم فــي عــرض الفيلــم وســماكته مــن خــالل أجهــزة التحكــم الحديثــة المتوفــرة فــي خــط اإلنتــاج وثــم يتــم معالجــة الفيلــم بالشــحنة 

الكهربائيــة ليصبــح الفيلــم قابــل للطباعــة.

المرحلــة الثانيــة »الطباعــة«: يتــم طباعــة األفــالم والرقائــق المختلفــة المنتجــة فــي المرحلــة األولــى علــى خطــوط الطباعــة المختلفــة )لغايــة )10( 
عشــرة ألــوان( حســب تصاميــم العمــالء ومقاســاتهم المختلفــة والمطلوبــة بتقنيــات عاليــة ومتطــورة.

 المرحلــة الثالثــة »التقطيــع والتجهيــز«:  يتــم تحويــل األفــالم والرقائــق المطبوعــة إلــى منتــج نهائــي بالمواصفــات والمقاســات والتصاميــم المطلوبــة 
مــن كل عميــل بحيــث تكــون صالحــة للتعبئــة والتغليــف علــى خطــوط اإلنتــاج للعمــالء كاًل حســب طلبــه.
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وتتمثل أهم المنتجات التي يتم تصنيعها ضمن خط إنتاج الفيلم فيما يلي: 

أكياس تغليف حفاضات األطفال وكبار السن المطبوعة.. 1
أكياس تغليف الفوط الصحية النسائية المطبوعة. . 2
أكياس ورقائق تغليف المنتجات الورقية المطبوعة.. 3
أكياس تغليف المنتجات الغذائية والمخابز المطبوعة.. 4
أكياس حفظ الطعام.. 5
أكياس التسوق المختلفة المطبوعة.. 6
أكياس ورقائق التغليف المختلفة السادة والمطبوعة.. 7
أشرطة التحذير المختلفة.. 8
رقائق التغليف الخارجي للعصائر والمياه والمشروبات المختلفة.. 9

10. مفارش السفرة المختلفة المطبوعة والسادة.
11. أكياس النفايات العادية.
12. أكياس النفايات الطبية.

3-10-2  إنتاج رقائق البولي إيثيلين )الباك شيت(

يتــم تســخين وإذابــة المــواد الخــام عنــد درجــة حــرارة مرتفعــة )تصــل إلــى مــا يقــارب 250 درجــة مئويــة(، ومــن ثــم يتــم تجفيفهــا وتبريدهــا وضبــط 
الســماكة. ثــم يتــم إضافــة الشــحنة الكهربائيــة لتصبــح الرقائــق قابلــة للطباعــة حســب تصاميــم وطلبــات كل عميــل، ومــن ثــم تتــم عمليــة القــص 

واللــف حســب المقاســات للمنتــج النهائــي.

وتتمثل أهم المنتجات التي يتم تصنيعها في خط إنتاج رقائق البولي إيثيلين )الباك شيت( فيما يلي: 

رقائق بولي إيثلين الخاص بحفائض األطفال المطبوعة والغير مطبوعة.. 1
رقائق بولي إيثلين الخاص بالفوط الصحية النسائية المطبوعة والغير مطبوعة.. 2
رقائق بولي إيثلين الخاص بحفائض كبار السن المطبوعة والغير مطبوعة. . 3
رقائق بولي إيثلين المبطنة مع األقمشة المنسوجة.. 4

ويوضح الجدول التالي الكميات الُمنتجة من خَطي إنتاج الشركة بحسب أنواعها خالل عام 2020م و2021م والنصف األول من العام 2022م:

الجدول رقم 21: الكميات المنتجة من خَطي إنتاج الشركة

العام 2020مأنواع الخطوط
)طن متري(

العام 2021م
)طن متري(

كما في 2022/06/30م
)طن متري(

10٫40010٫2635٫768إنتاج الفيلم

رقائق البولي إيثيلين )الباك 
7٫1668٫6524٫742شيت(

17٫56618٫91510٫510المجموع

21٫60021٫73010٫865الطاقة اإلنتاجية

نسبة الطاقة اإلنتاجية 
96.73٪87.5٪81.32٪الُمستغلة*

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تم حساب نسبة الطاقة اإلنتاجية الُمستغلة لكل عام بناًء على الطاقة اإلنتاجية سنوياً.
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3-١١  مصانع شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-11-1  مصنع رقم »1«

تأســس مصنــع رقــم »1« فــي العــام 1989م وبــدأ اإلنتــاج فــي العــام 1991م، حيــث كان المصنــع تابــع لمؤسســة الخليــج للمقــاوالت، وفــي العــام 2005م 
تــم تحويــل المصنــع إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة باســم شــركة مصنــع الريــان لمنتجــات البالســتيك. بــدأ المصنــع بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ )300( 
ثالثمائــة طــن متــري ســنوياً. ثــم تــم العمــل علــى توســيع الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع بإضافــة آالت ومعــدات بشــكل مســتمر حتــى وصلــت الطاقــة 
اإلنتاجيــة إلــى )9٫000( تســعة آالف طــن متــري ســنوياً فــي العــام 2016م. ويحتــوي المصنــع علــى )10( عشــرة خطــوط إلنتــاج الفيلــم. ويوضــح 

الجــدول التالــي الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع منــذ تأسيســه: 

الجدول رقم 22: الطاقة اإلنتاجية لمصنع رقم »1«

الطاقة اإلنتاجية قبل الزيادةسنة الزيادة
)طن متري(

الطاقة اإلنتاجية بعد الزيادة
نسبة الزيادة)طن متري(

--1٫200عام 1991 م

25.00٪1٫2001٫500عام 1993 م

33.33٪1٫5002٫000عام 1994م

10.00٪2٫0002٫200عام 1996 م

36.36٪2٫2003٫000عام 1998م 

33.33٪3٫0004٫000عام 1999م

25.00٪4٫0005٫000عام 2006م

10.00٪5٫0005٫500عام 2007 م

18.18٪5٫5006٫500عام 2008 م

15.38٪6٫5007٫500عام 2012 م

9.33٪7٫5008٫200عام 2015 م 

9.75٪8٫2009٫000عام 2016 م

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-11-2  مصنع رقم »2«

تــم افتتــاح مصنــع رقــم »2« فــي العــام 2009م بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ )2٫500( ألفيــن وخمســمائة طــن متــري ســنوياً. وبعدهــا تــم رفــع الطاقــة اإلنتاجية 
للمصنــع علــى عــدة ســنوات حتــى وصلــت إلــى )6٫480( ســتة آالف وأربعمائــة وثمانيــن طــن متــري ســنوياً. ويتكــون المصنــع مــن خطــي إنتــاج رقائــق 

البولــي إيثيليــن )البــاك شــيت(. ويوضــح الجــدول التالــي الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع منــذ تأسيســه:
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الجدول رقم 23: الطاقة اإلنتاجية لمصنع رقم »2«

الطاقة اإلنتاجية قبل الزيادةسنة الزيادة
)طن متري(

الطاقة اإلنتاجية بعد الزيادة
نسبة الزيادة)طن متري(

--2٫500عام 2009م

159.20٪6٫480 2٫500عام 2010م

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-11-3  مصنع رقم »3«

تــم افتتــاح مصنــع رقــم »3« فــي العــام 2019م بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ )4٫500( أربعــة آالف وخمســمائة طــن متــري ســنوياً. وتــم رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة 
للمصنــع فــي العــام 2020م لتصــل إلــى )6٫250( ســتة آالف ومائتيــن وخمســين طــن متــري ســنوياً. ويتكــون المصنــع مــن خــط إنتــاج رقائــق البولــي 

إيثيليــن )البــاك شــيت( وخطــي إنتــاج الفيلــم. ويوضــح الجــدول التالــي الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع منــذ تأسيســه:

الجدول رقم 24: الطاقة اإلنتاجية لمصنع رقم »3«

الطاقة اإلنتاجية قبل الزيادةسنة الزيادة 
)طن متري(

الطاقة اإلنتاجية بعد الزيادة
نسبة الزيادة)طن متري(

--4٫500عام 2019م

38.89٪4٫5006٫250عام 2020م

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-١2  الموردين والمواد الخام

تُعتبــر مــواد البولــي إيثيليــن واألحبــار والمذيبــات واألصبغــة البالســتيكية ومــواد التغليــف المــواد األوليــة الرئيســية التــي تُســتخدم فــي تصنيــع الفيلــم 
ورقائــق البولــي إيثيليــن )البــاك شــيت(، وتحصــل عليهــا الشــركة مــن عــدة مصــادر بحســب الكميــات المطلوبــة وبحســب األســعار المنافســة. وقــد 
شــكلت مــواد البولــي ايثليــن المتنوعــة مــا نســبته 73.78٪ مــن إجمالــي المــواد األوليــة المســتخدمة فــي عمليــة التصنيــع خــالل عــام 2020م، وشــكلت 
مــا نســبته 76.49٪ مــن إجمالــي المــواد األوليــة المســتخدمة فــي عمليــة التصنيــع خــالل عــام 2021م. ويوضــح الجــدول التالــي أنــواع المــواد الخــام 

الُمســتخدمة فــي التصنيــع: 
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الجدول رقم 25: أنواع المواد الخام

أنواع 
المواد 
الخام

قيمة المشتريات 
خالل عام 2020م

)مليون ريال 
سعودي(

النسبة من 
المجموع

قيمة المشتريات 
خالل عام 2021م

)مليون ريال 
سعودي(

النسبة من 
المجموع

قيمة المشتريات 
كما في 

2022/06/30م
)مليون ريال 

سعودي(

النسبة من 
المجموع

بولي 
ايثلين 
متنوع

67٫31٪73.7888٫86٪76.4953٫76٪76.81

أحبار 
8.27٪8.375٫79٪10.389٫72٪9٫47ومذيبات

أصبغة 
6.54٪7.094٫58٪6.638٫24٪6٫05بالستيكية

مواد 
5.72٪2.844٫00٪2.893٫30٪2٫64تغليف

2.66٪5.211٫86٪6.326٫05٪5٫76أخرى

100.00٪100.0069٫99٪100.00116٫17٪91٫23المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وتعتمــد الشــركة علــى )50( خمســين مــورد للمــواد الخــام الُمســتخدمة فــي التصنيــع، حيــث بلغــت نســبة اعتمادهــا علــى أكبــر )5( خمســة مورديــن 
مجتمعيــن مــا نســبته 88.22٪ خــالل النصــف األول مــن العــام 2022م، ونســبة 85.27٪ خــالل العــام 2021م، ونســبة 82.92٪ خــالل العــام 2020م.  

ويبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل المورديــن:

الجدول رقم 26: أكبر موردي الشركة

طبيعة بلد المصدرالشركة 
المشتريات

قيمة 
المشتريات 
خالل عام 

2020م )ريال 
سعودي(

النسبة 
المئوية *

قيمة 
المشتريات 
خالل عام 

2021م )ريال 
سعودي(

النسبة 
المئوية *

قيمة المشتريات 
كما في 

2022/06/30م 
)ريال سعودي(

النسبة 
المئوية *

المورد )1(
المملكة 
العربية 
السعودية

71.11٪54.3249٫768٫096٪63.6663٫097٫739٪58٫078٫354مواد البوليمر

المورد )2(
المملكة 
العربية 
السعودية

6.75٪4.724٫722٫219٪6.915٫478٫813٪6٫300٫560أحبار ومذيبات

المورد )3(
المملكة 
العربية 
السعودية

أصبغة 
3.93٪2٫747٫520----بالستيكية
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طبيعة بلد المصدرالشركة 
المشتريات

قيمة 
المشتريات 
خالل عام 

2020م )ريال 
سعودي(

النسبة 
المئوية *

قيمة 
المشتريات 
خالل عام 

2021م )ريال 
سعودي(

النسبة 
المئوية *

قيمة المشتريات 
كما في 

2022/06/30م 
)ريال سعودي(

النسبة 
المئوية *

المورد )4(
المملكة 
العربية 
السعودية

3.80٪2٫661٫615--8.20٪-مواد البوليمر

المورد )5(
المملكة 
العربية 
السعودية

كليشهات 
2.63٪2.031٫841٫857٪2.812٫358٫789٪2٫559٫324جاهزة

المورد )6(
المملكة 
العربية 
السعودية

أصبغة 
1.99٪2.891٫395٫775٪5.703٫357٫368٪5٫201٫482بالستيكية

المورد )7(
المملكة 
العربية 
السعودية

--3.83٪5.444٫452٫639٪4٫958٫698روالت نوون

المورد )8(
المملكة 
العربية 
السعودية

روالت نوون 
--1.85٪4.402٫147٫980٪4٫013٫172ووفن

المورد )9(
المملكة 
العربية 
السعودية

--1.79٪2.882٫083٫212٪2٫633٫946أحبار ومذيبات

موردين 
9.79٪28.576٫853٫982٪8.2133٫192٫747٪7٫487٫082--آخرون

مجموع 
100.00٪100.0069٫991٫064٪100.00116٫169٫287٪91٫232٫618--المشتريات

إجمالي 
تكلفة 

المبيعات
--117٫517٫302-147٫873٫139-87٫475٫729-

نسبة مجموع 
المشتريات 
إلى إجمالي 

تكلفة 
المبيعات

---٪77.63-%78.56-٪80.01

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية
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3-١3  التخزين

قامــت الشــركة بتجهيــز ســاحة تخزيــن ضمــن األراضــي المســتأجرة الســتخدامها كمخــزن ليتــم تخزيــن المــواد فيهــا قبــل ذهابهــا للمصنــع. كمــا أنهــا 
تقــوم فــي الوقــت الحالــي باســتخدام أرض المصنــع رقــم »4« كســاحة تخزيــن إلــى أن يتــم تجهيــز المصنــع بالكامــل ويبــدأ فــي عمليــات التشــغيل 
)للمزيــد مــن التفاصيــل حــول المصنــع رقــم »4« يرجــى الرجــوع للقســم )3-14( »مشــاريع الشــركة«(. ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل ســاحات 

التخزيــن:

الجدول رقم 27: ساحات التخزين

المساحة )متر مربع(نوع المواد الُمخزنةساحة التخزين

منتجات تامة الصنع ومواد تغليف وأحبار ومذيبات ساحة التخزين رقم »1« 
ومواد تغليف وأصبغة بالستيكية

1٫150 م2

5٫218 م2بولي ايثلين وريسايكل ومواد الصقة ومواد تغليفساحة التخزين رقم »2«*

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  ساحة تخزين مؤقتة على أرض المصنع رقم »4« لحين االنتهاء من تجهيزه.

3-١4  مشاريع الشركة

3-14-1  المشاريع الحالية للشركة

تعتمــد الشــركة علــى إســتراتيجية صنــع المنتجــات عنــد الطلــب، ويتــم ذلــك بشــكل دوري خــالل الســنة عــن طريــق تواصــل العمــالء مــع الشــركة 
وطلــب مقــدار معيــن مــن المنتجــات ويتــم صنــع وبيــع ذلــك المقــدار للعميــل.

3-14-2  مشاريع التوسع للشركة

شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة قائمــة علــى 3 مصانــع فــي المنطقــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض، وتخطــط الشــركة لتوســعة الطاقــة اإلنتاجيــة 
بإضافــة خطــوط إنتــاج جديــدة فــي المصنــع رقــم »3«، وبنــاء مصنعيــن إضافييــن )المصنــع رقــم »4« والمصنــع رقــم »5«( فــي ذات المنطقــة، حيــث تــم 
اســتئجار أراضــي للمصانــع اإلضافيــة بالفعــل. وال تنــوي الشــركة إنتــاج أي منتجــات جديــدة أو الدخــول فــي نشــاطات جديــدة مــن خــالل المصنعيــن 
اإلضافييــن، حيــث تقتصــر خططهــا التوســعية فــي زيــادة خطــوط اإلنتــاج وافتتــاح مصانــع تقــوم بإنتــاج ذات المنتجــات الحاليــة، أي أن التوســعات 
هــي بغــرض زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة فقــط. وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة للشــركة )21٫730( واحــد وعشــرين ألــف وســبعمائة وثالثيــن طــن 

متــري ســنوياً. ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل زيــادة الطاقــة االنتاجيــة للشــركة: 

الجدول رقم 28: مشاريع التوسع للمصانع

الخطوطالمصنع
الطاقة اإلنتاجية 

المضافة
)طن متري(

التكلفة
)ريال سعودي(

التاريخ المتوقع 
لالنتهاء من الخط

2023م6٫25048٫800٫000خط باك شيتالمصنع رقم »3«
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الخطوطالمصنع
الطاقة اإلنتاجية 

المضافة
)طن متري(

التكلفة
)ريال سعودي(

التاريخ المتوقع 
لالنتهاء من الخط

المصنع رقم »4«
3٫240خط باك شيت

41٫200٫000
2024م

2027م3٫240خط باك شيت

المصنع رقم »5«
8٫400خط إنتاج الفيلم

73٫694٫500
2026م

2028م8٫400خط إنتاج الفيلم

-29٫530163٫694٫500-المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-١5  االتفاقيات الجوهرية للشركة

يوضح الجدول التالي تفاصيل االتفاقيات الجوهرية للشركة:

الجدول رقم 29: االتفاقيات الجوهرية للشركة

تاريخ االنتهاءتاريخ االتفاقيةالقيمةنوع االتفاقيةاالسم

الشركة السعودية للصناعات 
األساسية - سابك

اتفاقية توريد مواد 
البوليمر

بحسب المنتج والكمية 
2022/12/31م2022/01/01م)أمر بيع(

عقد توريد غير قابل مجموعة صناعية
للنقض

 )93٫896٫538٫12(
2021/05/29م2019/05/29مريال سعودي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-15-1  الشركة السعودية للصناعات األساسية – سابك

فــي تاريــخ 2022/01/01م تــم توقيــع اتفاقيــة ســنوية لتوريــد مــواد البوليمــر )المــواد الخــام المســتخدمة فــي تصنيــع منتجــات الشــركة( بيــن شــركة 
الريــان المتقدمــة للصناعــة والشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( والتــي تتيــح للشــركة طلــب المــواد الخــام بشــكل شــهري مــن شــركة 
ســابك. الجديــر بالذكــر أن العالقــة بيــن الشــركتين بــدأت منــذ العــام 1990م واســتمر التعامــل بيــن الشــركتين علــى مــدى الســنوات بــدون انقطــاع 
ــان المتقدمــة  ــة لشــركة الري ــم خصــم بنســبة ثابت ــإن شــركة ســابك تقــوم بتقدي ــة بينهمــا، ف ــة القوي ــى العالق ــاًء عل ــخ هــذه النشــرة. وبن ــى تاري حت
للصناعــة علــى مشــترياتها مــن المــواد الخــام التــي تشــتريها مــن شــركة ســابك، وذلــك علــى مــدى الســنوات الماضيــة. ومــن غيــر المتوقــع أن يحــدث 

أي تغييــر علــى العالقــة بيــن الطرفيــن، مــا لــم تحــدث أي مســتجدات طارئــة. 

3-15-2  مجموعة صناعية

ــة للصناعــة وإحــدى المجموعــات  ــان المتقدم ــن شــركة الري ــد تجــاري بي ــع عق ــم توقي ــق 2020/10/21م( ت ــخ 1442/03/04هـــ )المواف ــي تاري ف
الصناعيــة )عميــل ســابق لســنوات طويلــة، إال أنهــا واجهــت صعوبــات ماليــة أدت لتراكــم مبالــغ مســتحقة عليهــا تجــاه الشــركة(، تتنــازل بموجبــه 
المجموعــة الصناعيــة تنــازل نهائــي غيــر قابــل للنقــض عــن إيــرادات إحــدى المناقصــات الحكوميــة الطبيــة الخاصــة بمستشــفيات وزارة الصحــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتنــص االتفاقيــة علــى قيــام شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة بتوريــد وتزويــد المجموعــة الصناعيــة بالمــواد 
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الالزمــة للمجموعــة الصناعيــة للقيــام باألعمــال المتعلقــة بالمناقصــة المذكــورة مثــل مــواد التعبئــة والتغليــف وغيرهــا، مقابــل حصــول شــركة الريــان 
المتقدمــة للصناعــة علــى كامــل المســتخلصات والمســتحقات الماليــة الناتجــة عــن تلــك المناقصــة وذلــك لســداد المديونيــة القائمــة علــى المجموعة 
الصناعيــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة وكذلــك لتغطيــة مبالــغ األربــاح المتفــق عليهــا. ولضمــان حقــوق شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة، تــم 
إصــدار ســندات ألمــر لصالــح شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة مقابــل تلــك التوريــدات والمــواد التــي تــم توريدهــا للمجموعــة الصناعيــة. وحيــث 
أنــه تــم االنتهــاء مــن توريــد كافــة األعمــال المترتبــة علــى المناقصــة، ولــم يتــم ســداد كامــل المســتحقات لشــركة الريــان، فقــد قــررت شــركة الريــان 
المتقدمــة للصناعــة االنســحاب مــن االتفاقيــة علمــاً بــأن االتفاقيــة تمنــح شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة حــق االنســحاب دون قيــد أو شــرط.

ونظــراً لوجــود العديــد مــن المطالبــات الماليــة القائمــة علــى المجموعــة الصناعيــة، فقــد قــرر مجلــس إدارة شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة 
عمــل مخصــص ذمــم تجاريــة مدينــة طويلــة األجــل بالتشــاور مــع مراجــع الحســابات للشــركة. وبنــاًء عليــه، فقــد تــم تســجيل المخصــص علــى دفعــات 
كالتالــي: مبلــغ )9٫000٫000( تســعة مالييــن ريــال ســعودي فــي العــام 2019م، ومبلــغ )3٫000٫000( ثالثــة مالييــن ريــال ســعودي فــي العــام 

2020م، ومبلــغ )5٫000٫000( خمســة مالييــن ريــال ســعودي فــي العــام 2021م.

علــى أن يتــم معالجــة مــا تبقــى مــن الديــون علــى مــدى )3( ثــالث ســنوات قادمــة فــي حالــة عــدم ســداد المبالــغ المســتحقة. الجديــر بالذكــر أنــه 
جــاري العمــل حاليــاً مــن قبــل المجموعــة الصناعيــة علــى تســديد المبالــغ المســتحقة لصالــح شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة، وذلــك بعــد قيــام 

شــركة الريــان المتقدمــة بطلــب التنفيــذ بموجــب ســندات األمــر علــى المجموعــة الصناعيــة.

3-١6  إيرادات الشركة

تتمثــل إيــرادات الشــركة بشــكل أساســي مــن إنتــاج الفيلــم وإنتــاج رقائــق البولــي إيثيليــن )البــاك شــيت(، ويتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد تســليم 
المنتجــات النهائيــة للعمــالء، حيــث يتــم تســجيل قيمــة اإليــرادات لتعكــس قيمــة مــا تــم تســليمه مــن منتجــات. ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل 

ــواع المنتجــات: ــرادات الشــركة لعــام 2020م و2021م والنصــف األول مــن العــام 2022م بحســب أن إي

الجدول رقم 30: توزيع إيرادات الشركة بحسب المنتجات

المنتجات
2020م

)مليون ريال 
سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

2021م
)مليون ريال 

سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2022/06/30م
)مليون ريال 

سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

62.57٪63.8770٫13٪69.55123٫09٪119٫30إنتاج الفيلم

إنتاج البولي 
إيثيلين )الباك 

شيت(
52٫22٪30.4569٫62٪36.1341٫95٪37.43

100.00٪100.00112٫08٪100.00192٫71٪171٫52المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

3-16-1  إيرادات الشركة من العماء الرئيسيين

تتعامــل شــركة مصنــع الريــان مــع عــدد كبيــر مــن العمــالء داخــل المملكــة وخارجهــا. حيــث امتــدت مبيعاتهــا إلــى عــدة دول خليجيــة وأخــرى مــن 
ضمــن دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وذلــك بفضــل مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن تقــدم فــي خطــوط اإلنتــاج وجــودة فــي المنتجــات وتميــز فــي 
خدمــة العمــالء. وقــد اســتطاعت الشــركة أن تكــون لهــا قاعــدة عمــالء فــي دول كثيــرة، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، ودولــة الكويــت، والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة مصــر العربيــة، والجمهوريــة الجزائريــة. 

وقــد شــكلت إيــرادات أكبــر )5( خمســة عمــالء للشــركة بشــكل عــام )مــن داخــل وخــارج المملكــة( مــا نســبته 66.86٪ خــالل النصــف األول مــن العــام 
2022م، ونســبة 64.73٪ خــالل العــام 2021م، ونســبة 64.46٪ خــالل العــام 2020م.
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الجدول رقم 31: توزيع المبيعات

االسم

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م

)ريال سعودي( 

النسبة من 
اإلجمالي*

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي*

الفترة المالية 
المنتهية في 
2022/06/30م
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي*

المبيعات 
داخل 

المملكة
127٫102٫505٪74.10139٫355٫888٪72.3169٫401٫909٪61.92

المبيعات 
خارج 

المملكة
44٫418٫597٪25.9053٫354٫068٪27.6942٫675٫541٪38.08

إجمالي 
100٪100112٫077٫450٪100192٫709٫956٪171٫521٫102المبيعات**

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية

**  تم تقريب المجموع إلى أقرب عدد صحيح

ــي المبيعــات داخــل المملكــة مــا نســبته 84.67٪ خــالل النصــف األول مــن العــام  ــر )5( خمســة عمــالء داخــل المملكــة مــن إجمال ــل أكب حيــث مث
2022م، ونســبة 69.48٪ خــالل العــام 2021م، ونســبة 73.63٪ خــالل العــام 2020م. وتوضــح الجــداول التاليــة تفاصيــل أكبــر )5( خمســة عمــالء 

داخــل المملكــة:

الجدول رقم 32: أكبر خمسة عمالء داخل المملكة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31ماالسم
النسبة من إجمالي المبيعات*)ريال سعودي(

42.34٪72٫626٫121العميل )أ(

6.57٪11٫277٫030العميل )ب(

3.94٪6٫761٫500العميل )ج(

0.99٪1٫706٫068العميل )د(

0.71٪1٫216٫016العميل )هـ(

19.54٪33٫515٫770عمالء آخرون

74.10٪127٫102٫505إجمالي المبيعات داخل المملكة**

100.00٪171٫521٫102إجمالي المبيعات**

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

* تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية

**  تم تقريب المجموع إلى أقرب عدد صحيح
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الجدول رقم 33: أكبر خمسة عمالء داخل المملكة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

السنة المالية المنتهية في 2021/12/31ماالسم
النسبة من إجمالي المبيعات*)ريال سعودي(

42.87٪82٫619٫656العميل )أ(

6.66٪12٫844٫089العميل )ب(

4.05٪7٫799٫089العميل )ج(

1.48٪2٫855٫872العميل )هـ(

0.94٪1٫818٫953العميل )د(

16.30٪31٫418٫229عمالء آخرون

72.31٪139٫355٫888إجمالي المبيعات داخل المملكة**

100.00٪192٫709٫956إجمالي المبيعات**

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية

**  تم تقريب المجموع إلى أقرب عدد صحيح

الجدول رقم 34: أكبر خمسة عمالء داخل المملكة للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30م

الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30ماالسم
النسبة من إجمالي المبيعات*)ريال سعودي(

37.52٪42٫047٫038العميل )أ(

7.03٪7٫881٫426العميل )ب(

4.82٪5٫407٫601العميل )ج(

1.63٪1٫827٫693العميل )و(

1.43٪1٫605٫273العميل )ز(

9.49٪10٫632٫878عمالء آخرون

61.92٪69٫401٫909إجمالي المبيعات داخل المملكة**

100.00٪112٫077٫450إجمالي المبيعات**

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية

**  تم تقريب المجموع إلى أقرب عدد صحيح
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وتمثــل إيــرادات الشــركة مــن التصديــر 38.08٪ مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة خــالل النصــف األول مــن العــام 2022م. وتتبــع الشــركة خطــوات 
منظمــة إلدارة كل طلبــات التصديــر حيــث إنــه بعــد اســتالم الطلــب مــن العميــل، تبــدأ الشــركة بتصنيــع الطلــب، وبعدهــا تتــم إجــراءات المطابقــة 
للتأكــد مــن الطلــب بشــكله النهائــي ومطابقتــه لمتطلبــات العميــل، ومــن ثــم يتــم التواصــل مــع شــركات الشــحن الختيــار العــرض األفضــل منهــا، ويتــم 
شــحن المنتجــات للعميــل وفقــاً لذلــك. وفــي غالــب األوقــات، تتــم إضافــة تكلفــة الشــحن لفاتــورة الطلــب الخاصــة بالعميــل، إال أن الشــركة فــي 
بعــض األحيــان تتحمــل تكلفــة الشــحن الدولــي. ويمثــل أكبــر )5( خمســة عمــالء خــارج المملكــة مــن إجمالــي المبيعــات خــارج المملكــة مــا نســبته 
75.6٪ خــالل النصــف األول مــن العــام 2022م، ونســبة 72.16٪ خــالل العــام 2021م، ونســبة 69.61٪ خــالل العــام 2020م. وتبيــن الجــداول التاليــة 

تفاصيــل أكبــر )5( خمســة عمــالء خــارج المملكــة:

الجدول رقم 35: أكبر خمسة عمالء خارج المملكة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

البلد االسم
السنة المالية المنتهية في 

2020/12/31م
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي 
المبيعات*

6.22٪10٫661٫836المملكة األردنية الهاشميةالعميل )أ(

5.39٪9٫242٫424جمهورية مصر العربيةالعميل )ب(

3.55٪6٫088٫410جمهورية مصر العربيةالعميل )ج(

1.73٪2٫959٫688جمهورية مصر العربيةالعميل )د(

1.38٪2٫363٫628المملكة األردنية الهاشميةالعميل )هـ(

7.64٪13٫102٫611-عمالء آخرون

إجمالي المبيعات خارج 
25.90٪44٫418٫597-المملكة**

100.00٪171٫521٫102-إجمالي المبيعات**

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية

**  تم تقريب المجموع إلى أقرب عدد صحيح

الجدول رقم 36: أكبر خمسة عمالء خارج المملكة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

البلد االسم
السنة المالية المنتهية في 

2021/12/31م
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي 
المبيعات*

6.23٪12٫005٫539جمهورية مصر العربيةالعميل )ج(

4.92٪9٫481٫571المملكة األردنية الهاشميةالعميل )أ(

3.65٪7٫039٫849المملكة األردنية الهاشميةالعميل )هـ(

3.28٪6٫313٫514جمهورية مصر العربيةالعميل )ب(

1.90٪3٫658٫047جمهورية مصر العربيةالعميل )د(
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البلد االسم
السنة المالية المنتهية في 

2021/12/31م
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي 
المبيعات*

7.71٪14٫855٫548-عمالء آخرون

إجمالي المبيعات خارج 
27.69٪53٫354٫068-المملكة**

100.00٪192٫709٫956-إجمالي المبيعات**

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

* تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية

** تم تقريب المجموع إلى أقرب عدد صحيح

الجدول رقم 37: أكبر خمسة عمالء خارج المملكة للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30م

البلد االسم
الفترة المالية المنتهية في 

2022/06/30م
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي 
المبيعات*

8.62٪9٫657٫469جمهورية مصر العربيةالعميل )ج(

7.56٪8٫475٫541المملكة األردنية الهاشميةالعميل )أ(

6.13٪6٫872٫475جمهورية مصر العربيةالعميل )ب(

3.48٪3٫896٫473الجمهورية التونسيةالعميل )ز(

3.00٪3٫361٫539المملكة األردنية الهاشميةالعميل )هـ(

9.29٪10٫412٫044-عمالء آخرون

إجمالي المبيعات خارج 
38.08٪42٫675٫541-المملكة**

100.00٪112٫077٫450-إجمالي المبيعات**

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

* تم تقريب النسب إلى أقرب فاصلة مئوية

** تم تقريب المجموع إلى أقرب عدد صحيح
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3-١7  سياسة األبحاث والتطوير 

ال توجــد لــدى الشــركة سياســة واضحــة ومعتمــدة لألبحــاث والتطويــر، إال أنهــا تقــوم باســتمرار علــى تطويــر منتجاتهــا مــن خــالل النقاشــات 
ــة والتغليــف، والمشــاركة فــي المعــارض  ــن فــي مجــال التعبئ ــة، ومــن خــالل التعــاون مــع مستشــارين دوليي ــة والتقني ــن األقســام الفني ــة بي الداخلي
والمنتديــات المتخصصــة بصفــة دائمــة بغــرض التواصــل مــع المورديــن لــآالت والمعــدات والمــواد الخــام، وكذلــك المصنعيــن العالمييــن فــي ذات 
المجــال. كمــا تقــوم الشــركة بالعمــل علــى اســتقطاب الكفــاءات ذات الخبــرات فــي مجــال الصناعــة وطلــب االستشــارات الفنيــة مــن مصــادر معروفــة 

فــي أي منتجــات ترغــب الشــركة فــي تطويرهــا.

3-١8  الشهادات التي حصلت عليها الشركة

حصلــت الشــركة علــى عــدة شــهادات دوليــة وذلــك لتطبيقهــا للعديــد مــن أنظمــة ضمــان الجــودة فــي عمليــات اإلنتــاج، وتحقيــق المواصفــات الدوليــة 
لنظــام اإلدارة البيئيــة، وتحقيــق متطلبــات المواصفــات الدوليــة إلنتــاج مــواد التغليــف، وغيرهــا. وفيمــا يلــي تفاصيــل هــذه الشــهادات:

الجدول رقم 38: الشهادات التي حصلت عليها الشركة

تاريخ نهاية الشهادةتاريخ الشهادة سبب الحصول على الشهادةرقم الشهادةنوع الشهادة

ISO 14001:20150121786

تحقيق المواصفات الدولية 
لنظام اإلدارة البيئية، 

باستخدام الموارد بشكل أكثر 
كفاءة مع تقليل كمية النفايات.

2023/06/01م2020/06/02م

ISO 45001:20180121789

تحقيق متطلبات المعيار 
البريطاني فيما يخص تطبيق 
أنظمة إدارة الصحة والسالمة 

المهنية.

2025/02/06م2022/02/07م

ISO 9001:20150121790

تطبيق نظام تأكيد الجودة 
في الشركة من خالل تلبية 

المواصفات والمعايير المطلوبة 
في عمليات اإلنتاج.

2025/02/06م2022/02/07م

ISO 22000:20180122469

تحقيق متطلبات نظام إدارة 
 Food( سالمة األغذية

 Safety Management

System -FSMS( وذلك فيما 

يخص تصنيع الشركة لمنتجات 
تغليف بالستيكية لألغذية.

2025/02/28م2022/03/01م

 BRCGS Site Code:

تحقيق متطلبات المواصفات 100036360122632
2023/03/19م2022/03/10مالدولية إلنتاج مواد التغليف.

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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3-١9  التراخيص والشهادات والموافقات الحكومية

حصلــت شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة علــى التراخيــص والشــهادات والموافقــات الحكوميــة الالزمــة مــن الجهــات المعنيــة للقيــام بأعمالهــا 
كمــا هــو موضــح بالجــدول التالــي:

الجدول رقم 39: التراخيص والشهادات والموافقات الحكومية للشركة

الترخيص/
الجهة المرخصةالشهادة

النشاط 
/ الطاقة 
اإلنتاجية

وصف الرقم والتاريخ
تاريخ االنتهاءالمنتجات

ترخيص
صناعي

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

صنع المنتجات 
اللدائنية

)431110119514(
1443/11/29هـ 
)2022/06/28م(

رقائق بولي 
ايثلين للتغليف 

الخارجي 
وحفائظ 
األطفال 
وأكياس 

بالستيكية 
منخفضة 
الكثافة 

مطبوعة وغير 
مطبوعة.

1444/12/10هـ
)2023/06/28م(

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمارصناعي

صناعة أكياس 
ورقية وصناعة 
منتجات نصف 

مصنعة من 
اللدائن وصناعة 

األكياس من 
اللدائن وصناعة 

األدوات 
المنزلية وأدوات 
المطبخ والزينة 
ذات اإلستخدام 

الواحد 
والمخازن 
العامة التي 

تضم مجموعة 
من السلع.

)101034305119118(
1443/05/21هـ
)2021/12/26م(

سكاكين 
وشوك 
ومالعق 

بالستيكية 
ذات 

اإلستخدام 
الواحد.

رقائق بولي 
بروبلين 

ورقائق بولي 
ايثلين ورقائق 
بالستيكية 
واألكياس 

البالستيكية 
والورقية 

وأقمشة غير 
منسوجة.

1444/05/20هـ
)2022/12/14م(

تصريح بيئي 
للتشغيل

المركز الوطني 
للرقابة على 
االلتزام البيئي

إنتاج منتجات 
البالستيك 
المختلفة 

رقم صادر )15177(
1443/06/28هـ 
)2022/01/31م(

1446/06/24هـ-
)2024/12/25م(

تصريح بيئي 
للتشغيل

المركز الوطني 
للرقابة على 
االلتزام البيئي

صنع المنتجات 
البالستيكية 

ذات االستخدام 
الواحد

الرقم )خ م/ 4556/ 
)1443

1443/03/19هـ 
)2021/10/25م(

1446/03/19هـ-
)2024/09/22م(
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الترخيص/
الجهة المرخصةالشهادة

النشاط 
/ الطاقة 
اإلنتاجية

وصف الرقم والتاريخ
تاريخ االنتهاءالمنتجات

شهادة زكاة
هيئـة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

-
)1110256375(

1444/02/19هـ 
)2022/09/15م(

1444/10/10هـ-
)2023/04/30م(

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة

هيئـة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

-
)300046882200003(

1438/12/01هـ 
)2017/08/23م(

غير ُمحدد-

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية

الغرفة التجارية 
-في الرياض

)22205(
1411/11/25هـ

 )1991/06/08م(
1446/09/07هـ-

)2025/03/07م(

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

-
)48913712(

1444/02/16هـ 
)2022/09/12م(

1444/03/15هـ-
)2022/10/11م(

شهادة السعودة
وزارة الموارد 

البشرية والتنمية 
االجتماعية

-
)445934-20252561(

1444/11/14هـ 
)2022/06/13م(

1444/05/17هـ-
)2022/12/11م(

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية
-

)20012209015070(
1444/02/16هـ
)2022/09/12م(

60 يوماً من تاريخ -
اإلصدار.

رخصة تشغيل 
مصنع 1

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

1444/10/29هـ-)57814431018025500(-
)2023/05/19م(

رخصة تشغيل 
مصنع 2

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

1444/11/24هـ-)57814431114026216(-
)2023/06/13م(

رخصة تشغيل 
مصنع 3

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

1444/11/24هـ-)57814431114026220(-
)2023/06/13م(

رخصة تشغيل 
مصنع 5

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

1444/11/24هـ-)57814431114026214(-
)2023/06/13م(

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-5(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

أكياس 
النفايات 
وأكياس 

البالستيك 
القابلة 
للتخلص

1445/02/16هـ 
)2023/09/01م(
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الترخيص/
الجهة المرخصةالشهادة

النشاط 
/ الطاقة 
اإلنتاجية

وصف الرقم والتاريخ
تاريخ االنتهاءالمنتجات

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-4(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

أكياس التسوق 
وأكياس 

البالستيك 
القابلة 
للتخلص

1445/02/16هـ 
)2023/09/01م(

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-2(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

لفات 
بالستيك 

قابلة للتخلص

1445/02/16هـ 
)2023/09/01م(

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-8(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

1445/02/16هـ أفالم تغطية
)2023/09/01م(

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-1(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

أكياس تغليف 
للمكسرات 
والحلويات 
والمخبوزات

1445/02/16هـ 
)2023/09/01م(

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-3(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

أكياس تغليف 
لألطعمة

1445/02/16هـ 
)2023/09/01م(

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-7(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

أغطية 
البالستيك 
للتغليف 
الثانوي

1445/02/16هـ 
)2023/09/01م(

شهادة ترخيص 
باستعمال شعار 

البالستيك القابل 
للتحلل

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

-
)20220385472-6(
1444/02/05هـ 
)2022/09/01م(

لفائف 
الحفاظات

1445/02/16هـ 
)2023/09/01م(

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  تعمل الشركة على تجديد رخصة تشغيل مصنع 4 ومصنع 5 في الوقت الحالي.
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3-20  العقارات المملوكة أو المستأجرة

دخلــت شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة فــي عــدة عقــود إيجــار وهــي عبــارة عــن )5( خمســة عقــود اســتئجار ألراضــي خاصــة بالمصانــع، باإلضافــة 
ــخ هــذه النشــرة.  ــة عقــارات مملوكــة كمــا فــي تاري ــدى الشــركة أي ــى )1( عقــد آخــر الســتئجار أرض تســتخدم كمســتودع للشــركة. وال يوجــد ل إل

ويوضــح الجــدول التالــي العقــارات المســتأجرة مــن قبــل الشــركة:

الجدول رقم 40: العقارات المستأجرة من قبل الشركة

ملك/ العقار
الغرض المدينةالمؤجرإيجار

من العقار

المساحة
)متر 
مربع(

قيمة 
اإليجار 
السنوي
 )ر.س(

مدة 
العقد

تاريخ بداية 
العقد 

تاريخ نهاية 
العقد

شروط 
تجديد 
العقد

أرض 1
إيجارصناعية

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق التقنية 

الرياض

أرض 
فضاء 
إلقامة 
المصنع

 9٫028
18 سنة 36٫112م2

يُجدد 1459/06/16هـ1441/06/17هـهجرية
تلقائياً

أرض 2
إيجارصناعية

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق التقنية

الرياض

أرض 
فضاء 
إلقامة 
المصنع

 6٫747
18 سنة 26٫988م2

يُجدد 1459/06/16هـ1441/06/17هـهجرية
تلقائياً

أرض 3
إيجارصناعية

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق التقنية

الرياض

أرض 
فضاء 
إلقامة 
المصنع

 12٫000
20 سنة 24٫000م2

يُجدد 1455/01/13هـ1435/01/14هـهجرية
تلقائياً

أرض 4
إيجارصناعية

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق التقنية

الرياض

أرض 
فضاء 
إلقامة 
المصنع

 5٫218
20 سنة 20٫872م2

يُجدد 1460/06/04هـ1440/06/05هـهجرية
تلقائياً

أرض 5
إيجارصناعية

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق التقنية

الرياض

أرض 
فضاء 
إلقامة 
المصنع

 9٫963
7 سنوات 39٫852م2

يُجدد 1451/01/27هـ1443/01/28هـهجرية
تلقائياً

مستودع الرياضمؤجر رقم 1إيجارمستودع6
تخزين

 1٫150
سنة 241٫500م2

موافقة 2023/03/03م2022/03/04مميالدية
الطرفان

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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3-2١  اتفاقيات التأمين

يوضح الجدول التالي تفاصيل اتفاقيات التأمين للشركة:

الجدول رقم 41: اتفاقيات التأمين للشركة

شركة 
إجمالي قيمة نوع التأمينالمستفيدالمؤمن عليهالتأمين

تاريخ االنتهاءتاريخ االتفاقيةالتغطية

الشركة 
الوطنية 
للتأمين

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة 
وصندوق 
التنمية 

الصناعية 
السعودي

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

355٫303٫484 تأمين المصانع
2022/12/31م2022/01/01مريال سعودي

الشركة 
الوطنية 
للتأمين

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

تأمين ضد 
الحرائق 
والصواعق

 1٫925٫000
2023/01/24م2022/01/25مريال سعودي

الشركة 
الوطنية 
للتأمين

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

2022/12/31م2022/01/01م-تأمين نقل بري

الشركة 
الوطنية 
للتأمين

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

تأمين نقل 
أموال

100٫000 ريال 
سعودي في 

الخزينة الواحدة 
و3٫000٫000 

ريال سعودي في 
النقلة الواحدة

2022/12/31م2022/01/01م

الشركة 
الوطنية 
للتأمين

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

تأمين نقل 
2022/12/31م2022/01/01م-بحري

الشركة 
الوطنية 
للتأمين

شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

تأمين سيارات 
الشركة بعدد 14 

سيارة

710٫000 ريال 
2022/12/31م2022/01/01مسعودي

شركة بوبا 
العربية 
للتأمين 
التعاوني

موظفو 
شركة الريان 
المتقدمة 
للصناعة

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

2023/06/08م2022/06/09م-تأمين طبي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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3-22  العالمات التجارية وحقوق الملكية 

تعتمــد الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا علــى اســمها التجــاري وعالمتهــا التجاريــة، حيــث قامــت بتســجيل عالمتهــا التجاريــة لــدى الهيئــة الســعودية 
للملكيــة الفكريــة. ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل العالمــة التجاريــة للشــركة:

الجدول رقم 42: العالمات التجارية

الشركة 
تاريخ بداية الفئةرقم التسجيلالمالكة

الحماية
تاريخ نهاية 

الحماية
جهة 

العالمة التجاريةالتسجيل

شركة 
الريان 

المتقدمة 
للصناعة

1453/05/04هـ1443/05/05هـ144301503516

الهيئة 
السعودية 
للملكية 
الفكرية

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

هــذا وال تملــك الشــركة أي عالمــة تجاريــة أخــرى غيــر تلــك المذكــورة أعــاله. كمــا لــم تقــم الشــركة بإبــرام أي اتفاقيــة ترخيــص باســتخدام عالمتهــا 
التجاريــة أعــاله ألي طــرف آخــر ســواء كان داخــل أو خــارج المملكــة.

3-23  انقطاع األعمال

يُقــر مجلــس إدارة الشــركة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي 
للشــركة خــالل فتــرة االثنــي عشــر )12( شــهراً األخيــرة.
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3-24  الموظفون والسعودة

3-24-1  الموظفون

بلــغ عــدد الموظفيــن فــي شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة )247( موظــف كمــا فــي 2022/09/14م، ويوضــح الجــدول التالــي أعــداد الموظفيــن 
ونســب الســعودة للشــركة خــالل الثالثــة أعــوام الماضيــة:

الجدول رقم 43: أعداد الموظفين بالشركة

كما في 2022/09/14م2021م2020م

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

21.86٪20.4954٪20.3250٪51السعوديون

غير 
78.14٪79.51193٪79.68194٪200السعوديين*

100.00٪100.00247٪100.00244٪251المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  يشمل مجموع عدد الموظفين غير السعوديين لجميع الفترات )5( خمسة موظفين ليسوا على كفالة الشركة حيث أنهم تابعين لنظام أجير.

ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة خالل الثالثة أعوام الماضية:

الجدول رقم 44: أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة

اإلدارة

كما في 2022/09/14م2021م2020م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
اإلجماليسعودي

246347549اإلدارة المالية

إدارة الموارد 
7-3146177البشرية

إدارة تطوير 
11112-11-األعمال

إدارة الخدمات 
1910191021012اللوجستية

إدارة تقنية 
22-22-22-المعلومات

1111-99-88-إدارة الصيانة

22224426-إدارة المشتريات
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اإلدارة

كما في 2022/09/14م2021م2020م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
اإلجماليسعودي

إدارة األمن 
5271121312214والسالمة 

المصنع رقم 
*»1«151171328108116894102

252562935-2727-المصنع رقم »2«

1919-1414-1313-المصنع رقم »3«

883111451015-إدارة الجودة

553584812-إدارة المبيعات

11-11-11-إدارة التصدير

---13-2513-25متدربين 

512002515019424454193247المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  يشــمل مجمــوع عــدد الموظفيــن غيــر الســعوديين للمصنــع رقــم »1« لجميــع الفتــرات )5( خمســة موظفيــن ليســوا علــى كفالــة الشــركة حيــث أنهــم 
تابعيــن لنظــام أجيــر.

3-24-2  السعودة

تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة »نطاقــات« بموجــب قــرار معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة رقــم )4040( بتاريــخ 1432/10/12هـــ 
)الموافــق 2011/09/10م(، وذلــك بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )50( بتاريــخ 1415/05/21هـــ )الموافــق 1994/10/27م(، وجــرى تنفيــذ 

برنامــج نطاقــات بتاريــخ 1432/10/12هـــ )الموافــق 2011/09/10م(. 

وإنفــاذاً للقــرار الــوزاري رقــم )182495( بتاريــخ 1442/11/15هـــ )الموافــق 2021/06/25م( تــم تعديــل برنامــج نطاقــات إلــى برنامــج نطاقــات 
المطــور والــذي اعتمــد دمــج األنشــطة االقتصاديــة الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر وضمهــا إلــى بقيــة األنشــطة االقتصاديــة وتقديــم خطــة توطيــن 
ثابتــة للســنوات الثــالث القادمــة لتوفيــر االســتقرار التشــريعي وتحســين العالقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســبة التوطيــن كبديــل عــن النســب 
ــة  ــة االجتماعي ــر المــوارد البشــرية والتنمي ــي وزي ــه إلــى صــدور قــرار مــن معال ــة للمنشــآت. كمــا يجــدر التنوي ــى أحجــام محــددة وثابت ــة عل المبني
بتاريــخ 1441/06/01هـــ )الموافــق 2020/01/26م( يقضــي بإلغــاء النطــاق األصفــر فــي برنامــج تحفيــز المنشــآت لتوطيــن الوظائــف )نطاقــات(، 
ويهــدف هــذا القــرار إلــى تحفيــز المنشــآت فــي هــذا النطــاق لالنتقــال إلــى النطــاق األخضــر فأعلــى بمــا يــؤدي إلــى زيــادة التوطيــن وفــرص العمــل 

للمواطنيــن والمواطنــات، وإتاحــة خدمــات الــوزارة لهــذه المنشــآت. 

ومــن خــالل برنامــج نطاقــات المطــور يتــم تقييــم أداء أي شــركة اســتناداً إلــى فئــات محــددة »نطاقــات« تشــمل: النطــاق البالتينــي، والنطــاق األخضــر 
ــي تكــون ضمــن النطــاق  ــر الشــركات الت ــة( والنطــاق األحمــر. وتعتب ــة مرتفع ــة متوســطة وفئ ــة منخفضــة وفئ ــة، أي: فئ ــات فرعي ــى فئ )مقســم إل
البالتينــي أو األخضــر قــد اســتوفت متطلبــات الســعودة، وبالتالــي تســتحق عــدد مــن المزايــا، كتمكيــن العامليــن غيــر الســعوديين مــن الحصــول علــى 
ــق بالشــركات التــي  ــاً للمواطنيــن الســعوديين(. أمــا فيمــا يتعل تأشــيرات العمــل وتجديدهــا أو تغييــر مهنهــم )باســتثناء المهــن المخصصــة حصري
تكــون فــي النطــاق األحمــر )بنــاًء علــى مــدى عــدم تقيدهــا بالمتطلبــات المحــددة(، فإنهــا تعتبــر قــد خالفــت متطلبــات الســعودة، وقــد تخضــع لبعــض 

اإلجــراءات الجزائيــة كالحــد مــن قدرتهــا علــى تجديــد تأشــيرات عمــل الموظفيــن غيــر الســعوديين أو الحصــول علــى تأشــيرات عمــل جديــدة.

والجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم تصنيــف الشــركة ضمــن النطــاق األخضــر المتوســط كمــا فــي 1444/02/18هـــ )الموافــق 2022/09/14م(، حيــث إن 
الشــركة قــد تمكنــت مــن تحقيــق نســبة توطيــن بلغــت ٪21.79.



٧0

هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
(4)

rayanadvanced.com



٧١

4-  هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

4-١  هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي، مقســم إلــى )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم عــادي بقيمــة 
اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل، ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة الشــركة قبــل وبعــد 

الطــرح:

الجدول رقم 45: هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح 

القيمة اإلسمية عدد األسهم
)ر.س.(

الملكية 
المباشرة 

الملكية 
غير 

المباشرة 
عدد األسهم

القيمة 
اإلسمية
)ر.س.(

الملكية 
المباشرة 

الملكية غير 
المباشرة 

حسن علي 1
-71.00٪7٫100٫00071٫000٫000-74.00٪7٫400٫00074٫000٫000حسن الصيرفي

عواطف حسن 2
-1.00٪100٫0001٫000٫000-1.00٪100٫0001٫000٫000إبراهيم بترجي

ريان حسن علي 3
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000الصيرفي

محمد حسن 4
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000علي الصيرفي

ود حسن علي 5
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000الصيرفي

ريم حسن علي 6
-1.00٪100٫0001٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000الصيرفي

سامي فهد 7
-4.00٪400٫0004٫000٫000-5.00٪500٫0005٫000٫000خضر جودة

-20.00٪2٫000٫00020٫000٫000----أسهم الطرح

-100.00٪10٫000٫000100٫000٫000-100.00٪10٫000٫000100٫000٫000اإلجمالي

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة



٧2

4-2  المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة

يوجــد لــدى الشــركة )6( ســتة مســاهمين كبــار قبــل الطــرح ممــن يمتلكــون 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ويوضــح الجــدول 
التالــي عــدد أســهمهم ونســبة ملكيتهم:

الجدول رقم 46: المساهمون الكبار في الشركة قبل الطرح

المساهمون الكبار قبل الطرح
قبل الطرح

نسبة الملكية غير المباشرةنسبة الملكية المباشرةعدد األسهم

-74.00٪7٫400٫000حسن علي حسن الصيرفي

-5.00٪500٫000ريان حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000محمد حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000ود حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000ريم حسن علي الصيرفي

-5.00٪500٫000سامي فهد خضر جودة

-99.00٪9٫900٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وبعــد الطــرح، ســيكون هنــاك مســاهم كبيــر واحــد فقــط ممــن يمتلــك 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة. ويوضــح الجــدول التالــي المســاهمين الكبــار 
بعــد الطــرح:

الجدول رقم 47: المساهمون الكبار في الشركة قبل الطرح

المساهمون الكبار بعد الطرح
بعد الطرح

نسبة الملكية غير المباشرةنسبة الملكية المباشرةعدد األسهم

-71.00٪7٫100٫000حسن علي حسن الصيرفي

-71.00٪7٫100٫000المجموع

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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4-3  الهيكل التنظيمي للشركة

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة الريان المتقدمة للصناعة:

شكل )1(: الهيكل التنظيمي للشركة

 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  ال يوجــد لــدى الشــركة إدارة مختصــة بالشــؤون القانونيــة وال يوجــد أيضــاً إدارة للمراجعــة الداخليــة، وجــاري العمــل علــى إنشــاء اإلدارتيــن 

ــل، يرجــى الرجــوع للقســم  ــد مــن التفاصي ــام 2023م كحــد أقصــى )ولمزي ــع األول مــن الع ــة الرب ــا بنهاي ــة لهم ــوادر البشــرية المؤهل ــف الك  وتوظي
)2-1-36( »المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة للشؤون القانونية أو المراجعة الداخلية«(. 

4-4  مجلس اإلدارة

يتولــى إدارة شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )6( ســتة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال 
تزيــد عــن )3( ثــالث ســنوات. وباســتثناء ذلــك تــم تعييــن أول مجلــس إدارة لمــدة )5( خمــس ســنوات فــي الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة والتــي 

عقــدت بتاريــخ 1443/07/13هـــ )الموافــق 2022/02/14م(. ويعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه )2( مرتيــن ســنوياً علــى األقــل.

مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة، ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تتمثل مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة، ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، بشكل مختصر فيما يلي:

يكون لرئيس مجلس اإلدارة صالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين.- 
يكون لرئيس مجلس اإلدارة )أو نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة( صالحية ما يلي:- 

توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل صالحياته.- 
إدارة األعمــال اليوميــة للشــركة ضمــن حــدود الصالحيــات الممنوحــة لهــم وتنفيــذ التعليمــات التــي تصــدر عــن مجلــس اإلدارة ورفــع تقاريــر - 

دوريــة بهــا الــى المجلــس.
ــة وكافــة الجهــات -  ــات واللجــان القضائي ــم والهيئ ــع المحاك ــر وأمــام جمي ــا مــع الغي ــا فــي عالقاته ــل الشــركة داخــل المملكــة وخارجه تمثي

الحكوميــة.
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مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة أوســع الســلطات والصالحيــات فــي إدارة الشــركة واإلشــراف 
علــى إدارة وتنفيــذ أعمالهــا وتصريــف أمورهــا. ويتمثــل دور أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بشــكل مختصــر فــي وضــع اإلســتراتيجيات العامــة 
والسياســات والخطــط الرئيســة واألهــداف الماليــة ألعمــال الشــركة وتعييــن مــدراء الشــركة التنفيذييــن والتصديــق علــى جميــع االحتياطــات الماليــة 
والميزانيــات. إضافــة إلــى ذلــك، يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بحمايــة مصالــح المســاهمين بضمــان االلتــزام التــام بجميــع القوانيــن والنُظــم الســارية 

فــي المملكــة بحســب النظــام األساســي ونظــام حوكمــة الشــركة. 

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:

الجدول رقم 48: أعضاء مجلس اإلدارة

العمر الجنسية الصفة المنصباالسم

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

تاريخ التعيين
قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

حسن علي حسن 
الصيرفي

رئيس مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
--71.00٪74.00٪72سعوديغير مستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

ريان حسن علي 
الصيرفي

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي/ 
--1.00٪5.00٪43سعوديغير مستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

محمد حسن علي 
الصيرفي

عضو مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
--1.00٪5.00٪38سعوديغير مستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

سامي فهد خضر 
جودة

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي

تنفيذي/ غير 
--4.00٪5.00٪56أردنيمستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

طارق عبد الله 
سليمان القبالن

عضو مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
----62سعوديمستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

عبد العزيز 
محمد عبد 

العزيز الرواف

عضو مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي/ 
----59سعوديمستقل

1443/07/13هـ
)الموافق 

2022/02/14م(

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/07/13هـــ )الموافــق 2022/02/14م( - 
لمــدة )5( خمســة ســنوات.

تــم تحديــد عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة اســتناداً علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وهــي تتمثــل - 
فــي كل ممــا يلــي:

أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك - 
هــذه النســبة.

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة.- 
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وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

الجدول رقم 49: السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة حسن علي الصيرفي

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب:حسن علي حسن الصيرفياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:72 عامالعمر:

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة واشــنطن فــي الواليــات المتحــدة - المؤهالت العلمية
األمريكيــة عــام 1975م.

الخبرات العملية

المديــر العــام لشــركة المملكــة القابضــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1997م وحتــى عــام - 
2001م.

المدير العام لمؤسسة المملكة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1983م وحتى عام 1997م.- 
المديــر العــام لشــركة المــوارد للتســويق فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1975م وحتــى عــام - 

1983م.

العضويات في مجالس 
إدارة أخرى

رئيــس مجلــس مديريــن فــي شــركة الخليــج القابضــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2000م وحتــى - 
عام 2019م.

رئيــس مجلــس مديريــن فــي شــركة التعفــف لألعمــال الكهربائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام - 
2000م وحتــى عــام 2011م.

رئيــس مجلــس مديريــن فــي مؤسســة الخليــج للتجــارة القابضــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام - 
ــى عــام 2011م. 2000م وحت

رئيــس مجلــس مديريــن فــي شــركة المكتــب الوطنــي للســفر والســياحة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ - 
عــام 1986م وحتــى عــام 2003م.

رئيــس مجلــس مديريــن فــي الشــركة الســعودية للتنميــة والصيانــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام - 
1985م وحتــى عــام 1999م.

رئيــس مجلــس مديريــن فــي الشــركة الوطنيــة لإلكترونيــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام - 
1985م وحتــى عــام 1997م.

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 50: السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة ريان حسن الصيرفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب:ريان حسن علي الصيرفياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:43 عامالعمر:

المؤهالت 
العلمية

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال / الماليــة مــن جامعــة نيــو هافــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة - 
عــام 2000م.

الخبرات 
العملية

المدير العام في شركة بيت الموارد للمقاوالت في المملكة العربية السعودية منذ عام 2021م وحتى اآلن.- 
مديــر أول فــي مجموعــة ســامبا الماليــة )البنــك األهلــي الســعودي حاليــاً( فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام - 

ــى عــام 2008م. 2005م وحت
عضــو فريــق الشــرق األوســط فــي شــركة ســيميتار جلوبــال فينتشــيرز فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام 2004م - 

وحتــى عــام 2005م.
مديــر العالقــات فــي مجموعــة ســامبا الماليــة )البنــك األهلــي الســعودي حاليــاً( فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ - 

عــام 2000م وحتــى عــام 2004م.



٧٦

نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب:ريان حسن علي الصيرفياالسم:

العضويات 
في مجالس 
إدارة أخرى

عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة المكتــب الوطنــي للســفر والســياحة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2002م - 
وحتــى عــام 2004م.

عضو مجلس إدارة في شركة محمصة الرفاعي في المملكة العربية السعودية منذ عام 2001م وحتى عام 2008م.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 51: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة محمد حسن الصيرفي

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:محمد حسن علي الصيرفياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:38 عامالعمر:

المؤهالت 
العلمية

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمال/الماليــة مــن جامعــة جــورج واشــنطن فــي الواليــات المتحــدة - 
األمريكيــة عــام 2006م.

الخبرات 
العملية

نائــب رئيــس الماليــة فــي الشــركة الخليجيــة للمطاعــم والمنتزهــات المحــدودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام - 
2012م وحتــى اآلن.

مديــر عالقــات أول فــي مجموعــة ســامبا الماليــة )البنــك األهلــي الســعودي حاليــاً( فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ - 
عــام 2006م وحتــى عــام 2012م.

العضويات 
في مجالس 
إدارة أخرى

ال يوجد.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 52: السيرة الذاتية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي سامي فهد جودة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذيالمنصب:سامي فهد خضر جودةاالسم:

أردنيالجنسية:2022مسنة التعيين:56 عامالعمر:

المؤهالت 
العلمية

ــة -  ــا فــي المملكــة العربي ــوم والتكنولوجي ــاج مــن جامعــة العل ــى درجــة البكالوريــوس فــي التســويق وإدارة اإلنت حاصــل عل
الســعودية عــام 2004م.

الخبرات 
العملية

الرئيس التنفيذي في شركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2005م وحتى اآلن.- 
مديــر التســويق والمبيعــات ومســاعد المديــر العــام فــي شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية - 

منــذ عــام 1997م وحتــى 2005م.
ممثل مبيعات في شركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1990م وحتى 1997م.- 
موظف مبيعات في شركة اللوازم الطبية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1989م وحتى عام 1990م.- 

العضويات 
في مجالس 
إدارة أخرى

ال يوجد.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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الجدول رقم 53: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة طارق عبدالله القبالن

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:طارق عبد الله سليمان القبالناالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:62 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على بكالوريوس آداب من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1979م.- العلمية

الخبرات 
العملية

مدير الحسابات الحكومية والخاصة بنك االستثمار السعودي في الرياض منذ عام 1999م وحتى عام 2015م.- 
مدير فرع البنك المتحد في الرياض منذ عام 1984م وحتى عام 1997م.- 
مسؤول خدمات مصرفية بنك القاهرة السعودي في الرياض منذ شهر ابريل 1984 وحتى شهر ديسمبر 1984م.- 

العضويات 
في مجالس 
إدارة أخرى

نائب رئيس مجلس إدارة شركة بازي للتجارة والمقاوالت في الرياض منذ عام 1988م وحتى تاريخه.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 54: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز محمد الرواف

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الروافاالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:59 عامالعمر:

المؤهالت 
بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في عام 1987م.- العلمية

الخبرات 
العملية

ــة الســعودية منــذ عــام 2010م وحتــى -  ــات فــي الريــاض فــي المملكــة العربي ــر عــام فــي شــركة ســياكو للبتروكيماوي مدي
تاريخــه.

مدير عام في شركة تعهدات الطاقة واإلنشاءات في مدينة الرياض منذ عام 2010م وحتى تاريخه.- 
مديــر عــام فــي وحــدة التخطيــط االســتراتيجي فــي ســابك فــي الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2007م - 

وحتى عــام 2010م. 
مدير منتجي ميثانول وميثيل ثالثي بيوتيل اإليثر في سابك في الرياض منذ عام 1993م وحتى عام 2007م.- 
مهنــدس عمليــات فــي مصفــاة الريــاض فــي أرامكــو فــي الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1988م وحتــى - 

عام 1993م.

العضويات 
في مجالس 
إدارة أخرى

ال يوجد.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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4-4-1  أمين سر مجلس اإلدارة

قــرر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 1443/08/25هـــ )الموافــق 2022/03/28م( تعييــن يزيــد ســامي فهــد جــودة كأميــن ســر لمجلــس اإلدارة، 
ــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة، وتدويــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه االجتماعــات وحفظهــا، إلــى جانــب ممارســة  وهــو يختــص بتســجيل محاضــ

ــس اإلدارة:  ــن ســر مجل ــة ألمي ــي ملخــص الســيرة الذاتي ــس اإلدارة. وفيمــا يل ــه مجل ــا إلي ــي يوكله االختصاصــات األخــرى الت

الجدول رقم 55: السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة يزيد سامي جودة

أمين سر مجلس اإلدارةالمنصب:يزيد سامي فهد جودة االسم:

أردنيالجنسية:2014مسنة التعيين:30 عامالعمر:

المؤهالت 
العلمية

ــة فــي سويســرا عــام -  ــوم التطبيقي ــورث وســترن للعل ــة ن ــة مــن جامع ــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة الدولي حاصــل عل
2017م.

حاصل على درجة الماجستير في األعمال الدولية من جامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة عام 2016م.- 
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة عَمــان األهليــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية عــام - 

2014م.

الخبرات 
مدير تطوير األعمال لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2014م وحتى اآلن.- العملية

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

4-5  لجان مجلس اإلدارة 

4-5-1  لجنة المراجعة

شــكلت لجنــة المراجعــة وفقــاً للمــادة )54( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة 
فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1443/08/25هـــ )الموافــق 2022/03/28م( علــى تشــكيل لجنــة مراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا 

ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم.

اختصاصات لجنة المراجعة:

تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق االطــالع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان 
ــاد إذا أعــاق  ــة للشــركة لالنعق ــة العام ــوة الجمعي ــس اإلدارة دع ــن مجل ــب م ــا أن تطل ــة، ويجــوز له ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــن أعضــاء مجل م
مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة. ويحــق لهــا النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات 
التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات إن وجــدت، وتقييــم فاعليــة تقديــر الشــركة للمخاطــر وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة، ودقــة التقاريــر الماليــة 
واإلداريــة، وضمــان االلتــزام بقواعــد التعامــالت الماليــة واإلداريــة والســلوك المهنــي، وإبــداء الــرأي حولهــا، وإعــداد التقاريــر عــن رأيهــا فــي شــأن 

مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال.
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ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم 56: أعضاء لجنة المراجعة

الصفةالمنصباالسم

غير تنفيذي/ غير مستقلرئيس لجنة المراجعةمحمد حسن علي الصيرفي

غير تنفيذي/ مستقلعضو لجنة المراجعةإحسان أمان الله أمين الله مخدوم

غير تنفيذي/ مستقلعضو لجنة المراجعةأحمد اسحاق عبدالكريم أفغاني

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

وقــد وردت الســيرة الذاتيــة لرئيــس لجنــة المراجعــة محمــد حســن علــي الصيرفــي فــي الصفحــة رقــم )76( ضمــن الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة.

وفيما يلي السيرة الذاتية لعضوي لجنة المراجعة: 

الجدول رقم 57: السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة احسان امان الله مخدوم

عضو لجنة المراجعةالمنصب:احسان امان الله امين الله مخدوماالسم:

سعوديالجنسية:2022 م سنة التعيين:47 عامالعمر:

المؤهالت 
العلمية

حاصــل علــى بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، بمدينــة الظهــران، المملكــة العربيــة - 
الســعودية، عــام 1997م.

الخبرات 
العملية

المالك لمكتب تدقيق احسان عبد مخدوم، بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2019م حتى اآلن.- 
شريك في شركة ديلويت، بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2004م حتى عام 2019م. - 
ــا، فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، منــذ عــام 2002م حتــى عــام -  مشــرف مراجعــة فــي شــركة ديلويــت، بواليــة انديان

2004م.
كبير مراجعين في شركة ديلويت، بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، منذ عام 1997م حتى عام 2002م.- 



٨0

عضو لجنة المراجعةالمنصب:احسان امان الله امين الله مخدوماالسم:

العضويات 
في مجالس 
إدارة أخرى

عضو لجنة المراجعة في صندوق التنمية الثقافي، بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية منذ عام 2022م.- 
رئيــس لجنــة المراجعــة فــي شــركة المطاحــن الثالثــة، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2021م - 

ــى اآلن. حت
عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة روشــن العقاريــة، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2021م حتــى - 

اآلن.
عضــو مجلــس االدارة ورئيــس لجنــة المراجعــة فــي شــركة كريــدي أكريجــول العربيــة، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة - 

الســعودية منــذ عــام 2021م حتــى اآلن.
عضــو لجنــة المراجعــة فــي الشــركة الســعودية للصناعــات الجيريــة، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ - 

عــام 2021م حتــى اآلن.
عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة اتحــاد عذيــب لالتصــاالت، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام - 

2021م حتــى اآلن.
رئيــس لجنــة المراجعــة فــي شــركة الدمــام فارمــا، بمدينــة الدمــام، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2020م حتــى - 

2021م.
عضــو لجنــة المراجعــة فــي الهيئــة الســعودية للســياحة، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2020م - 

حتــى اآلن.
عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة داون تــاون الســعودية، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2020م - 

حتــى اآلن.
عضو لجنة المراجعة في غرفة الرياض، بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية منذ عام 2020م حتى اآلن.- 
عضو لجنة المراجعة في لجنة تراحم، بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية منذ عام 2020م حتى اآلن.- 
عضــو لجنــة المراجعــة فــي الشــركة التعاونيــة للتأميــن، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2020م - 

حتــى اآلن.
عضــو لجنــة المراجعــة فــي المؤسســة العامــة للتقاعــد، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2019م - 

حتــى عــام 2021م.
عضــو لجنــة المراجعــة فــي مركــز االســناد والتصفيــة، بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2019م - 

حتــى اآلن.

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 58: السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة أحمد اسحاق أفغاني

عضو لجنة المراجعةالمنصب:أحمد اسحاق عبد الكريم أفغانياالسم:

سعودي الجنسية:2022 م سنة التعيين:34 عامالعمر:

المؤهالت 
العلمية

حاصــل علــى بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، بمدينــة الظهــران، المملكــة العربيــة - 
الســعودية، فــي العــام 2011م.

الخبرات 
مدير مساعد بشركة إرنست ويونغ، في الرياض، في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2011م وحتى اآلن.- العملية

العضويات 
في مجالس 
إدارة أخرى

ال يوجد.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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4-6  اإلدارة التنفيذية

لــدى شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة عــدد مــن اإلدارات الرئيســة التــي تعمــل علــى إدارة أعمــال الشــركة وتطويرهــا كل حســب دورهــا، ويتعيــن 
علــى كل إدارة تنفيــذ الواجبــات والمهــام التــي تقــع تحــت مســؤوليتها لتفعيــل األداء الكلــي للشــركة وتحقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف واســتراتيجيات 

الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل. ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة: 

الجدول رقم 59: اإلدارة التنفيذية للشركة

تاريخ االنضمامالعمرالجنسيةالمنصباالسم
تاريخ التعيين 
في المنصب 

الحالي

الملكية 
المباشرة*

الملكية 
غير 

المباشرة

سامي فهد خضر 1
جودة

العضو المنتدب والرئيس 
-5.00٪2005/07/01م2005/07/01م56أردنيالتنفيذي

--1993/05/07م1993/05/07م59مصريالمدير المالينصر إبراهيم رخا2

مدير إدارة الموارد سلمان العوبثاني3
--2007/03/03م2007/03/03م57سعوديالبشرية

--2014/09/04م2014/09/04م30أردنيمدير إدارة تطوير األعماليزيد سامي جودة4

عبدالله محمود 5
البدور

مدير إدارة الخدمات 
--2014/01/01م2014/01/01م35أردنياللوجستية

6
محمد عبد ال 

خضر – سلطان 
العريف

مدير إدارة تقنية 
--2018/04/05م2018/04/05م41هنديالمعلومات

حسن نصر عبد 7
--2002/04/28م2002/04/28م42مصريمدير إدارة الصيانةالفتاح ابراهيم

رشيق الدين فهد 8
--2012/03/23م2012/03/23م33هنديمدير إدارة المشترياتمحمد

جاويد رسول غالم 9
--2018/04/04م2018/04/04م39باكستانيمدير إدارة األمن والسالمةرسول

--2010/08/01م1990/11/07م63فلبينيمدير المصانعأفراسيو أرينا10

--2019/07/21م2019/07/21م27هنديمدير إدارة الجودةراوي رانجان كومار11

--2008/03/05م2008/03/05م35أردنيمدير إدارة المبيعاتنمر وليد جودة12

مصطفى فالح 13
--2018/01/01م2018/01/01م49أردنيمدير إدارة التصديرأمين نزال

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  الملكيــة المباشــرة المذكــورة فــي هــذا الجــدول هــي ملكيتــه قبــل الطــرح )وللمزيــد مــن المعلومــات يرجــى الرجــوع للقســم )4-1( »هيــكل ملكيــة 
الشــركة قبــل وبعــد الطــرح«(.



٨2

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

وردت الســيرة الذاتيــة للعضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي ســامي فهــد جــودة فــي الصفحــة رقــم )76( ضمــن الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة. كمــا وردت الســيرة الذاتيــة لمديــر تطويــر األعمــال )وأميــن ســر المجلــس( يزيــد ســامي فهــد جــودة فــي الصفحــة رقــم )78(.

الجدول رقم 60: السيرة الذاتية للمدير المالي

المدير الماليالمنصب:نصر إبراهيم رخااالسم:

مصريالجنسية:1993مسنة االنضمام للشركة:59 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلوان في جمهورية مصر العربية عام 1984م.- العلمية

الخبرات 
العملية

المدير المالي لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1993م وحتى اآلن.- 
محاسب في مصنع العدوي للزجاج في جمهورية مصر العربية منذ عام 1987م إلى عام 1991م.- 
محاسب في مؤسسة عبدالله الغاطي للمقاوالت في المملكة العربية السعودية منذ عام 1991م إلى عام 1993م.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 61: السيرة الذاتية لمدير إدارة الموارد البشرية

مدير الموارد البشريةالمنصب:سلمان محمد سليمان العوبثانياالسم:

سعوديالجنسية:2007مسنة االنضمام للشركة:57 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على شهادة الثانوية العامة.- العلمية

الخبرات 
مدير الموارد البشرية لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007م وحتى اآلن.- العملية

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 62: السيرة الذاتية لمدير إدارة الخدمات اللوجستية

مدير الخدمات اللوجستيةالمنصب:عبد الله محمود محمد البدوراالسم:

أردنيالجنسية:2014مسنة االنضمام للشركة:35 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من الجامعة األردنية في المملكة األردنية الهاشمية عام 2008م.- العلمية

الخبرات 
العملية

مديــر الخدمــات اللوجســتية لشــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2014م وحتــى - 
اآلن.

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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الجدول رقم 63: السيرة الذاتية لمدير إدارة تقنية المعلومات

مدير تقنية المعلوماتالمنصب:محمد عبد ال خضر – سلطان العريفاالسم:

هنديالجنسية:2018مسنة االنضمام للشركة:41 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة الماجستير في الحاسب من جامعة بهاراتيداسان في الهند عام 2006م.- العلمية

الخبرات 
العملية

ــان المتقدمــة للصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2018م وحتــى -  مديــر تقنيــة المعلومــات لشــركة الري
اآلن.

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 64: السيرة الذاتية لمدير إدارة الصيانة

مدير الصيانةالمنصب:حسن نصر عبد الفتاح ابراهيماالسم:

مصريالجنسية:2002مسنة االنضمام للشركة:42 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من طنطا في جمهورية مصر العربية عام 1996م.- العلمية

الخبرات 
مدير الصيانة لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2002م وحتى اآلن.- العملية

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 65: السيرة الذاتية إلدارة المشتريات

مدير المشترياتالمنصب:رشيق الدين فهد محمداالسم:

هنديالجنسية:2012مسنة االنضمام للشركة:33 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة الماجستير في المالية من الجماعة العثمانية في الهند عام 2010م.- العلمية

الخبرات 
العملية

مديــر المــواد والمشــتريات لشــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2012م وحتــى - 
اآلن.

محاسب في شركة ون ستوب فوركس في الهند من عام 2011م إلى عام 2012م.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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الجدول رقم 66: السيرة الذاتية لمدير إدارة األمن والسالمة

مدير األمن والسالمةالمنصب:جاويد رسول غالم رسولاالسم:

باكستانيالجنسية:2018مسنة االنضمام للشركة:39 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من معهد بريستون في باكستان عام 2013م.- العلمية

الخبرات 
العملية

مديــر الصحــة والســالمة لشــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2018م وحتــى - 
اآلن.

مدير في معهد كراتشي لالقتصاد والتكنلوجيا في باكستان منذ عام 2002م إلى عام 2013م. - 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 67: السيرة الذاتية لمدير المصانع

مدير المصانع المنصب:أفراسيو أرينااالسم:

فلبينيالجنسية:2009مسنة االنضمام للشركة:63 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة البكالوريوس في الكهرباء من جامعة ناكتهان بوليتكنيك في الفلبين عام 1975م.- العلمية

الخبرات 
العملية

مدير المصانع لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ العام 2022م وحتى اآلن.- 
المدير الفني لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2009م إلى عام 2022م.- 
مشرف إنتاج لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1990م إلى عام 2009م.- 
مشرف إنتاج لشركة الحميد للبالستيك في اإلمارات العربية المتحدة منذ عام 1989م إلى عام 1990م.- 
مدير وردية وفني صيانة لشركة مصنع بولي ريزن في الفلبين منذ عام 1979م إلى عام 1989م.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 68: السيرة الذاتية لمدير إدارة الجودة

مدير الجودةالمنصب:راوي رانجان كوماراالسم:

هنديالجنسية:2019مسنة االنضمام للشركة:27 عامالعمر:

المؤهالت 
العلمية

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي علــوم البوليمــر مــن المعهــد المركــزي لهندســة وتكنولوجيــا البالســتيك فــي الهنــد - 
عــام 2013م.

الخبرات 
العملية

مدير الجودة لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019م وحتى اآلن.- 
مدير الجودة في شركة ساونسون بالستيك في الهند من عام 2013م إلى عام 2016م.- 

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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الجدول رقم 69: السيرة الذاتية لمدير إدارة المبيعات

مدير المبيعات المنصب:نمر وليد جودةاالسم:

أردنيالجنسية:2008مسنة االنضمام للشركة:35 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على دبلوم في التسويق وإدارة المنتجات من جامعة النجاح الوطنية في فلسطين عام 2007م.- العلمية

الخبرات 
العملية

مديــر المبيعــات والتســويق لشــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2008م وحتــى - 
اآلن.

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

الجدول رقم 70: السيرة الذاتية لمدير إدارة التصدير

مدير التصديرالمنصب:مصطفى فالح أمين نزال االسم:

أردنيالجنسية:2018مسنة االنضمام للشركة:49 عامالعمر:

المؤهالت 
حاصل على درجة البكالوريوس برمجة وتحليل النظم من الجامعة المتوسطة في األردن عام 1996م.- العلمية

الخبرات 
العملية

مدير التصدير لشركة الريان المتقدمة للصناعة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018م وحتى اآلن.- 
مديــر مبيعــات مــواد التغليــف البالســتيكية فــي شــركة مصانــع الشــرق للتغليــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن عــام - 

2004م إلــى عــام 2017م.

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة
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5-  سياسة توزيع األرباح

تمنــح األســهم حامليهــا الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح التــي تعلــن عنهــا الشــركة. ووفقــاً للنظــام األساســي للشــركة، فــإن أي قــرار بتوزيــع أربــاح 
نقديــة، يجــب أن يصــدر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار عنــد إصــداره لهــذه 
التوصيــة مختلــف العوامــل الســائدة وقتهــا، بمــا فيهــا أربــاح الشــركة، والوضــع المالــي، والقيــود التــي تخضــع لهــا عمليــة توزيــع األربــاح بموجــب 
اتفاقيــات التمويــل والديــن، ونتائــج نشــاطات الشــركة، واحتياجــات الشــركة مــن النقــد حاليــاً ومســتقباًل، وخطــط التوســع والمتطلبــات االســتثمارية 

للشــركة. 

ال تقــدم الشــركة أي ضمانــات بأنهــا ســتوزع أرباحــاً عــن أي ســنة فــي المســتقبل، وال تضمــن قيمــة تلــك األربــاح التــي يمكــن توزيعهــا فــي أي ســنة 
محــددة، وتخضــع عمليــة توزيــع األربــاح إلــى قيــود معينــة وفقــاً لنظــام الشــركة األساســي، حيــث نصــت المــادة )45( مــن النظــام األساســي للشــركة 

علــى أن يتــم توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي:

يجنــب )10٪( عشــرة بالمائــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ . 1
االحتياطــي المذكــور )30٪( ثالثيــن بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز )20٪( عشــرون بالمائــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن . 2
احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر . 3
اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو 

لمعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات.

يوزع على المساهمين من الباقي بعد ذلك نسبة تمثل )5٪( خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.. 4

مــع مراعــات األحــكام المقــررة فــي المــادة )19( مــن النظــام األساســي للشــركة، والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات، يخصــص بعــد مــا تقــدم . 5
نســبة ال تتجــاوز )10٪( عشــرة بالمائــة مــن الباقــي كمكافــأة لمجلــس اإلدارة علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد 
الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، بحيــث ال تتعــدى فــي جميــع األحــوال الحــدود القصــوى المســموح بهــا وفقــاً للقــرارات والتعليمــات الرســمية 

الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بهــذا الشــأن.

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع 
وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق. وتســتحق األســهم محــل الطــرح 

حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــاراً مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه وعــن الســنوات الماليــة التــي تليهــا.



٨٨

ويبين الجدول التالي توزيعات األرباح خالل السنوات المالية المنتهية في 2020/12/31م و2021/12/31م، و2022/06/30م: 

الجدول رقم 71: توزيعات األرباح

السنة المالية المنتهية في 
2020/12/31م

السنة المالية المنتهية في 
2021/12/31م

الفترة المالية المنتهية 
في 2022/06/30م

35٫156٫04332٫822٫32114٫454٫537صافي الدخل

10٫000٫000***12٫715٫701**71٫515٫429*توزيعات األرباح المعلنة

5٫248٫598****71٫515٫42912٫715٫701توزيعات األرباح المدفوعة

نسبة توزيعات األرباح المعلنة 
69.18٪38.74٪203.42٪إلى صافي الدخل

49٫324٫27169٫430٫89138٫885٫428إجمالي األرباح المبقاة

المصدر: شركة الريان المتقدمة للصناعة

*  بتاريخ 2020/12/31م قرر الشركاء توزيع أرباح بمبلغ )71٫515٫429( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة للسنة المالية المنتهية في 

2019/12/31م.

**  بتاريخ 2021/12/01م قرر الشركاء توزيع أرباح بمبلغ )12٫715٫701( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة للسنة المالية المنتهية في 

2020/12/31م.

***  بناًء على قرار الجمعية العامة العادية األولى بتاريخ 2022/03/28م، تم إعتماد توزيع أرباح بمبلغ )5٫000٫000( ريال سعودي من رصيد 

األرباح المبقاة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. باإلضافة إلى إعتماد توزيع أرباح إضافية بمبلغ )5٫000٫000( ريال سعودي من 
رصيد األرباح المبقاة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وذلك بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/05/24م.

****   كما في 2022/06/30م، تم توزيع )5٫248٫598( ريال سعودي من إجمالي التوزيعات المعلنة خالل الفترة، وتم دفع المبلغ المتبقي وهو 

)4٫751٫402( أربعة ماليين وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة ورياالن سعوديان في تاريخ 2022/08/07م.



٨٩

استخدام متحصالت الطرح
(6)

rayanadvanced.com



٩0

6-  استخدام متحصالت الطرح 

تبلــغ القيمــة المتوقعــة إلجمالــي متحصــالت الطــرح مبلــغ )**( ** ريــال ســعودي، ســيدفع منهــا تقريبــاً حوالــي )9٫000٫000( تســعة مالييــن ريــال 
ســعودي كمصاريــف للطــرح، والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي، ومديــر االكتتــاب، والجهــات المســتلمة، والمحاســب القانونــي، ومصاريــف فتــح 

حســاب األمانــة، وتكاليــف التســويق والطباعــة، والمصاريــف والتكاليــف األخــرى المتعلقــة بالطــرح.

هــذا وســوف يتــم توزيــع صافــي متحصــالت الطــرح والمقــدرة بحوالــي )**( ** ريــال ســعودي علــى المســاهمين البائعيــن كلُّ بحســب النســبة التــي 
يمتلكهــا فــي أســهم الطــرح، ولــن تســتلم الشــركة أي مبلــغ مــن صافــي متحصــالت الطــرح.
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7-  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

يُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الُمصــدر يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي خــالل الـــ )12( شــهراً  	
األخيــرة.

لــم تُمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة خــالل الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب  	
التســجيل وطــرح األســهم فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أســهم.

لــم يكــن هنــاك أّي تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة خــالل الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل  	
وطــرح األســهم.

بخــالف مــا ورد فــي القســم رقــم )4-4( »مجلــس اإلدارة« مــن هــذه النشــرة، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألٍيّ مــن أقربائهــم أّي أســهم أو  	
مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة.

كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ليســت خاضعــة ألي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تُؤثــر جوهريــاً فــي أعمالهــا أو فــي وضعهــا  	
المالــي.

كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر جوهريــاً فــي أعمــال  	
الشــركة أو فــي وضعهــا المالــي.

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة. 	
تُقــر الشــركة بأنــه ال توجــد لديهــا أيــة عقــود أو ترتيبــات ســارية المفعــول عنــد تقديــم نشــرة اإلصــدار هــذه يكــون فيهــا مصلحــة لرئيــس مجلــس  	

اإلدارة، أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو الرئيــس التنفيــذي، أو مديــر اإلدارة الماليــة، أو غيرهــم مــن األطــراف ذوي العالقــة.
ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة. 	
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 	
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية. 	
ــأي مخاطــر  	 ــم ب ــى عل ــس اإلدارة ليســوا عل ــإن أعضــاء مجل ــم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، ف ــا ورد فــي القســم رق باســتثناء م

ــن فــي االســتثمار فــي أســهم الشــركة. ــرار المســتثمرين المحتملي ــر فــي ق ــة أخــرى مــن الممكــن أن تُؤث جوهري
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم. 	
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة. 	
لــم يتــم اإلعــالن عــن إفــالس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أيــاً مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو أميــن ســر مجلــس  	

اإلدارة ولــم يخضعــوا ألي إجــراءات إفــالس حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
بخــالف مــا تــم ذكــره فــي القســم رقــم )2-1-11( »المخاطــر المتعلقــة بالتســهيالت االئتمانيــة واتفاقيــات التمويــل« مــن هــذه النشــرة، تؤكــد  	

الشــركة بأنــه ال توجــد لديهــا أيــة تســهيالت ائتمانيــة أو قــروض أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. 
بخــالف مــا تــم ذكــره فــي القســم رقــم )2-1-21( »المخاطــر المتعلقــة باســتحقاقات الــزكاة الشــرعية المحتملــة والمطالبــات اإلضافيــة« مــن  	

هــذه النشــرة، ال توجــد لــدى الشــركة أي فروقــات أو مطالبــات زكويــة علــى اإلقــرارات الزكويــة المقدمــة مــن قبلهــا، وقــد ســددت الشــركة الــزكاة 
المســتحقة عليهــا، وال توجــد حتــى تاريــخ هــذه النشــرة مخصصــات متعلقــة بالفروقــات الزكويــة وال يوجــد نزاعــات قائمــة مــن قبــل هيئــة الــزكاة 

والضريبــة والجمــارك.
ــخ 1437/01/28هـــ  	 ــم )م/3( وتاري ــي رق ــي نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملك ــواردة ف ــة األحــكام ال ــة بكاف أن الشــركة ملتزم

وتعديالتــه. 2015/11/10م(  )الموافــق 
أن الشــركة حصلــت علــى خطــاب عــدم الممانعــة مــن الجهــات الممولــة وأنهــا ملتزمــة بكافــة االلتزامــات التعاقديــة، وذلــك فيمــا يخــص تحــول  	

الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة وإدراجهــا فــي الســوق الموازيــة.
ــة لهمــا بنهايــة  	 أن الشــركة تعمــل علــى إنشــاء إدارة الشــؤون القانونيــة وإدارة المراجعــة الداخليــة وســتقوم بتوظيــف الكــوادر البشــرية المؤهل

الربــع األول مــن العــام 2023م كحــد أقصــى )ولمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى الرجــوع للقســم )2-1-36( »المخاطــر المتعلقــة بعــدم وجــود إدارة 
للشــؤون القانونيــة أو المراجعــة الداخليــة«(.
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8-  مصاريف الطرح 

ــال  ــغ حوالــي )9٫000٫000( تســعة مالييــن ري ــع التكاليــف المتعلقــة بالطــرح، والتــي يتوقــع لهــا أن تبل ســوف يتحمــل المســاهمون البائعــون جمي
ــال ســعودي. ــاب البالغــة )**( ** ري ســعودي، حيــث ســيتم خصمهــا بالكامــل مــن إجمالــي متحصــالت االكتت

وتشــمل مصاريــف الطــرح أتعــاب المستشــار المالــي، ومديــر االكتتــاب، والجهــات المســتلمة، والمحاســب القانونــي، ومصاريــف فتــح حســاب األمانــة، 
وتكاليــف التســويق والطباعــة، والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بالطرح.

والجديــر بالذكــر أن الشــركة لــن تتحمــل أي مــن المصاريــف المتعلقــة بالطــرح وإنمــا ســيتم خصمهــا بالكامــل مــن إجمالــي متحصــالت االكتتــاب، 
وســيقوم المســاهمون البائعــون بســداد كافــة مصاريــف الطــرح التــي تحملتهــا الشــركة عنهــم بمجــرد االنتهــاء مــن عمليــة الطــرح.
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9-  المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح 
وشــروطه

تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم فــي الســوق الموازيــة وفقــاً لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة 
وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. وقــد تمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وتــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيــدة 
التــي طلبتهــا الهيئــة، كمــا تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات الرســمية الالزمــة لعمليــة طــرح األســهم فــي الســوق الموازيــة. كمــا تقدمــت الشــركة 
بطلــب إلدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة إلــى شــركة تــداول الســعودية »تــداول الســعودية«، وتمــت الموافقــة علــى طلــب اإلدراج مــن قبــل تــداول 

الســعودية.

 يجــب علــى جميــع المســتثمرين المؤهليــن الراغبيــن فــي المشــاركة فــي هــذا الطــرح قــراءة شــروط وأحــكام الطــرح بعنايــة تامــة قبــل اســتكمال 
تعبئــة نمــوذج طلــب االكتتــاب، حيــث إن التوقيــع علــى نمــوذج طلــب االكتتــاب وتســليمه إلــى مديــر االكتتــاب يعتبــر بمثابــة إقــرار بالقبــول والموافقــة 

علــى شــروط وأحــكام الطــرح المذكــورة.

9-١  االكتتاب في أسهم الطرح

ســوف يتــم طــرح )2٫000٫000( مليونــي ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمثــل 20٪ مــن رأس 
مــال الشــركة، ســيتم طرحهــا لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة بســعر )**( ** ريــال للســهم الواحــد وبقيمــة إجماليــة قدرهــا )**( ** ريــال ســعودي، 

ويقتصــر الطــرح علــى المســتثمرين المؤهليــن، وهــم كمــا يلــي: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا . 2

مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى 
موافقــة مســبقة منــه.

حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز . 3
اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل . 7

االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

10. أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: 

أن يكــون قــد قــام بصـــفقات فــي أســــواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن )40٫000٫000( أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل أ. 
عــن )10( عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن )5٫000٫000( خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة )3( ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 

هـ. أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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9-2  طريقة التقدم بطلب االكتتاب

ــرة  ــاب أو الجهــات المســتلمة خــالل فت ــر االكتت ــاب متاحــاً للمســتثمرين المؤهليــن مــن خــالل حســابهم االســتثماري لــدى مدي ســوف يكــون االكتت
الطــرح. ويجــب علــى المكتتــب اســتيفاء متطلبــات االكتتــاب وفقــاً لتعليمــات االكتتــاب الموضحــة فــي طلــب االكتتــاب وفــي هــذه النشــرة. وينبغــي علــى 
المكتتــب الموافقــة علــى كافــة الشــروط واالحــكام وأن يســتكمل كافــة األقســام ذات الصلــة فــي طلــب االكتتــاب. تحتفــظ الشــركة ومديــر االكتتــاب 
بالحــق فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب جزئيــاً أو كليــاً فــي حالــة عــدم اســتيفاء أي مــن شــروط وأحــكام االكتتــاب أو عــدم اتبــاع التعليمــات الالزمــة. 
ال يجــوز إدخــال أي تعديــالت علــى طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تقديمــه، حيــث يمثــل طلــب االكتتــاب بمجــرد تقديمــه اتفاقــاً ملزمــاً قانونيــاً بيــن 
الشــركة والمكتتــب. يمتلــك المســاهمون البائعــون قبــل الطــرح 100٪ مــن رأس مــال الشــركة، وســوف يمتلكــون 80٪ مــن رأس مــال الشــركة بعــد 
الطــرح. ويمكــن للمســتثمرين الحصــول علــى نســخة إلكترونيــة مــن نشــرة اإلصــدار هــذه علــى الموقــع االلكترونــي لــكل مــن المستشــار المالــي أو 

مديــر االكتتــاب أو مــن خــالل معلومــات االتصــال الموضحــة أدنــاه:

مدير االكتتابالمستشار المالي 

مجموعة الدخيل المالية
الرياض – حي الوزارات 

ص.ب. 2462 الرياض 11451
هاتف:4309800 11 966 +

فاكس: 4787795 11 966 +
www.aldukheil.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@aldukheil.com.sa :البريد اإللكتروني

 شركة اإلنماء لالستثمار 
الرياض – طريق الملك فهد – )برج العنود2( 

 ص.ب 55560 الرياض 11544
 المملكة العربية السعودية 

 هاتف: 8004413333
 فاكس: 2185970 11 966+

www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني 
info@alinmainvest.com :البريد اإللكتروني

يجــب علــى المســتثمر أن يوضــح فــي طلــب االكتتــاب عــدد األســهم التــي يرغــب االكتتــاب بهــا، بحيــث يكــون إجمالــي مبلــغ االكتتــاب هــو حاصــل 
ضــرب عــدد األســهم التــي يرغــب االكتتــاب بهــا فــي ســعر الطــرح البالــغ )**( ** ريــاالً ســعودياً للســهم الواحــد. علمــاً بــأن الحــد األدنــى لالكتتــاب 

هــو )10( عشــرة أســهم، بينمــا الحــد األعلــى لالكتتــاب هــو )490٫000( أربــع مائــة وتســعون ألــف ســهم لــكل مكتتــب.

عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب، ســوف يتــم خصــم كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا مــن الحســاب االســتثماري للمكتتــب لــدى مديــر االكتتــاب أو الجهــة 
المســتلمة وتحويــل األمــوال مباشــرة إلــى حســاب األمانــة الخــاص بعمليــة الطــرح، ويحــق للشــركة أو مديــر االكتتــاب أن ترفــض طلــب االكتتــاب كليــاً 
أو جزئيــاً إذا لــم يســتوف الطلــب شــروط وأحــكام الطــرح، وســيقبل المكتتــب عــدد األســهم المخصصــة لــه مــا لــم تــزد هــذه األســهم عــن األســهم 

التــي طلــب االكتتــاب بهــا.

9-3  فترة الطرح وشروطه 

ســيكون االكتتــاب متاحــاً للمســتثمرين المؤهليــن ابتــداًء مــن يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وحتــى يــوم الخميــس 
1444/04/30هـــ )الموافــق 2022/11/24م(. وعنــد اســتكمال طلــب االكتتــاب ســيقوم مديــر االكتتــاب أو الجهــة المســتلمة بإشــعار المكتتــب بذلــك 
عــن طريــق رســالة نصيــة. وفــي حالــة عــدم اكتمــال طلــب االكتتــاب أو عــدم صحــة المعلومــات المقدمــة فيــه، فــإن طلــب االكتتــاب يعتبــر الغــي. 

9-4  اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض

يقــر كل مكتتــب بأنــه اســتلم هــذه النشــرة وقرأهــا، وبنــاًء عليــه يقــر برغبتــه فــي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة حســب مــا هــو مبيــن فــي طلــب 
االكتتــاب. حيــث ســيتم تخصيــص األســهم المطروحــة لالكتتــاب وفقــاً لمــا يقترحــه المستشــار المالــي بالتشــاور مــع الُمصــدر، وســوف يتــم اإلعــالن 
عــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح فــي يــوم الثالثــاء 1444/05/05هـــ )الموافــق 2022/11/29م(. وســيتم رد الفائــض )إن وجــد( فــي 
موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1444/05/07هـــ )الموافــق 2022/12/01م( ولــن تكــون هنــاك أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب أو 

الشــركة.

وســوف يتــم إشــعار المكتتبيــن بالعــدد النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم ردهــا لهــم، إن وجــدت. ولمزيــد مــن 
المعلومــات يتعيــن علــى المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي أو مديــر االكتتــاب.

mailto:info@aldukheil.com.sa
http://www.alinmainvestment.com
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9-5  األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح 

9-5-1  تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 

 يجوز للهيئة تعليق التداول في أسهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت التالية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. . 3
إذا رأت أن المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.. 4
ــن المصــدر عــن معلومــات . 5 ــة المقترحــة. وفــي حــال أعل ــة بشــأن الصفق ــد اإلعــالن عــن اســتحواذ عكســي ال يتضمــن معلومــات كافي عن

كافيــة تتعلــق بالكيــان المســتهدف، واقتنعــت الهيئــة، بعــد إعــالن المصــدر، بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة 
المقترحــة لالســتحواذ العكســي، فللهيئــة اتخــاذ قــرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه المرحلــة.

عنــد تســرب معلومــات عــن الصفقــة المقترحــة لالســتحواذ العكســي، ويتعــذر علــى المصــدر تقييــم وضعــه المالــي بدقــة ويتعــذر عليــه إبــالغ . 6
الســوق وفقــاً لذلــك.

إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المــدة المحــددة . 7
فــي الفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )د( مــن المــادة الثالثــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدارج.

عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للمصــدر الــذي بلغــت خســائره المتراكمــة 50٪ فأكثــر مــن رأس مالــه لــدى المحكمــة . 8
بموجــب نظــام اإلفــالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
10. عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي وافتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة للمصــدر 

بموجــب نظــام اإلفــالس.
11. عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.

ب.  يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــالس مــا لــم يكــن ُموقفــاً عــن مزاولــة . 4

نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العالقــة، وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة )8( مــن الفقــرة )أ( أعــاله.
ــم يكــن . 5 ــة بموجــب نظــام اإلفــالس مــا ل ــة أو إجــراء التصفيــة اإلداري ــاح إجــراء التصفي عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي برفــض افتت

ُموقفــاً عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــات المختصــة ذات العالقــة، وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة )9( مــن الفقــرة 
)أ( أعــاله. 

ج.  تعلق السوق تداول األوراق المالية للُمصدر في أي من الحاالت اآلتية:

عند عدم التزام الُمصدر بالمواعيد المحددة لإفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.. 2
ــي تحددهــا الســوق . 3 ــة الت ــي والثامــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المهل ــن الثان ــات الســيولة المحــددة فــي البابي ــم تســتوف متطلب إذا ل

ــى خــالف ذلــك. ــة عل ــم توافــق الهيئ للُمصــدر لتصحيــح أوضاعــه مــا ل
عند نفاذ قرار عن الجمعية العامة غير العادية للُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لنفاذ القرار.. 4

د.  ترفــع الســوق التعليــق المشــار إليــه فــي الفقــرات الفرعيــة )1( و)2( و)3( مــن الفقــرة )ج( أعــاله، بعــد مضــي جلســة تــداول واحــدة تلــي انتفــاء 
ســبب التعليــق، وفــي حالــة اتاحــة تــداول أســهم المصــدر خــارج المنصــة، ترفــع الســوق التعليــق خــالل مــدة ال تتجــاوز خمــس جلســات تــداول 

تلــي انتفــاء ســبب التعليــق.
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هـــ.  يجــوز للســوق فــي أي وقــت أن تقتــرح علــى الهيئــة تعليــق تــداول أي أوراق ماليــة مدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا إذا رأت مــن المرجــح حــدوث أي 
مــن الحــاالت الــواردة فــي الفقــرة )أ( أعــاله.

و.  يجب على المصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

ز.  إذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة )6( أشــهر مــن دون أن يتخــذ الُمصــدر إجــراءاٍت مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة 
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للمصــدر.

ح.  عنــد إكمــال المصــدر لعمليــة اســتحواذ عكســي، يلغــى إدراج أســهم الُمصــدر. وإذا رغــب المصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه، فعليــه تقديــم طلــب 
جديــد إلدراج أســهمه وفقــاً لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات العالقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات 

المســتمرة.

ط.  ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة. 

9-5-2  اإللغاء االختياري لإلدراج

 ال يجــوز لمصــدر أدرجــت أوراقــه الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة. وللحصــول علــى موافقــة الهيئــة، يجــب علــى أ. 
الُمصــدر تقديــم طلــب اإللغــاء إلــى الهيئــة مــع تقديــم إشــعار متزامــن للســوق بذلــك، وأن يشــمل الطلــب المعلومــات اآلتيــة:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )و( أدناه.. 2
نســخة مــن المســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن كل وثيقــة مرســلة إلــى المســاهمين، إذا كان إلغــاء اإلدراج نتيجــة عمليــة اســتحواذ أو أي . 3

إجــراء آخــر يتخــذه الُمصــدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينّين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 4

ب.   يجوز للهيئة بناًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.

ج.  يجب على الُمصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.

د.  عنــد إلغــاء اإلدراج بنــاًء علــى طلــب الُمصــدر، يجــب علــى المصــدر أن يفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن. ويجــب أن يتضمــن 
اإلفصــاح علــى األقــل ســبب اإللغــاء وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الُمصــدر.

9-5-3  تعليق التداول المؤقت بطلب من المصدر

يجــوز للُمصــدر أن يطلــب مــن الســوق تعليــق تــداول أوراقــه الماليــة مؤقتــاً عنــد وقــوع حــدث خــالل فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون أ. 
تأخيــر بموجــب نظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق وال يســتطيع الُمصــدر تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول، 

وتقــوم الســوق بتعليــق تــداول األوراق الماليــة لذلــك الُمصــدر فــور تلقيهــا للطلــب. 

عنــد تعليــق التــداول مؤقتــاً بنــاًء علــى طلــب الُمصــدر، يجــب علــى الُمصــدر أن يفصــح للجمهــور فــي أقــرب وقــت ممكــن عــن ســبب التعليــق والمــدة ب. 
المتوقعــة لــه وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الُمصدر.

يجــوز للهيئــة أن تعلــق التــداول مؤقتــاً مــن دون طلــب مــن الُمصــدر عندمــا يكــون لديهــا معلومــات أو تكــون هنــاك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات ج. 
الُمصــدر وتــرى أن تلــك الظــروف ريمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو تخــّل بحمايــة المســتثمرين. ويجــب علــى المصــدر الــذي تخضــع أوراقــه 

الماليــة للتعليــق المؤقــت للتــداول االســتمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.

للســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صالحيتهــا وفــق الفقــرة )ج( المذكــورة أعــاله إذا تبيــن لهــا معلومــات أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات د. 
الُمصــدر ومــن المحتمــل أن تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة المســتثمرين.
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هـــ.  يرفــع التعليــق المؤقــت للتــداول عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي اإلفصــاح المشــار إليــه فــي الفقــرة )ب( أعــاله، مــا لــم تــر الهيئــة أو الســوق 
خــالف ذلــك.

9-5-4  رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة )أ( من »تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج« من القسم رقم )9-5-1( لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين. . 1

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2

التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. . 3

عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــالس مــا لــم يكــن ُموقفــاً عــن مزاولــة . 4
نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العالقــة، وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة )8( مــن الفقــرة )أ( الــواردة فــي القســم 

)9-5-1( »تعليــق التــداول أو إلغــاء اإلدراج«.

عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي برفــض افتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة بموجــب نظــام اإلفــالس مــا لــم يكــن ُموقفــاً . 5
عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــات المختصــة ذات العالقــة، وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة )14( مــن الفقــرة )أ( الــواردة 

فــي القســم )9-5-1( »تعليــق التــداول أو إلغــاء اإلدراج«. 

وإذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة ســتة أشــهر مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة 
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للشــركة.

9-5-5  إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغــب الُمصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه بعــد إلغائهــا فعليــه تقديــم طلــب جديــد إلدراج أســهمه وفقــاً لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات 
العالقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

9-6  القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

9-6-1  توصية مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لاكتتاب في السوق الموازية

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1443/08/20هـــ )الموافــق 2022/08/23م( بطــرح عــدد )2٫000٫000( مليونــي ســهم 
تمثــل 20٪ مــن رأس مــال الشــركة فــي الســوق الموازيــة، وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة الالزمــة.

9-6-2  موافقة الجمعية العامة العادية

تــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/08/25هـــ )الموافــق 2022/03/28م( علــى طــرح أســهم الشــركة 
وإدراجهــا فــي الســوق الموازيــة.
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9-6-3  موافقة هيئة السوق المالية

تــم الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة، وذلــك بتاريــخ إعالنهــا فــي موقعهــا 
الرســمي يــوم األربعــاء 1444/03/23هـــ )الموافــق 2022/10/19م(.

9-6-4  موافقة شركة تداول السعودية »تداول السعودية« على اإلدراج 

تــم الحصــول علــى موافقــة مــن شــركة تــداول الســعودية »تــداول الســعودية« علــى إدراج أســهم الشــركة بتاريــخ 1443/10/29هـــ )الموافــق 
2022/05/30م(.

9-7  إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة

يحظــر علــى كبــار المســاهمين بعــد الطــرح الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي هــذه النشــرة )راجــع القســم رقــم )4-2( »المســاهمون الكبــار الذيــن يملكــون 
5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة« بعــد الطــرح مــن هــذه النشــرة( التصــرف فيمــا يملكونــه مــن أســهم قبــل مضــي فتــرة )12( اثنــي عشــرة شــهراً مــن 

تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة »فتــرة الحظــر«.

بخــالف فتــرة الحظــر المفروضــة مــن الهيئــة علــى المســاهمين الكبــار بعــد الطــرح، ال توجــد أي ترتيبــات قائمــة أخــرى تمنــع التصــرف فــي أســهم 
. معينة

9-8  أحكام متفرقة

يكــون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة ولمنفعــة أطــراف االكتتــاب وخلفائهــم والمتنــازل لهــم ومنفــذي . 1
الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة. وال يجــوز التنــازل عــن طلــب االكتتــاب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه أو تفويــض أي 

منهــا مــن ِقبــل األطــراف فــي االكتتــاب دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.. 2

سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.. 3



١02

التعهدات الخاصة باالكتتاب
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١0-  التعهدات الخاصة باالكتتاب

١0-١  إقرارات المكتتبين

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

 يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.- 
يُقر بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.- 
ــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه وطلــب االكتتــاب، -  يوافــق علــى النظــام األساســي للشــركة وعلــى كافــة تعليمــات وأحــكام الطــرح والشــروط ال

ويكتتــب فــي األســهم بنــاًء علــى ذلــك.
يؤكــد عــدم التنــازل عــن حقــه بمطالبــة الشــركة والرجــوع عليهــا بــكل ضــرر ينجــم مــن جــراء احتــواء نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات جوهريــة - 

غيــر صحيحــة أو غيــر كافيــة أو نتيجــة إغفــال معلومــات جوهريــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى قبــول المكتتــب باالكتتــاب فــي حــال تمــت إضافتهــا 
فــي النشــرة.

يُقــر بأنــه لــم يســبق لــه وألي فــرد مــن عائلتــه المشــمولين فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب، التقــدم بطلــب لالكتتــاب فــي أســهم الشــركة، وأن للشــركة - 
الحــق فــي رفــض أي مــن أو جميــع طلباتــه فــي حالــة تكــرار طلــب االكتتــاب.

يقبــل عــدد أســهم الطــرح المخصصــة لــه )فــي حــدود المبلــغ الــذي اكتتــب بــه كحــد أقصــى( بموجــب طلــب االكتتــاب كمــا يقبــل بكافــة شــروط - 
وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فــي طلــب االكتتــاب وفــي هــذه النشــرة.

يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب.- 

١0-2  سجل األسهم وترتيبات التعامل

تحتفــظ تــداول بســجل للمســاهمين يحتــوي علــى أســمائهم وجنســياتهم وعناويــن إقامتهــم ومهنهــم واألســهم التــي يمتلكونهــا والمبالــغ المدفوعــة 
مــن هــذه األســهم.

١0-3  شركة تداول السعودية )تداول السعودية(

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م، كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وكان قــد بــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي 
المملكــة عــام 1990م. وتتــم عمليــة التــداول مــن خــالل نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بالتســوية، ويتــم التــداول كل يــوم 
عمــل مــن أيــام األســبوع مــن األحــد إلــى الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــاً وحتــى 3 عصــراً ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا 
خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــاً وحتــى الســاعة 10 صباحــاً، تتغيــر هــذه األوقــات خــالل 

شــهر رمضــان ويتــم اإلعــالن عــن طريــق تــداول الســعودية. 

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــالل مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً 
)وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار(، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر، فإنــه يتــم تنفيذهــا 

وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال. 

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــالل قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق 
بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل رويتــرز.

وينبغــي علــى المصــدر اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول. وتقــع علــى عاتــق إدارة تــداول 
الســعودية مســؤولية مراقبــة الســوق بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.



١0٤

١0-4  تداول األسهم في السوق الموازية

تــم تقديــم طلــب لــدى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، كمــا تــم تقديــم طلــب إلــى شــركة تــداول الســعودية 
إلدراج أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة.

يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لتلــك األســهم وبعــد اســتيفاء جميــع اإلجــراءات النظاميــة ذات العالقــة، وســتعلن تداول 
تاريــخ تــداول األســهم فــي حينــه، وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة تواريــخ مبدئيــة ذكــرت لالســتدالل فقــط، ويمكــن تغييرهــا 

أو تمديدهــا بموافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

وال يمكــن التــداول فــي األســهم المطروحــة إال بعــد اعتمــاد تخصيــص األســهم فــي حســابات المســاهمين فــي تــداول الســعودية، وتســجيل الشــركة 
فــي القائمــة الرســمية، وإدراج أســهمها فــي تــداول الســعودية، ويحظــر التــداول فــي األســهم حظــراً تامــاً قبل التداول الرســمي، ويتحمل المســتثمرون 
الذيــن يتعاملــون فــي تلــك األنشــطة المحظــورة مــن التــداول المســؤولية الكاملــة عنهــا، ولــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.

يقتصــر تــداول األســهم المدرجــة فــي الســوق الموازيــة علــى المســتثمرين المؤهليــن )راجــع القســم رقــم )1( »التعريفــات والمصطلحــات« مــن هــذه 
النشرة(.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح
(١١)

rayanadvanced.com



١0٦

١١-  إجراءات عدم اكتمال الطرح

ــن فــي نشــرة اإلصــدار هــذه )راجــع قســم »التواريــخ المهمــة وإجــراءات  ــة الطــرح المبي ــخ المحــدد النتهــاء عملي ــم يكتمــل الطــرح فــي التاري إذا ل
الطــرح« فــي صفحــة )ن( مــن هــذه النشــرة(، ســيقوم المستشــار المالــي خــالل )10( عشــرة أيــام مــن انتهــاء فتــرة الطــرح بإشــعار الهيئــة كتابيــاً بعــدم 
اكتمــال الطــرح، ومــن ثــم ســيقوم بإشــعار المكتتبيــن، وبالتنســيق مــع الجهــة المســتلمة لمتحصــالت االكتتــاب ســتتم إعــادة المبالــغ التــي تــم جمعهــا 

مــن المكتتبيــن )إن وجــدت( مــن دون خصــم أي عمــوالت أو رســوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح. 
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١2-  المستندات المتاحة للمعاينة

الدخيــل  »مجموعــة  المالــي  المستشــار  وســيقوم  افتراضيــة،  بيانــات  غرفــة  خــالل  مــن  للمعاينــة  متاحــة  التاليــة  المســتندات  ســتكون 
اإللكترونــي البريــد  عبــر  طلبــه  عنــد  المؤهليــن  المســتثمرين  إلــى  االفتراضيــة  البيانــات  لغرفــة  اإللكترونــي  الرابــط  بإرســال   الماليــة« 
»info@aldukheil.com.sa«، وذلــك خــالل أيــام العمــل مــن يــوم األربعــاء 1444/04/22هـــ )الموافــق 2022/11/16م( إلــى يــوم الخميــس 

1444/04/30هـــ )الموافــق 2022/11/24م( خــالل فتــرة ال تقــل عــن )7( ســبعة أيــام قبــل نهايــة فتــرة الطــرح: 

السجل التجاري الرئيس للشركة.. 1
النظام األساسي للشركة. . 2
عقد تأسيس الشركة وجميع التعديالت التي تمت عليه.. 3
توصية مجلس إدارة الشركة على طلب تسجيل وطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.. 4
قرار الجمعية العامة بالموافقة على تسجيل وطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.. 5
نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية.. 6
نسخة من موافقة شركة تداول السعودية »تداول السعودية« على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.. 7
تقرير التقييم المالي للشركة.. 8
خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرة اإلصدار لكٍل من:. 9

المستشار المالي للشركة »مجموعة الدخيل المالية«.- 
مدير االكتتاب »شركة اإلنماء لالستثمار«.- 

ــن االســم والشــعار  ــى تضمي ــي للشــركة »شــركة طــالل أبــو غزالــه وشــركاه - محاســبون قانونيــون« عل 10.  خطــاب موافقــة مــن المحاســب القانون
ونشــر القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة 

فــي 2022/06/30م فــي نشــرة اإلصــدار.
11.  القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

12.  القوائم المالية المفحوصة للشركة للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30م.
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١3-  تقرير المحاسب القانوني

١3-١  القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 202١/١2/3١م
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١3-2  القوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30م
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