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ار كيف ومت ى تختار املستش
اص بك الخ 



االعتبارات الختيار املستشار

التكلفة
ى    رة ف  ب  الخ 
الطروحات 
السابقة

رة الفريق  خب 
املكلف بالعمل

ى   القطاع رة ف  خب 

اعتبارات إختيار املستشار

ة السوق املالية لغرض استيفاء مت ن   من قبل هيئ  ن   املرخصب  ر من املستشاريب  ود عدد كبب  طلبات الطرح على الرغم من وح 
ن   للش ن   املستشارين املناسبب     تعيب 

ى   الطرح واإلدراح ب على الشركات الراغبة ف    للشركة، فإنه يح 
 
ركة، كما يمكن أخذ واإلدراح

ى   مرحلة إختيار املستشار :بعض االعتبارات التالية بالخسبان ف 
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دول الزمت ى   للطرح واإلدراح الخ 

موعة “تقوم • مح 
عة ” تداول بمراح 

أيام 10الطلب خالل 
من تاريخ تقديم 
مل الطلب بشكل مكت  
ى   حالة قبوله، يت   م وف 
تقديم املوافقة 

 
 
.املشروطة لإلدراح

ة السوق• ع هيئ  تراح 
45املالية الطلب خالل
يوما ، من تاريخ 

ل تقديم الطلب بشك
افقةمكت مل، وتعلن املو
ية من خالل النهائ 

ة موقع الهيئ 
• 

 
ى   حال طلب اإلدراح ف 

ى   نمو  السوق–ف 
ع املوازية، تراح 

ة الطلب خالل الهيئ 
يوما من تاريخ 30

ميع  تسلم ح 
دات املعلومات واملستن

املطلوبة 

قرار الطرح
االستعداد 
للطرح

ن    تعيب 
املستشارين 
املعت مدين

ر  مرحلة تحضب 
ملف الطرح و 

 
 
اإلدراح

تقديم طلب 
 
 
الطرح واإلدراح

عة الطلب  مراح 
من قبل 

موعة تداول  مح 
السعودية و 
ة السوق  هيئ 

املالية

ل االوامر بناء سح 
رة االكتتاب وفب 

إيداع  االسهم
ى       ف 
اإلدراح
تداول 
السعودية

إنشاء فريق 
داخلى  

لعملية 
اماالكتتاب الع

األولى  

م االستعداد• تقيت 
ى  لالكتتاب العام األول

ق لتحديد العوائ 
الشاملة على مستوى
ىالشركة الت ى   تؤثر عل
عملية االكتتاب العام

ميع• البدء بتنفيذ ح 
رات املطلوبة التغيب 

لدعم االكتتاب العام
األولى  

ن   مستشار مال• ،تعيب  ى 
، ى  مستشار قانون 

ى   ومستشار محاست 
ى   واملستشاري نقانون 
اآلخرين، حسب ما

.ينطبق
فهم متطلبات حوكمة•

الشركات وآلية إعداد
التقارير املالية

مان االستعداد • ض 
راء  العام، وإح 
ى   الفحص الناف 

هالة، وتحديد للح 
مة السوقية القت 

رةللشركة وإعداد نش
اإلصدار و إكمال
ميةاملتطلبات التنظ ت 

إعداد املعلومات•
املالية للسنوات

السابقة

تقديم طلب •
 
 
اإلدراح

موعة  إلى مح 
تداول

تقديم طلب •
يل التسح 

ة والطرح إلى هيئ 
السوق املالية

تسويق الشركة•
للمستت مرين

ن   ،ت حديد املؤسساتيب 
رة سعر االكتتاب ،فب  

اكتتاب األفراد 
،عملية التخصيص

لألفراد
واملؤسسات

دات• يت م استالم عائ 
صاالكتتاب وتخصي
األسهم و إعادة
ض للمكتتب ن  ب  الفائ 

ةإيداع األوراق املالي•
ى   املحافظ و اإلع الن ف 
من قبل شركة

مركز إيداع األوراق
عن( إيداع)املالية 

إضافة األوراق 
املالية

ى   حس اباتاملكتتبة ف 
راقاملركز لخاملى   األو

املالية

بعد استكمال •
ق املطلوبة ، يت م الوثائ 

اإلعالن عن تاريخ 
  على املوقع 

 
اإلدراح

الرسمي لشركة 
موعة تداول مح 

• 
 
يقام حفل إدراح
قتستضيفه السو
ى   أول يوم املالية ف 

ى   حال رغبة)تداول  ف 
الشركة إلقامة 

(الخفل

أيام4يوما  45*شهرينأشهر2-4

4 – 2
Months*

45 
Days

2 Weeks – 1
Month

4 
Days

شهر-أسبوعان يوم واحد

يت م تقديم
طلب الطرح 
ر    عب 

 
واإلدراح
البوابة 

روني ةاإللكب 

اهزية الشركة*  .  املدة الزمنية التقريبية حسب ح 

تقدم 
موعة  مح 
تداول 

السعودية  
تقارير

ية عن  إحصائ 
ناملستشاري
لى املعت مدين ع

املوقع
الرسمي 

موعة  تقدم مح 
تداول 

للشركات
  الراغبة باإلدر
 
اح

أداة
م  تقيت 

االستعداد 
 
 
لإلدراح

على املوقع 
الرسمي

ب على  يح 
ة الشركة الراغب

  
 
ى   اإلدراح ف 

املباشر نشر 
مستند “

يل ” التسح 
والتأكد من 

إتاحتها 
للمستت مرين
ن   خالل املؤهلب 
رة ال تقل ع ن فب 

يوما قبل 14
  املباش

 
ر اإلدراح

5



ما الذي يقدمه املستشار املالى   

ل األوامرالتخطيط والتنفيذمرحلة ما قبل التخطيط عملية الطرح وبناء سح 

اح الشركة • تقديم وتطوير قصة نح 
ية شاملة عن الطرح العام• راتيح  وضع اسب 

تخطيط التحول: املرحلة األولى
ية إلعد• هات خارح  ن   لخ  ن   تابعب  ن   مستشاريب  اد تقارير تعيب 

راء دراسات بة، وإح  العناية املالية والقانونية الواح 
ى   الخمالت التوعوية ال اصة أبحاث السوق واملشاركة ف  خ 

بالعالقات العامة
إنشاء خطة مشروع متكاملة•

إدارة وتنفيذ املشروع: املرحلة الثانية
ميع البيانات املالية السابقة• م ح  عة وتقيت  وكذلك مراح 

ارية الرئ   يسية التوقعات املستقبلية، والدوافع التح 
للشركة واملخاطراملحت ملة

م املناسبة وبناء الت موذ• ية التقيت     املالى   تحديد منهح 
ح

راح النطاق السعري للسهم• اقب 
ق الالزمة • تطوير مواد الطرح والوثائ 
ميواإلطار الالخوكمةتقديم املشورة للمصدر بشأن • تنظت 
إعداد نشرة اإلصدار•
وضع خطة النفقات الرأسمالية•
قياس مدى اهت مام السوق للطرح•
ة الس•    وتقديمه إلى هيئ 

ر ملف الطرح واإلدراح وق تحضب 
موعة تداول املالية ومح 

هات املختصة • ا ملالحظات الخ  د –تعديل امللف وفق   –إن وح 
للحصول على املوافقة بطريقة سريع

إدارة عملية الطرح•
ل األوامر• إدارة عملية بناء سح 
ى   وفقا لعملية بناء س• ل تحديد سعر السهم النهان  ح 

األوامر
التسوية وبدء التداول•
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ى    مهام املحاسب القانون 

 
 
ما يخص الطرح واإلدراح مية فت  على تنص القواعد التنظت 
ى   معت مد للشركة الرا ن   محاسب قانون  غبة ضرورة تعيب 

  بشكل إلزامي
 
.باإلدراح

يسـي ف عـة يت مثـل دور املحاسـب القانونـي بشـكل رئ  ـي مراح 
، وتقييـم البيانـات املاليـة للشـركة الراغبـة بالط

 
ـرح واإلدراح
وعـادة مـا يقتصـر نطـاق عمـل املحاسـب القانونـي علـى
عـة الخسـابات املاليـة للشـركة ولكـن فـي بعـض مراح 

عـة حسـابات ماليـة أخـرى م ثـل الخـاالت، تشـمل هـذه املراح 
ر بأ راضيـة وذلك للتعبـب  عـي عـن البيانـات املاليـة االفب  ثـر رح 

  العمليـات واملركـز املالـي ل
 
ـج رات فـي نتائ  لشـركة التغيـب 

.  بسـبب األحـداث االخيـرة مثـل إعـادة الهيكلـة

ـة ويشـمل دور املحاسـب القانونـي إعـداد تقريـر العناي
بـة عـن الخسـابات املاليـة للشـركة وف قـا لإلفصـاح املاليـة الواح 

املطلـوب، وكذلـك إعـداد تقريـر عـن رأس املـال العامـل 
.  للشـركة

ى   ما الذي يقدمه املحاسب القانون 
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ى    مهام املستشار القانون 

مـا يخـص الطـرح واإلدر ميـة فت    علـى تنـص القواعـد التنظت 
 
اح
ن   مستشـار قانونـي للشـركة الراغبـة   ضـرورة تعيـب 

 
باإلدراح

يسـية بشـكل إلزامـي .بالسـوق الرئ 

ى   نمو     ف 
ما يخص اإلدراح ن   السوق املوازية فتع–أما فت  يب 

د للشركة ى   هو أمر اختياري عائ  .املستشار القانون 

مــان تلبيــة- ميــع املستشــار القانونــي مســؤول عــن ض  ح 
ميــة للعمليــة، وا لتأكــد بــأن املتطلبــات القانونيــة والتنظت 

ــق دقيقــة وكاملــة، ويشــمل ذلــك طلــب  ميــع الوثائ  ح 
لــس اإلدارة، وإقــرارات أعضــاء  ، وقــرار مح 

 
الطــرح واإلدراح

ــق الداع لــس االدارة، ونشــرة االصدار وكافــة الوثائ  –مـة مح 
ـق االخـرى غيـر التن–حسـب االقتضـاء  ميـة وكذلـك الوثائ  ظت 

سـؤول املطلوبـة، كمـا أن املستشـار القانونـي للمصـدر م
بـة القانونيـة، و صياغـة أيضـا عـن إعـداد تقريـر العنايـة الواح 

ـزاء متعـددة مـن نشـرة اإلصـدار، ودعـم الشـركة فـي أي أح 
.اريـة عمليـة إعـادة تنظيـم أو إعـادة هيكلـة قانونيـة أو اعتب

ى   ما الذي يقدمه املستشار القانون 
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ة السوق املالية تراخيص للمستشاري ن   مما توفر هيئ  ب 
 
 
دمات املتعلقة بالطرح واإلدراح يؤهلهم لتقديم الخ 

الالزمة كما يقدم املستشار املالى   اإلرشادات. للمصدرين
هات املعن مية للح  ية من خالل الستيفاء املتطلبات التنظت 

موعة م. العمل كممثل للشركة ة مح  نكما تقدم الهيئ 

ن   املس ن   القانونيب  ن   لدى مكاتب املحاسبة و املحاسبب  لب  ح 
عة لل ة السوق املالية ملمارسة عمليات املراح  شركات هيئ 

ة وصناديق االستت مار .املدرح 

ميع األشخاص املر مة مفصلة لخ  خص للحصول على قائ 
ن   ى   اململكة ومكاتب املحاسبة و املحاسبب  ن   لهم ف  القانونيب 

ى الضغط ة السوق املالية، يرح  ن   لدى هيئ  لب  على املسح 
:الروابط أدناه

:األشخاص املرخص لهم
https://cma.org.sa/Market/AuthorisedPer

sons/Pages/default.aspx 
:مكاتب املحاسبة

https://cma.org.sa/Market/rafs/Pages/def
ault.aspx

ى   اختيار املستشار املالى   واملحاسب القانون 
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نظرة عامة على مستشاري
 
 
الطرح واإلدراح



ى   من إلى 2010معلومات الطرح العام األولى   من  2021النصف الثان 

ر من 2010منذ عام     أكب 
ى   الطروحات السابقة. ورقة مالية80،تم طرح وإدراح ن   الذين شاركوا ف  :  أدناه املستشارين املاليب 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  2021إلى النصف الثان 

ر من 2010منذ عام     أكب 
ى   الطروحات السابقة. ورقة مالية80،تم طرح وإدراح ن   الذين شاركوا ف  :  أدناه املستشارين القانونيب 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  2021إلى النصف الثان 

ر من 2010منذ عام     أكب 
ى   الطروحات السابقة. ورقة مالية80،تم طرح وإدراح ن   الذين شاركوا ف  ن   القانونيب  :  أدناه املحاسبب 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  يسية–2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

م الطروحات الت ى   قام ن   وحح     وعدد املكتتبب 
دول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح ى   والخ  ى   السوق يمثل الرسم البيان  وا بها ف 

رة من  يسية خالل الفب  ى   من 2010الرئ  :2021إلى النصف الثان 

ن   ن   القانونيب  املحاسبب  ن  املستشارين القانونيب  ن   املستشارين املاليب  الشركة

برايس وترهاوس كوبرز مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة

/ ية سويس العربية السعودكريديت/ سامبا كابيتال 
ولدمان ساكس العربية السعودي/ األهلى   كابيتال  / ة ح 

روب العربية السعودية  ى   مورقان الع/ سيت ى   ح  ي ن  ربية ح 
ى   سى   السعودية / السعودية  ريل لي/ إتش إس ن  نش مب 

وديةمورغان ستانلى   السع/ اململكة العربية السعودية 

أرامكو

آرنست ويونغ وشركاهم
ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن 

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة  
ر   بالتعاون مع ليت م آند واتكب 

ى   سى   السعودية  ى   كابيتال/ اتش اس ن  ي أي ن  ح  البنك األهلى  

ي الفوزان وشركاه ى   إم ح  كى   ن  ى  كليفورد تشانس إل إل ن  ى   سى   السعودية اتش اس ن  دمات األرضيةالخ 

آرنست ويونغ وشركاهم يالن للمحاماة صالح الخح  دوى لالستت مار  الرياض املالية/ ح  مان الخبي. د بسلت 

آرنست ويونغ وشركاهم
ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن 

الن وشركاه بالتعاون مع بي كر أند عبدالعزيز العح 
ي ر  ماكيب 

ى   كابيتال األهل/ مورغان ستانلى   السعودية / سامبا كابيتال 
ولدمان ساكس السعودية/  ح 

املراكز

آرنست ويونغ وشركاهم الن وشركاه عبدالعزيز العح  ى   مورقان  ي ن  ولدمان ساكس العربية السعودية / ح  ح  بن داود القابضة

الدار لتدقيق الخسابات
مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة  

ر   بالتعاون مع ليت م آند واتكب 
سامبا كابيتال ى   السعودي األملان 

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن  عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون  سامبا كابيتال را سب 

ر ديلويت آند توش بكر أبو الخ   ب 
وشركاه

دعان وشركاؤهم شركة الخ 
ى  كليفورد تشانس إل إل ن 

الفرنسى   كابيتال الت موين

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن  متدتركى   الشبيكى   بالتعاون مع بيكر أند ماك ي لت  ر  يب  سويكورب املالية/ األهلى   كابيتال  مدينة املعرفة

ويونغ وشركاهمإرنستشركة 
محاسبون قانونيون

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة
ى   سى   العربية السعودية شركة إتش إس ن 

شركة األهلى   املالية
شركة مورغان ستانلى   السعودية

الشركة العربية 
رنت دمات اإلنب  لخ 
واالتصاالت

ويونغ محاسبون إرنست
قانونيون مرخصون

د عبداللطيف آ مد وماح  ل شركة فهد أحمد أبوحت 
ى   الشيخ ومنصور عبدالعزيز الخقبان 
محامون ومستشارون قانونيون

روب العربية السعودية شركة سيت ى   ح 
ى   مورقان العربية السعودية ي ن  شركة ح 

شركة الرياض املالية
العربية السعودية لالستت مارناتيكسيس

شركة أعمال املياه
والطاقة الدولية

(  أكواباور)

بيكر تيلى   م ك م وشركاه 
(نمحاسبون قانونيون معت مدو)

الن وشركاه محامون  عبد العزيز العح 
ومستشارون قانونيون

ي  ى   آيح  كابيتالن  الشركة العربية 
ة للتعهدات الفني

ز شركة برايس وتر هاوس كوبر
محاسبون قانونيون

مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة 
ى   سى   العربية السعودية  إتش إس ن  النايفاتشركة 

للت مويل

ي كى ى   إم ح  هنية امللإلستشاراتن 
مدشركة فهد أحمد  د عبداللطيف آأبوحت  ل وماح 

ى  الشيخ ومنصور عبدالعزيز  الخقبان 
محامون ومستشارون قانونيون

شركة األهلى   املالية 
ى   مورقان العربية السعودية ي ن  شركة ح 
روب العربية السعودية شركة سيت ى   ح 

موعة  شركة مح 
تداول السعودية 

القابضة 

شركة ارنست ويونغ وشركاهم
محاسبون قانونيون

الن وشركاه محامون  عبد العزيز العح 
ومستشارون قانونيون

ى   سى   العربية السعودية إتش إس ن  م  شركة املنح 
لألغذية
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  يسية–2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

(  مليون ريال1000إلى 500من ) ملخص االكتتابات 

م الطروحات الت ى   قا ن   وحح     وعدد املكتتبب 
دول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح ى   والخ  ى   السوق يمثل الرسم البيان  موا بها ف 

رة من  يسية خالل الفب  ى   من 2010الرئ  :2021إلى النصف الثان 

ن   ن   القانونيب  املحاسبب  ن   املستشارين القانونيب  ن    املستشارين املاليب  الشركة

شركة طالل أبو غزالة وشركاه 
ر األموي رشركة سمب  ب  و عادل أبوالخ 

مكتب عبدالعزيز الفهد الرياض املالية اسمنت املدينة

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن 
عبدالعزيز البصيلى   للمحاماة و االستشارات بالتعاون مع

كاليد اند كو
ى   لالستت مار  إثراء / العرن 
كابيتال

مالية اسمنت الس 

محمد العمري وشركاه. شركة د ياملستشارون القانونيون، باالتحاد مع بيكر آند ماك ر  يب  الفرنسى   كابيتال ران اسمنت نح 

برايس وترهاوس كوبرز 
آرنست ويونغ وشركاهم 

يالنفريش فيلدز بالتعاون مع مكتب صالح الخح  كابيتالالفرنسى   ر موعة الخكب  مح 

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن 
مي للمحاماة بالتعاون مع  شركة زياد السلوم ويزيد الطعت 

وايت آند كيس
سامبا كابيتال ام لخ 

آرنست ويونغ وشركاهم  مكتب سلمان السديري للمحاماة  سامبا كابيتال مهارة

آرنست ويونغ وشركاهم 
برايس وترهاوس كوبرز 

الن وشركاه بالتعاون مع بيكر أند ماك يعبدالعزيز العح  ر  يب  سامبا كابيتال ية الصناعات الكهربائ 

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن  ى   للمحاماة  ى   القرس  املحامي هان 
األهلى   /كسب املالية 
كابيتال

وف اسمنت الخ 

برايس وترهاوس كوبرز  ر  مكتب لؤي العكاس بالتعاون مع ڤنسن وإلكب  سامبا كابيتال الخمادي

آرنست ويونغ وشركاهم 
اون مع مكتب مهند ال رشيد لالستشارات القانونية بالتع

ى   بيكر إل ن 
ى   كابيتال ي أي ن  ح  ضري الخ 

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن  ر   مكتب سلمان السديري بالتعاون مع ليت م آند واتك ب  الرياض املالية مامة للحديد الت 

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ  ياملستشارون القانونيون، باالتحاد مع بيكر آند ماك ر  يب  الفرنسى   كابيتال بوان

برايس وترهاوس كوبرز 
آرنست ويونغ وشركاهم 

مكتب عبدالعزيز الفهد سامبا كابيتال دلة

آرنست ويونغ وشركاهم 
مكتب محمد آل شيخ للمحاماة بالتعاون مع وايت آند 

كيس
دوى لالستت مار ح  شاكر

برايس وترهاوس كوبرز  الن وشركاه بالتعاون مع بيكر أند ماك يعبدالعزيز العح  ر  يب 
ى   سى   اتش اس ن 

السعودية 
ساكو

آرنست ويونغ وشركاهم  م ي شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعت 
للمحاماة واالستشارات القانونية

كابيتالالفرنسى   
ريف لتقنية امل ياه شركة الخ 

والطاقة

آرنست ويونغ وشركاهم
الدار لتدقيق الخسابات

مشركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن  يالطعت 
القانونيةواالستشاراتللمحاماة 

كابيتالالفرنسى    ر السي ب  اراتشركة ذيب لتأح 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  يسية–2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

ى   ال م الطروحات الت ى   قاموا بها ف  ن   وحح     وعدد املكتتبب 
دول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح ى   والخ  يسية خالل سوق الريمثل الرسم البيان  ئ 

رة من  ى   من 2010الفب  :2021إلى النصف الثان 

ن   ن   القانونيب  املحاسبب  ن   املستشارين القانونيب  ن    املستشارين املاليب  الشركة

آرنست ويونغ وشركاهم  ى   ل للمحاماة بالتعاون مع حوران  مشعل العقئ  ى   كابيتال ي اي ن  ح  ل اسمنت حائ 

آرنست ويونغ وشركاهم 
وايت آند كيس بالتعاون مع مكتب زياد السلوم 

مي والطعت 
الفرنسى   كابيتال الزوردي

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ  ر  مكتب لؤي العكاس بالتعاون مع ڤنسن وإلكب  الرياض املالية مبكو

ي الفوزان وشركاه ى   ام ح  كى   ن 
آرنست ويونغ وشركاهم 

مكتب لؤي العكاس االهلى   كابيتال أمالك العاملية

برايس وترهاوس كوبرز  ي ر  متدتركى   الشبيكى   بالتعاون مع بيكر أند ماكيب  لت  موعة الدخيل املالية مح  ى   هرف 

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ  ى   ل للمحاماة بالتعاون مع حوران  مشعل العقئ  ى   سى   السعودية  اتش اس ن  را اكسب 

محمد العمري وشركاه.شركة د ر   مكتب سلمان السديري بالتعاون مع ليت م آند و اتكب  الرياض املالية األندلس

ي الفوزان وشركاه ى   ام ح  كى   ن 
آرنست ويونغ وشركاهم 

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ 
م للمحاماة بالتعاون مع آلن اوفري  زياد خشت  الرياض املالية رعاية

ي الفوزان وشركاه ى   إم ح  كى   ن  عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون  ى   سى   السعودية  اتش اس ن  عطاء

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ  مكتب عبدالعزيز العساف بالتعاون مع نورتون روز فالكم املالية أسالك

عون قانونيونالهوشان محاسبون ومراح  عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون  الرياض املالية أسمنت ام القرى

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ  مكتب لؤي العكاس فالكم املالية أسواق املزرعة

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن  عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون  موعة الدخيل املالية مح  م الوطنية للتعلت 

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ  عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون  موعة الدخيل املالية مح  السريع

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ 
مكتب محمد آل الشيخ للمحاماة بالتعاون مع الت م آند 

ر   واتكب 
مورغان ستانلى   السعودية تكوين

آرنست ويونغ وشركاهم  مكتب سلمان السديري للمحاماة الفرنسى   كابيتال زهرة الواحة

يو إتش واي البسام محاسبون قانونيون 
واستشاريون

مكتب عبدالعزيز العساف بالتعاون مع نورتون روز ي ى   إم ح  موعة ن  مح  ى   تكافلسوليدرن 

آرنست ويونغ وشركاهم  يالن للمحاماة صالح الخح  الفرنسى   كابيتال اسآيام 

كوبرز محاسبون وترهاوسشركة برايس 
قانونيون

ميالطشركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن  عت 
للمحاماة واالستشارات القانونية

شركة السعودي الفرنسى   
كابيتال

شركة التت مية 
ية الغذائ 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  يسية–2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

ى   الس م الطروحات الت ى   قاموا بها ف  ن   وحح     وعدد املكتتبب 
دول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح ى   والخ  يسية خالل وق الريمثل الرسم البيان  ئ 

رة من  ى   من 2010الفب  :2021إلى النصف الثان 

ن   ن   القانونيب  املحاسبب  ن   املستشارين القانونيب  ن    املستشارين املاليب  الشركة

آرنست ويونغ وشركاهم 
ى   ومشاركوه بالتعاون مع مشعل الخوران 

العقيل للمحاماة 
األول لالستت مار عناية

ر  ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ 
وشركاه

مكتب عبدالعزيز العساف بالتعاون مع 
نورتون روز

فالكم املالية ن   أمانة للتأمب 

برايس وترهاوس كوبرز 
ل للمحاماة بالتعاون مع  مشعل العقئ 

ى   حوران 
ي املالية ى   إم ح  موعة ن  مح  زيرة تكافل ح 

آرنست ويونغ وشركاهم 
مكتب عبدالعزيز العساف بالتعاون مع 

نورتون روز
األول لالستت مار ية العامة ليح  الخ 

آرنست ويونغ وشركاهم  حاتم غزاوي وشركاه اإلنماء لالستت مار اإلنماء طوكيو

ر  ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ 
وشركاه

ر   بالتعاون لمان مكتب سمع ليت م آند واتكب 
السديري

الفرنسى   كابيتال ى  متاليف العرن 

البسام محاسبون قانونيون 
واستشاريون

مكتب عبد العزيزالعساف للمحاماة، 
بالتعاون مع نورتون

روز 
مورغان ستانلى   السعودية  

 
بروح

ي الفوزان وشركاه  ى   إم ح  كى   ن 
ي للمحاماة بالتعاون مع دي ال مكتب ناح 

ر  أيه بايب 
األول لالستت مار الوطنية
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  السوق املوازية–2021إلى النصف الثان 

ى   م الطروحات الت ى   قاموا بها ف  ن   وحح     وعدد املكتتبب 
دول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح ى   والخ  وازية خالل السوق امليمثل الرسم البيان 

رة من  ى   من 2010الفب  :2021إلى النصف الثان 
ن   ن   القانونيب  املحاسبب  ن   املستشارين القانونيب  ن    املستشارين املاليب  الشركة

برايس وترهاوس كوبرز  - فالكم املالية *االسمنت االبيض

م الخمزة شركة عبدهللا ابراهت 
ي الفوزان وشركاه ى   إم ح  كى   ن 

- فالكم املالية األصيل

ر وشركاه ب  ديلويت آند توش بكر أبو الخ 
شركة الدكتور سلطان املسعود 
ومشاركوه للمحاماة بالتعاون مع 

رلنغ ل رمن وستب  ب .ل.شب 
االستت مار كابيتال ريدان

شركة السيد العيوطي وشركاه  عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون االستت مار كابيتال م باعظت 

ى   وشركاه راس  شركة الخ  - فالكم املالية أبو معطي

املحاسبون املتضامنونشركة فراس الشواف للمحاماةمكتب بيت الت مويل السعودي الكويت ى   العمران

شركة السيد العيوطي وشركاه  - كسب املالية البناء والتسويق

شركة طالل أبو غزالة وشركاه  - الدخيل املالية سمو العقارية

رناشونال-والت مر محاسبونالبسام ى   سى   انب  يو ن  - فالكم املالية ري الكثب 

مكتب عبدالوهاب العقيل محاسبون قانونيون  - شـركة كسـب املاليـة بحر العرب

حاسبون مالربيش–املوسى محاسبون قانونيون و استشاريون 
عون قانيون و مراح 

- ي املالية ى   إم ح  موعة ن  مح  ى   الصمعان 

مان محاسبون قانونيون  نيوناللحيد محاسبون قانو–السلت  - فالكم املالية ية التطويرية الغذائ 

مشركة  وأحمد البسام وشركاؤه محاسبون إبراهت  -نقانونئ 
البسام وشركاؤه

- فالكم املالية
*وطت ى   للحديد والصلب

محاسبون –العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 
عون قانونيون  ومراح 

- فالكم املالية
ية *مصنع فش فاش للمواد الغذائ 

ونشركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون  قانونئ  -
فالكم املالية

*شركة أبناء محمد حسن الناقول

ى   راس  مان عبدهللا الخ  شركة سلت  -

شركة فالكم للخدمات املالية  الشركة الوطنية لصناعة األسمدة 
ماوية *الكت 

بيكر تيلى   م ك م وشركاه محاسبون قانونيون ي للمحاماة بالتعاون مع إي  ر  ى  ن  كايالعب  موعة الدخيل املالية مح  ى    مع املركز الكندي الطت  *عامالشركة مح 

يشركة أسامة عبد هللا  ريح  يون وشريكه محاسبون قانونالخ 
ارات الصالح والسهلى   للمحاماة واالستش

القانونية 
موعة الدخيل املالية مح  *العقاريةشركة بنان 

ى   شركة محمد العمري وشركاه . أو. دي. ن 
شركة الصالح والسهلى   للمحاماة 

القانونيةواالستشارات
ى   الوطت ى    كابيتالشركة اإلمارات دن 

السعودية
ب رة للوح  ات شركة مطاعم بيت الشطب 

السريعة

ى   راس  مان عبدهللا الخ  شركة سلت  - شركة فالكم للخدمات املالية  *الطبيعيشركة توزيع الغاز 

ى   راس  مان عبدهللا الخ  شركة سلت  - شركة فالكم للخدمات املالية  ى  شركة إنماء  *الروان 

عون قانونيون ى   وشركاه محاسبون ومراح  راس  الخ  - املاليةواإلستت مارشركة دار الت مويل  ارة شركة الخاسوب للتح 

ي الفوزان وشركاه ى   ام ح  كى   ن 
كاه شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشر 

محامون
موعة الدخيل املالية مح  ـروب فايـف السـعودية لألنا بيـبشــركة ح 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  2021إلى النصف الثان 

ى   الطروحات السابقة ن   الذين شاركوا ف  املستشارين املاليب 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  2021إلى النصف الثان 

يات املستشارين  ن  إحصائ  *املاليب 

ن   توزيع قطاعات الطروحات للمستشارين املاليب 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  2021إلى النصف الثان 
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ى   من 2010معلومات الطرح العام األولى   من  2021إلى النصف الثان 
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امللحقات



ى   تفاصيل الطرح العام األولى   ف  
يسية السوق الرئ 
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  يسية-2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

االكتتابمدير
ن   عدد املكتتبب 

(000)
نسبة 
التغطية

نسبة الطرح
مة الطرح قت 

(سعوديريال)

سعر 
الطرح

(ريال)
األسهم املطروحة

ريال)رأس املال املصرح به
(سعودي

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

ى   سى    إتش إس ن 
العربية السعودية

431.3 1200% 30% 1,080,000,000 60 18,000,000 600,000,000
السلع 

االستهالكية 
األساسية 

2021/12/20
م لألغذية شركة املنح 

شركة األهلى   املالية 598.3 443% 30% 3,780,000,000 105 36,000,000 1,200,000,000
االستت مار و 
الت مويل

2021/12/08
موعة تداول  شركة مح 
السعودية القابضة 

ى   سى    إتش إس ن 
العربية السعودية

1,021.8 2095% 35% 1,190,000,000 34 35,000,000 1,000,000,000
االستت مار و 
الت مويل

2021/11/22 لللت مويالنايفاتشركة 

ي  ى   آيح  كابيتالن  650 1480% 30% 1,500,000,000 100 15,000,000 500,000,000
و اإلعالم
رفية الب 

2021/11/15
الشركة العربية 
للتعهدات الفنية 

الرياض املالية 1,347.7 1990% 11.1% 4,547,160,744 56 81,199,299 7,310,997,290
املرافق
العامة

2021/10/11
شركة أعمال املياه 
والطاقة الدولية 

ى   سى   العربية  إتش إس ن 
السعودية

1,040 2365% 20% 3,624,000,000 151 24,000,000 1,200,000,000
تقنية 

املعلومات
2021/09/30

دمات  الشركة العربية لخ 
رنت واالتصاالت اإلنب 

كابيتالالسعودي الفرنسى    69.6 1170.5% 30% 402,000,000 67 6,000,000 200,000,000
السلع 

االستهالكية 
األساسية

2021/08/04 ية شركة التت مية الغذائ 
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  يسية-2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

االكتتابمدير
ن   عدد املكتتبب 

(000)
نسبة 
التغطية

نسبة الطرح
مة الطرح قت 

(سعوديريال)

سعر 
الطرح

(ريال)
األسهم املطروحة

ريال)رأس املال املصرح به
(سعودي

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

كابيتالالفرنسى    415 %3385 %30 516,000,000 40 12,900,000 430,000,000 الصناعات 29/03/2021
ر شركة ب  ذيب لتأح 

السيارات

كابيتالالفرنسى    137 %1511 %30 540,000,000 72 7,500,000 250,000,000 املرافق العامة 01/03/2021
ريف لتقنية املياه  شركة الخ 

والطاقة

كابيتالاألهلى    324 %1396 %20 2,194,560,000 96 22,860,000 1,143,000,000
السلع 

االستهالكية 
األساسية

21/10/2020 شركة بن داود القابضة

األهلى   كابيتال 266.8 %2690 %30 434,880,000 16 27,180,000 906,000,000 املالية 13/07/2020 أمالك العاملية

الرياض املالية 224.4 710% 15% 2,625,000,000 50 52,500,000 3,500,000,000 الصحة 17/03/2020 مان الخبيب موعة سلت  مح 

كابيتالسامبا  5056 465% 1.5% 110,400,000,000 32 3,450,000,000 60,000,000,000 الطاقة 11/12/2019 السعوديةأرامكو

ى   سى   اتش اس ن 
السعودية

38.56 426% 30% 348,000,000 29 12,000,000 400,000,000
السلع 

االستهالكية 
الكمالية

31/07/2019 مية شركة عطاء التعلت 

سامبا كابيتال 31 230% 30% 776,250,000 69 11,250,000 375,000,000 الصناعات  18/06/2019
شركة مهارة للموارد 

البشرية

كابيتالسامبا  26.48 60% 20% 2,470,000,000 26 95,000,000 4,750,000,000 العقار 22/05/2019 العربيةشركة املراكز

الفرنسى   كابيتال 7.94 148% 30% 216,000,000 45 4,800,000 160,000,000
تقنية 

املعلومات
24/04/2019

شركة املعمر ألنظمة 
املعلومات

(اسآيام )

االنماء لالستت مار/ الدخيل  62 327% 30% 247,000,000 19 13,000,000 430,000,000
السلع االستهالكية 

الكمالية
18/11/2018

ربية و  الشركة الوطنية للب 
م التعلت 

سامبا كابيتال 40.4 245% 30% 817,440,000 52 15,720,000 523,833,610
السلع االستهالكية 

الكمالية
10/09/2018 ام للرياضة شركة لخ 

الفرنسى   كابيتال 49.1 267% 30% 229,500,000 51 4,500,000 150,000,000 املواد األساسية 17/09/2017 ارة شركة زهرة الواحة للتح 

الفرنسى   كابيتال 385.4 293% 30% 477,300,000 37 12,900,000 430,000,000
السلع االستهالكية 

الكمالية
29/06/2016 وهراتالزورديشركة  للمح 
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  يسية-2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

االكتتابمدير
ن  عدد املكتتب ب 
(000)

نسبة التغطية
نسبة 
الطرح

مة الطرح  (ريال سعودي)قت 
سعر 
الطرح 

(ريال)
األسهم املطروحة

رأس مال مصرح به 
(ريال سعودي)

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

الرياض املالية 800 479% 30% 548,820,000 36 15,245,000 508,000,000 املواد األساسية 22/05/2016
مامة  شركة الت 

للصناعات الخديدية

سامبا كابيتال 406 274% 30% 1,767,168,000 64 27,612,000 920,400,000
السلع االستهالكية 

الكمالية
29/03/2016

املستشفى السعودي 
ى   األملان 

الرياض املالية 1100 469% 30% 378,000,000 18 21,000,000 700,000,000 العقار 12/01/2016
شركة األندلس 

العقارية

ى   سى   اتش اس ن 
السعودية

1900 339% 30% 2,820,000,000 50 56,400,000 1,880,000,000 الصناعات  25/06/2015
الشركة السعودية 
للخدمات األرضية

ى   سى   اتش اس ن 
السعودية

1080 620% 30% 504,000,000 70 7,200,000 240,000,000
السلع 

االستهالكية 
الكمالية

12/05/2015
الشركة السعودية 
للعدد واألدوات 

(ساكو)

الرياض املالية 1340 473% 30% 450,000,000 30 15,000,000 500,000,000 املواد األساسية 03/05/2015
شركة الشرق األوسط 
  الورق

 
لصناعة وإنتاح

سامبا كابيتال 1740 523% 30% 729,000,000 54 13,500,000 450,000,000 الصناعات  07/12/2014
شركة الصناعات 

ية الكهربائ 

ى   سى   اتش اس ن 
ى   املاية/ السعودية ي أي ن  ح 

1250 2301% 25% 22,500,000,000 45 500,000,000 20,000,000,000 املالية 12/11/2014 اري البنك األهلى   التح 

سامبا كابيتال 1680 248% 30% 630,000,000 28 22,500,000 750,000,000 الصحة  15/07/2014
شركة الخمادي للتت مية 

واالستت مار

الفرنسى   كابيتال 1690 329% 30% 825,000,000 50 16,500,000 550,000,000
السلع 

االستهالكية 
الكمالية 

26/06/2014
موعة عبداملحسن  مح 

ر للسياحة والت ت ميةالخكب 

الرياض املالية 3310 848% 50% 275,000,000 10 27,500,000 550,000,000 املواد األساسية 12/06/2014 شركة أسمنت ام القرى
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  يسية-2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

االكتتابمدير
ن  عدد املكتتب ب 
(000)

نسبة التغطية
نسبة 
الطرح

مة الطرح  (ريال سعودي)قت 
سعر 
الطرح 

(ريال)
األسهم املطروحة

رأس مال مصرح به 
(ريال سعودي)

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

فالكم املالية 1430 564% 30% 270,000,000 36 7,500,000 250,000,000
السلع االستهالكية 

األساسية
16/02/2014 أسواق املزرعة

الفرنسى   كابيتال 1100 261% 30% 540,000,000 36 15,000,000 500,000,000 الصناعات  24/12/2013 شركة بوان

الفرنسى   كابيتال 1060 1182% 30% 52,500,000 10 5,250,000 175,000,000 املالية 26/11/2013
ي متاليف إيه أي ح 

ى   العرن 

زيرة كابيتال الخ  1600 913% 30% 105,000,000 10 10,500,000 350,000,000 املالية 21/07/2013
زيرة تكافل  شركة الخ 

ى   تعاون 

الرياض املالية 2140 705% 30.1% 364,500,000 27 13,500,000 448,500,000 الصحة  13/03/2013
الشركة الوطنية 

(رعاية)للرعاية الطبية 

ى   لالستت مار العرن  3800 323% 50% 900,000,000 10 90,000,000 1,800,000,000 املواد األساسية 05/02/2013
شركة أسمنت املنطقة 

مالية الس 

سامبا كابيتال 1200 313% 30.08% 539,600,000 38 14,200,000 472,000,000 الصحة  17/12/2012
شركة دله للخدمات 

الصحية

الرياض املالية 3230 301% 50% 946,000,000 10 94,600,000 1,892,000,000 املواد األساسية 13/10/2012 شركة أسمنت املدينة

الفرنسى   كابيتال 938 221% 30% 1,328,400,000 54 24,600,000 820,000,000 الصناعات 09/07/2012
طوط  شركة الخ 
السعودية للت موين
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  يسية-2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

االكتتابمدير
ن  عدد املكتتب ب 
(000)

نسبة التغطية
نسبة 
الطرح

مة الطرح  (ريال سعودي)قت 
سعر 
الطرح 

(ريال)
األسهم املطروحة

رأس مال مصرح به 
(ريال سعودي)

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

اإلنماء لالستت مار 1460 1612% 30% 60,000,000 10 6,000,000 200,000,000 املالية  24/06/2012 شركة اإلنماء طوكيو مارين

سامبا كابيتال 1020 241% 30% 1,368,000,000 57 24,000,000 800,000,000
السلع االستهالكية 

الكمالية
04/06/2012 را القابضة موعة سب  مح 

الفرنسى   كابيتال 2714 306% 50% 850,000,000 10 85,000,000 1,700,000,000 املواد األساسية 12/05/2012 ران شركة أسمنت نح 

األهلى   كابيتال 688 571% 30% 234,000,000 26 9,000,000 300,000,000 املواد األساسية 07/02/2012
شركة تكوين املتطورة 

للصناعات

ى   سى   السعودية اتش اس ن  260.9 215% 30% 396,000,000 55 7,200,000 240,000,000
السلع االستهالكية 

الكمالية
24/12/2011

الشركة املتحدة 
رونيات  را)لإللكب  (اكسب 

ى   كابيتال ي أي ن  ح  917.17 227% 50% 489,500,000 10 48,950,000 979,000,000 املواد األساسية 16/10/2011 ل شركة أسمنت حائ 

األول لالستت مار 488.4 238% 40% 160,000,000 10 16,000,000 400,000,000 املالية 27/08/2011
شركة عناية السعودية 

ى   ن   التعاون  للتأمب 

فالكم املالية 197.5 115% 30% 331,500,000 34 9,750,000 325,000,000 املواد األساسية  21/08/2011
شركة اتحاد مصانع 

األسالك

ى   كابيتال ي أي ن  ح  342 142% 30% 612,000,000 48 12,750,000 425,000,000 الصناعات  23/10/2010
شركة أبناء عبدهللا 
عبداملحسن الخ ضري
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  يسية-2021إلى النصف الثان  السوق الرئ 

االكتتابمدير
ن  عدد املكتتبب  

(000)
نسبة التغطية

نسبة 
الطرح

مة الطرح  (ريال سعودي)قت 
سعر 
الطرح 

(ريال)
األسهم املطروحة

رأس مال مصرح به 
(ريال سعودي)

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

األهلى   كابيتال 1630 204% 50% 650,000,000 10 65,000,000 1,300,000,000 املواد األساسية 11/08/2010 وف شركة أسمنت الخ 

/  كابيتالاألهلى   
املاليةسويكورب

1970 173% 30.06% 1,020,000,000 10 102,000,000 3,393,000,000 العقار  09/08/2010
مدينة املعرفة 
االقتصادية

فالكم املالية 1048.3 451% 40% 128,000,000 10 12,800,000 320,000,000 املالية 13/06/2010
ن    شركة أمانة للتأمب 

ى   التعاون 

الرياض املالية 1242.1 300% 40% 222,000,000 10 22,200,000 555,000,000 املالية 08/06/2010
ى  شركة  سوليدرن 

السعودية للتكافل

األول لالستت مار 1140 2000% 30% 30,000,000 10 3,000,000 100,000,000 املالية 06/06/2010
الشركة الوطنية 

ن   للتأمب 

دوى لالستت مار ح  743.2 169% 30% 514,500,000 49 10,500,000 350,000,000
السلع االستهالكية 

الكمالية
17/05/2010

شركة الخسن غازي 
م شاكر إبراهت 

موعة الدخيل املالية مح  1430 457% 30% 243,000,000 27 9,000,000 300,000,000
السلع االستهالكية 

الكمالية 
22/02/2010  

 
موعة نسيج العامليةمح 

حي املالية الراح  1121 1163% 40% 52,000,000 10 5,200,000 130,000,000 املالية 15/02/2010
ن       للتأمب 

شركة بروح
ى   التعاون 

األول لالستت مار 1500 1015% 40% 80,000,000 10 8,000,000 200,000,000 املالية 08/02/2010
ية العامة  ليح  الشركة الخ 

ى   ن   التعاون  للتأمب 

موعة الدخيل املالية مح  745.1 241% 30% 413,100,000 51 8,100,000 270,000,000
السلع االستهالكية 

الكمالية
02/02/2010

ى   للخدمات  شركة هرف 
ية الغذائ 
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-نمو تفاصيل الطرح العام األولى  
السوق املوازية



 
 
تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2017الطرح العام األولى   من  السوق املوازية-نمو -2021إلى النصف الثان 

االكتتابمدير ن   عدد املكتتبب 
نسبة 
التغطية

نسبة الطرح
مة الطرح قت 

(سعوديريال)

سعر 
الطرح

(ريال)
األسهم املطروحة

ريال)رأس املال املصرح به
(سعودي

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

موعة الدخيل املالية مح  - 1207.77 % 10% 98,000,0000 35 2,800,000 280,000,000
املواد 

األساسية
2021/11/29

ـروب فايـف  شــركة ح 
السـعودية لألنابيـب

موعة  النفيعيمح 
لإلستت مار

- 2318% 20% 26,600,000 95 280,000 14,000,000
السلع 

االستهالكية 
الكمالية

2021/11/04 ارة شركة الخاسوب للتح 

  مباشر
 
إدراح 400,000,000 العقار  2021/10/28 ى   شركة إنماء الروان 

  مباشر
 
إدراح 50,000,000

املرافق 
العامة

2021/09/22 شركة توزيع الغاز الطبيعي

ى   الوطت ى    اإلمارات دن 
السعوديةكابيتال

- 6646% 29% 119,625,000 165 725,000 25,000,000
السلع 

االستهالكية 
الكمالية

2021/09/08
شركة مطاعم بيت 
بات  رة للوح  الشطب 

السريعة

  مباشر
 
إدراح 200,000,000 العقار  2021/08/11 شركة بنان العقارية

  مباشر
 
إدراح 77,000,000 الصحة  2021/08/02

مع املركز الكندي  شركة مح 
ى   العام الطت 

 
 
مباشرإدراح 50,000,000

املواد 
األساسية

2021/07/28 الشركة الوطنية لصناعة 
ماوية  األسمدة الكت 

32



 
 
تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2017الطرح العام األولى   من  السوق املوازية-نمو -2021إلى النصف الثان 

االكتتابمدير ن   عدد املكتتبب 
نسبة 
التغطية

نسبة الطرح مة الطرح  (سعوديريال)قت 
سعر الطرح 

(ريال)
األسهم املطروحة

رأس مال مصرح به
(سعوديريال)

القطاع  
 
تاريخ اإلدراح الشركة

  مباشر
 
إدراح 29,000,000 املواد االساسية 02/06/2021

شركة أبناء محمد 
الناقولحسن 

  مباشر
 
إدراح

11,300,000
السلع االستهالكية 

االساسية
04/05/2021

شركة مصنع فش 
ية فاش للمواد الغذائ 

  مباشر
 
إدراح

121,100,000 املواد االساسية 17/02/2021
شركة وطت ى   للحديد 

والصلب

  مباشر
 
إدراح 1,200,000,000 املواد األساسية 02/09/2020 االبيضاالسمنت

الدخيل املالية 113 236% 5% 30,000,000 24 1,250,000 250,000,000 العقار 11/05/2020 سمو العقارية

املاليةكسب 46 100% 20% 32,400,000 27 1,200,000 60,000,000 الصناعات 29/04/2018
الوطنية للبناء 
والتسويق

فالكم املالية 97 251% 26.11% 25,398,000 31 819,000 31,395,000 املواد األساسية 09/07/2017 ري القابضة الكثب 

فالكم املالية 204 150% 20% 225,000,000 85 3,000,000 150,000,000 السلع االستهالكية 15/06/2017 ثوب األصيل

االستت مار كابيتال  221 493% 30% 216,000,000 32 6,750,000 225,000,000 السلع االستهالكية 26/02/2017 ريدان 

فالكم املالية 73 290% 20% 48,000,000 15 3,200,000 160,000,000 السلع االستهالكية 26/02/2017 أبو معطي للمكتبات

فالكم املالية 103 503% 20% 16,250,000 65 250,000 12,500,000 السلع االستهالكية 26/02/2017 ية التطويرية الغذائ 

بيت الت مويل السعودي 
الكويت ى   

63 219% 20% 33,600,000 28 1,200,000 60,000,000 الصناعات 26/02/2017 العمران

ي  ى   ام ح  موعة ن  مح 
املالية 

56 166% 20% 17,550,000 78 225,000 11,250,000 الصناعات 26/02/2017 ى   الصمعان 

االستت مار كابيتال  177 421% 30% 118,462,500 39 3,037,500 101,250,000 السلع االستهالكية 26/02/2017 ارة م للتح  باعظت 

املاليةكسب 80 249% 20% 22,000,000 11 2,000,000 100,000,000 تقنية املعلومات 26/02/2017 بحر العرب
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تفاصيل الطرح العام األولى   
ارية للصناديق االستت مارية العق

املتداولة



 
 
تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من2016الطرح العام األولى   من  للصناديق االستت مارية 2021إلى النصف الثان 
العقارية املتداولة  

مدير الصندوق
ن   عدد املكتتبب 

(000)
نسبة التغطية

نسبة 
الطرح

سعر الطرح 
(ريال)

عدد الوحدات
رأس املال املصرح به

(سعوديريال)
القطاع  

 
تاريخ اإلدراح الصندوق

ر املالية بب  الخ  25 104% 36% 10 66,442,386 664,423,860 العقار 20/03/2019 ر  بب  ريتالخ 

ميفك كابيتال 31.12 100% 72% 10 73,276,800 732,768,000 العقار 13/11/2018 ميفك ريت

سويكورب 18.6 101% 30% 10 118,000,000 1,180,000,000 العقار 06/08/2018
سويكورب وابل 

ريت

الفرنسى   كابيتال 26.3 100% 40% 10 162,881,100 1,628,811,000 العقار 25/07/2018 ريتبنيان 

/  سدكو كابيتال 
األهلى   كابيتال

74 101% 100% 10 60,000,000 600,000,000 العقار 01/05/2018
كابيتال سدكو

ريت

املاليةدراية 10.6 125% 34% 10 107,507,035 1,075,070,350 العقار 26/03/2018 ريتدراية 

حي املالية الراح  90.6 174% 35% 10 122,200,609 1,222,006,090 العقار 20/03/2018 حي ريتالراح 

دوى لالستت ما رح  57.64 121% 30% 10 158,000,000 1,580,000,000 العقار 11/02/2018
دوى  ريتح 

السعودية
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من2016الطرح العام األولى   من  للصناديق االستت مارية 2021إلى النصف الثان 
العقارية املتداولة  

مدير الصندوق
ن  عدد املكتتبب  

(000)
ةنسبة التغطي نسبة الطرح

سعر الطرح 
(ريال)

عدد الوحدات
رأس مال مصرح به

(سعوديريال)
القطاع  

 
تاريخ اإلدراح الصندوق

مسقط املالية 2.4 100% 100% 10 57,240,000 572,400,000 العقار 18/01/2018 ريتمشاعر 

األهلى   كابيتال 25 157% 30% 10 137,500,000 1,375,000,000 العقار 08/01/2018 1ريتاألهلى   

ملكية لالستت مار 27.8 2,000% 33% 10 60,000,000 600,000,000 العقار 05/11/2017 ريتملكية 

مشاركة املالية 12 1,021% 41% 10 88,000,000 880,000,000 العقار 01/10/2017 ريتمشاركة 

أصول و بخيت 
االستت مارية

3.6 1,520% 30% 10 61,370,000 613,700,000 العقار 22/08/2017 ريتاملعذر 

الالفرنسى   كابيت 2.2 890% 100% 10 28,500,000 285,000,000 العقار 30/05/2017 م  ريتتعلت 

دوى لالستت مار ح  5.8 1257% 100% 10 66,000,000 660,000,000 العقار 30/04/2017
دوى  ريتح 

ن   الخرمب 

زيرة كابيتال الخ  494 300% 100% 10 11,800,000 118,000,000 العقار 15/02/2017 زيرة  ريتالخ 

الرياض املالية 
  
 
إدراح
مباشر

  
 
إدراح
مباشر

 
 
إدراح
مباشر

10 50,000,000 500,000,000 العقار 13/11/2016 ريتالرياض 

36



تفاصيل الطرح العام األولى   
لقة للصناديق االستت مارية املغ

املتداولة



 
 
تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  ى   سوق صناديق االستت مار 2021إلى النصف الثان  ف 
املغلقة

مدير الصندوق
ن  عدد  املكتتبب 

(000)
نسبة التغطية سعر الطرح الوحداتعدد

ريال)رأس مال مصرح به
(سعودي

 
 
تاريخ االدراح الشركة

ر املالية بب  الخ  89.6 157% 10 47,281,470 472,814,700 19/02/2021
ر للدخل  بب  صندوق الخ 

املتنوع املتداول
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ى   تفاصيل الطرح العام األولى   ف  
سوق أدوات الدين



 
 
تقرير مستشاري الطرح واإلدراح

ى   من 2010الطرح العام األولى   من  ى   سوق أدوات الدين2021إلى النصف الثان  ف 

ن   املستشارين املاليب  تاريخ االنتهاء مالية  مة اإلصدار اإلح  (س.ر)قت  مة االسمية القت 
ريال)رأس مال مصرح به

(سعودي
تاريخ اإلصدار الشركة

ى   سى   السعودية /  إتش إس ن 
ى    ي ن  انح  /  السعوديةمورح 

كابيتالسامبا 
2022-07-30 3,900,000,000 1,000,000 3,937,500,000 2015-07-30 صكوك البحري

ى   سى   السعودية /  إتش إس ن 
الفرنسى   كابيتال

30-01-2054 4,500,000,000 1,000,000 41,665,938,150 2014-01-30
صكوك كهرباء 
4السعودية 

اإلنماء / البالد لالستت مار 
ية السعوددويتشه/ لالستت مار 
الرياض املالية/ 

2028-12-15 7,500,000,000 47,850 2,000,000 2013-04-02 صكوك صدارة

سامبا / دويتشه السعودية 
كابيتالالفرنسى  / كابيتال 

2025-12-20 3,749,900,000 67,460 2,000,000 2011-10-09 ساتوربصكوك 

ى   سى   السعودية /  إتش إس ن 
تالكابيسامبا / كابيتالاألهلى   

10-05-2030 7,000,000,000 10,000 41,665,938,150 2010-05-10
صكوك كهرباء 
3السعودية 
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تــم إعــداد هــذه املــادة ونشــرها ألغراض إرشــادية فقــط،

موعة تداول  ر استشــارة مقدمــة من مح  وال تعتب 

موعة تداول السعودية نفسـه. السعودية ا تخلــي مح 

صراحـه    مـن أي مسـؤولية مهمـا كانـت عن أي خسـارة 

   عمــا ورد فــي هــذه املــادة أو عــن االعت مــاد علــى أي
تنتــج

ــزء منهــا موعة تداول السعودية ال تقوم بأي حال. ح  مح 

كوريـن من األحوال، بالتسويق ألي من املستشارين املذ

ذه فـي هـذه املـادة، وأي إشـارة إلـى مستشـار مالـي فـي هــ

ابــات املــادة، تســتند فقــط إلــى مشــاركتهم فــي االكتت

موعة تداول السعو. العامــة الســابقة مــن مح  ديةأن وال تص 

ا علــى ال   يكــون األداء الســابق ألي مستشــار مؤشــر 
 
ــج نتائ 

ــب علــى اي شــركة فــي حــال رغب. املســتقبلية تهــا فــي ويح 

ــراءات  ميــع اإلح  هــا اتبــاع ح  طــرح أوراقهــا املاليــة وإدراح 

.شــأنالنظاميــة واســتيفاء كافــة املتطلبــات فــي هــذا ال



ى   رون  ريد اإللكب  ر الب  ى مراسلتنا عب  :  لإلستفسارات، يرح 
Listing@tadawul.com.sa

شكـــــــــــرا  

92000 1919

saudiexchange.sa


