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كيف ومتى تختار املستشار
الخاص بك

االعتبارات الختيار املستشار
على الرغم من وحود عدد كببر من املستشارين املرخصبن من قبل هيئة السوق املالية لغرض استيفاء متطلبات الطرح
واإلدراح للشركة ،فإنه يحب على الشركات الراغبة فى الطرح واإلدراح تعيبن املستشارين املناسببن للشركة ،كما يمكن أخذ
بعض االعتبارات التالية بالخسبان فى مرحلة إختيار املستشار:

اعتبارات إختيار املستشار

خبره فى القطاع

خبرة الفريق
املكلف بالعمل

الخبرة فى
الطروحات
السابقة

التكلفة
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الخدول الزمتى للطرح واإلدراح
45 – 1
2 Weeks
Days
Month

4
Days

 4-2أشهر

قرار الطرح

إنشاء فريق
داخلى
لعملية
االكتتاب العام
األولى

االستعداد
للطرح

تقيتم االستعداد
لالكتتاب العام األولى
لتحديد العوائق
الشاملة على مستوى
الشركة التى تؤثر على
عملية االكتتاب العام
البدء بتنفيذ حميع
التغيبرات املطلوبة
لدعم االكتتاب العام
األولى

تقدم محموعة
تداول للشركات
الراغبة باإلدراح
أداة
تقيتم االستعداد
لإلدراح
على املوقع
الرسمي

شهرين*

تعيبن
املستشارين
املعتمدين

تعيبن مستشار مالى،
مستشار قانونى،
ومستشار محاستى
قانونى واملستشارين
اآلخرين ،حسب ما
ينطبق.
فهم متطلبات حوكمة
الشركات وآلية إعداد
التقارير املالية

تقدم محموعة
تداول تقارير
إحصائية عن
املستشارين
املعتمدين على
املوقع
الرسمي

مرحلة تحضبر
ملف الطرح و
اإلدراح

ضمان االستعداد العام
 ،وإحراء الفحص النافى
للحهالة ،وتحديد
القتمة السوقية
للشركة وإعداد نشرة
اإلصدار و إكمال
املتطلبات التنظتمية
إعداد املعلومات
املالية للسنوات
السابقة

4–2
*Months

يوم واحد

تقديم طلب
الطرح واإلدراح

تقديم طلب اإلدراح
إلى محموعة تداول
تقديم طلب
التسحيل
والطرح إلى هيئة
السوق املالية

يتم تقديم طلب
الطرح
واإلدراح عبر
البوابة
اإللكبرونية

 45يوما

مراحعة الطلب من
قبل محموعة
تداول و هيئة
السوق املالية

أسبوعان  -شهر

بناء سحل االوامر
وفبرة االكتتاب

 4أيام

ايداع االسهم

ايداع األوراق املالية
فى املحافظ
و اإلعالن من قبل
شركة
مركز إيداع األوراق
املالية (إيداع) عن
إضافة األوراق املالية
املكتتبة فى حسابات
املركز لخاملى األوراق
املالية

تقوم “محموعة تداول” تسويق الشركة
للمستتمرين
بمراحعة
املؤسساتيبن ،تحديد
الطلب خالل 10أيام
من تاريخ تقديم الطلب سعر االكتتاب ،فبرة
اكتتاب األفراد ،عملية
بشكل مكتمل وفى
حالة قبوله ،يتم تقديم التخصيص لألفراد
واملؤسسات.
املوافقة املشروطة
يتم استالم عائدات
لإلدراح.
االكتتاب وتخصيص
تراحع هيئة السوق
املالية الطلب خالل 45األسهم و إعادة
يوما  ،من تاريخ تقديم الفائض للمكتتببن
الطلب بشكل مكتمل،
وتعلن املوافقة
النهائية من خالل
موقع الهيئة.
وفى حال طلب اإلدراح
فى نمو – السوق
املوازية ،تراحع
الهيئة الطلب خالل
يحب على الشركة الراغبة فى اإلدراح املباشر
30يوما من تاريخ تسلم نشر “مستند التسحيل” والتأكد من
حميع املعلومات
إتاحتها للمستتمرين املؤهلى خالل فبرة ال
واملستندات املطلوبة

اإلدراح فى
تداول
السعودية

بعد استكمال الوثائق
املطلوبة  ،يتم اإلعالن
عن تاريخ اإلدراح على
املوقع الرسمي
لشركة محموعة تداول
يقام حفل إدراح
تستضيفه السوق
املالية فى أول يوم
تداول فى حال رغبة
الشركة

تقل عن 14يوما قبل اإلدراح املباشر

* املدة الزمنية التقريبية حسب حاهزية الشركة.
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ما الذي يقدمه املستشار املالى
مرحلة ما قبل التخطيط
تقديم وتطوير قصة نحاح الشركة
وضع اسراتيحية شاملة عن الطرح العام

التخطيط والتنفيذ
املرحلة األولى :تخطيط التحول
تعيبن مستشاريبن تابعبن لخهات خارحية إلعداد
•
تقارير العناية املالية والقانونية الواحبة ،وإحراء
دراسات أبحاث السوق واملشاركة فى الخمالت
التوعوية الخاصة بالعالقات العامة
إنشاء خطة مشروع متكاملة
•
املرحلة الثانية :إدارة وتنفيذ املشروع
مراحعة وتقيتم حميع البيانات املالية السابقة وكذلك
•
التوقعات املستقبلية ،والدوافع التحارية الرئيسية
للشركة واملخاطراملحتملة
تحديد منهحية التقيتم املناسبة وبناء التموذح املالى
•
اقبراح النطاق السعري للسهم
•
تطوير مواد الطرح والوثائق الالزمة
•
تقديم املشورة للمصدر بشأن الخوكمة واإلطار
•
التنظتمي
إعداد نشرة اإلصدار
•
وضع خطة النفقات الرأسمالية
•
قياس مدى اهتمام السوق للطرح
•
تحضبر ملف الطرح واإلدراح وتقديمه إلى هيئة
•
السوق املالية ومحموعة تداول
تعديل امللف وفقا إلى مالحظات من الخهات
•
املختصة – ان وحد – للحصول على املوافقة
•
بطريقة سريعة
•

عملية الطرح وبناء سحل األوامر
•
•
•
•

إدارة عملية الطرح
إدارة عملية بناء سحل األوامر
تحديد سعر السهم النهانى وفقا لعملية بناء سحل
األوامر
التسوية وبدء التداول
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ما الذي يقدمه املحاسب القانونى

مهام املحاسب القانونى
تنص القواعد التنظتمية فتما يخص الطرح واإلدراح على
ضرورة تعيبن محاسب قانونى معتمد للشركة الراغبة
باإلدراح بشكل إلزامي.
يتمثـل دور املحاسـب القانونـي بشـكل رئيسـي فـي مراحعـة
وتقييـم البيانـات املاليـة للشـركة الراغبـة بالطـرح واإلدراح،
وعـادة مـا يقتصـر نطـاق عمـل املحاسـب القانونـي علـى
مراحعـة الخسـابات املاليـة للشـركة ولكـن فـي بعـض
الخـاالت ،تشـمل هـذه املراحعـة حسـابات ماليـة
أخـرى مثـل البيانـات املاليـة االفبراضيـة للتعبـبر بأثـر رحعـي
عـن التغيـبرات فـي نتائـج العمليـات واملركـز املالـي للشـركة
بسـبب األحـداث االخيـرة مثـل إعـادة الهيكلـة.
ويشـمل دور املحاسـب القانونـي إعـداد تقر يـر العنايـة
املاليـة الواحبـة عـن الخسـابات املاليـة للشـركة وفقـا لإلفصـاح
املطلـوب ،وكذلـك إعـداد تقر يـر عـن رأس املـال العامـل
للشـركة.
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ما الذي يقدمه املستشار القانونى

مهام املستشار القانونى
تنـص القواعـد التنظتميـة فتمـا يخـص الطـرح واإلدراح علـى
ضـرورة تعيـبن مستشـار قانونـي للشـركة الراغبـة باإلدراح
بالسـوق الرئيسـية بشـكل إلزامـي.

أما فتما يخص اإلدراح فى نمو – السوق املوازية فتعيبن
املستشار القانونى هو أمر اختياري عائد للشركة.
 املستشــار القانونــي مســؤول عــن ضمــان تلبيــة حميــعاملتطلبــات القانونيــة والتنظتميــة للعمليــة ،والتأكــد بــأن
حميــع الوثائــق دقيقــة وكاملــة ،ويشــمل ذلــك طلــب
الطــرح واإلدراح ،وقــرار محلــس اإلدارة ،وإقــرارات أعضــاء
محلــس االدارة ،ونشــرة االصدار وكافــة الوثائــق الداعمـة –
حسـب االقتضـاء – وكذلـك الوثائـق االخـرى غيـر التنظتميـة
املطلوبـة ،كمـا أن املستشـار القانونـي للمصـدر مسـؤول
أيضـا عـن إعـداد تقر يـر العنايـة الواحبـة القانونيـة ،وصياغـة
أحـزاء متعـددة مـن نشـرة اإلصـدار ،ودعـم الشـركة فـي أي
عمليـة إعـادة تنظيـم أو إعـادة هيكلـة قانونيـة أو اعتبار يـة
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اختيار املستشار املالى واملحاسب القانونى

توفر هيئة السوق املالية تراخيص للمستشاريبن مما
يؤهلهم لتقديم الخدمات املتعلقة بالطرح واإلدراح
للمصدرين .كما يقدم املستشار املالى اإلرشادات الالزمة
الستيفاء املتطلبات التنظتمية للحهات املعنية من خالل
العمل كممثل للشركة .كما تقدم الهيئة محموعة من
مكاتب املحاسبة و املحاسببن القانونيبن املسحلبن لدى
هيئة السوق املالية ملمارسة عمليات املراحعة للشركات
املدرحة وصناديق االستتمار.
للحصول على قائمة مفصلة لخميع األشخاص املرخص
لهم فى اململكة ومكاتب املحاسبة و املحاسببن القانونيبن
املسحلبن لدى هيئة السوق املالية ،يرحى الضغط على
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
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نظرة عامة على مستشاري
الطرح واإلدراح

معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من 2021
منذ عام ، 2010تم طرح وإدراح أكبر من  80ورقة مالية .أدناه املستشارين املاليبن الذين شاركوا فى الطروحات السابقة:
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معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من 2021
منذ عام ، 2010تم طرح وإدراح أكبر من  80ورقة مالية .أدناه املستشارين القانونيبن الذين شاركوا فى الطروحات السابقة:
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معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من 2021
منذ عام ، 2010تم طرح وإدراح أكبر من  80ورقة مالية .أدناه املحاسببن القانونيبن الذين شاركوا فى الطروحات السابقة:
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معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  – 2021السوق الرئيسية
ملخص االكتتابات ( أعلى من مليار ريال)

يمثل الرسم البيانى والخدول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح وعدد املكتتببن وححم الطروحات التى قاموا بها فى السوق
الرئيسية خالل الفبرة من  2010إلى النصف األول من :2021
ححم الطروحات (أعلى من مليار ريال)

عدد املكتتببن

ألف مكتتب

مليون ريال

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

املحاسببن القانونيبن

الشركة

املستشارين املاليبن

املستشارين القانونيبن

أرامكو

سامبا كابيتال  /كريديت سويس العربية السعودية  /األهلى كابيتال  /حولدمان ساكس
العربية السعودية  /سيتى حروب العربية السعودية  /حي نى مورقان العربية السعودية /
إتش إس نى سى السعودية  /مبريل لينش اململكة العربية السعودية  /مورغان ستانلى
السعودية

مقرن الشعالن للمحاماة

برايس وترهاوس كوبرز

البنك األهلى

اتش اس نى سى السعودية  /حي أي نى كابيتال

سلمان السديري بالتعاون مع ليتم آند واتكبر

آرنست ويونغ وشركاهم
كى نى إم حي الفوزان وشركاه

الخدمات األرضية

اتش اس نى سى السعودية

كليفورد تشانس إل إل نى

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

د .سلتمان الخبيب

حدوى لالستتمار  /الرياض املالية

صالح الخحيالن للمحاماة

آرنست ويونغ وشركاهم

املراكز

سامبا كابيتال  /مورغان ستانلى السعودية  /األهلى كابيتال  /حولدمان ساكس السعودية

عبدالعزيز العحالن وشركاه بالتعاون مع بيكر أند
ماكيبري

آرنست ويونغ وشركاهم
كى نى إم حي الفوزان وشركاه

بن داود القابضة

حي نى مورقان  /حولدمان ساكس العربية السعودية  /األهلى كابيتال

عبدالعزيز العحالن وشركاه

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

السعودي األملانى

سامبا كابيتال

سلمان السديري بالتعاون مع ليتم آند واتكبر

الدار لتدقيق الخسابات

سبرا

سامبا كابيتال

عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

التموين

الفرنسى كابيتال

شركة الخدعان وشركاؤهم
كليفورد تشانس إل إل نى

ديلويت آند توش بكر أبو الخبر
وشركاه

مدينة املعرفة

األهلى كابيتال  /سويكورب املالية

تركى الشبيكى بالتعاون مع بيكر أند ماكيبري لتمتد

كى نى إم حي الفوزان وشركاه 14

معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  – 2021السوق الرئيسية
ملخص االكتتابات ( من  500إلى  1000مليون ريال)
يمثل الرسم البيانى والخدول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح وعدد املكتتببن وححم الطروحات التى قاموا بها فى السوق
الرئيسية خالل الفبرة من  2010إلى النصف األول من :2021
ححم الطروحات ( 1000 - 500مليون ريال)
مليون ريال
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0

عدد املكتتببن

الشركة

املستشارين املاليبن

املستشارين القانونيبن

املحاسببن القانونيبن

اسمنت املدينة

الرياض املالية

مكتب عبدالعزيز الفهد

شركة طالل أبو غزالة وشركاه

اسمنت السمالية

العرنى لالستتمار  /إثراء
كابيتال

عبدالعزيز البصيلى للمحاماة و االستشارات
بالتعاون مع كاليد اند كو

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

اسمنت نحران

الفرنسى كابيتال

املستشارون القانونيون ،باالتحاد مع بيكر آند
ماكيبري

شركة د .محمد العمري وشركاه

محموعة الخكبر

الفرنسى كابيتال

فريش فيلدز بالتعاون مع مكتب صالح
الخحيالن

برايس وترهاوس كوبرز
آرنست ويونغ وشركاهم

لخام

سامبا كابيتال

شركة زياد السلوم ويزيد الطعتمي للمحاماة
بالتعاون مع وايت آند كيس

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

مهارة

سامبا كابيتال

مكتب سلمان السديري للمحاماة

آرنست ويونغ وشركاهم

الصناعات الكهربائية

سامبا كابيتال

عبدالعزيز العحالن وشركاه بالتعاون مع بيكر
أند ماكيبري

آرنست ويونغ وشركاهم

اسمنت الخوف

كسب املالية  /األهلى
كابيتال

املحامي هانى القرسى للمحاماة

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

الخمادي

سامبا كابيتال

مكتب لؤي العكاس بالتعاون مع ڤنسن وإلكبر

برايس وترهاوس كوبرز

الخضري

حي أي نى كابيتال

مكتب مهند ال رشيد لالستشارات القانونية
بالتعاون مع بيكر إل نى

آرنست ويونغ وشركاهم

التمامة للحديد

الرياض املالية

مكتب سلمان السديري بالتعاون مع ليتم آند
واتكبر

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

بوان

الفرنسى كابيتال

املستشارون القانونيون ،باالتحاد مع بيكر آند
ماكيبري

ديلويت آند توش بكر أبو الخبر وشركاه

دلة

سامبا كابيتال

مكتب عبدالعزيز الفهد

برايس وترهاوس كوبرز
آرنست ويونغ وشركاهم

شاكر

حدوى لالستتمار

مكتب محمد آل شيخ للمحاماة بالتعاون مع
وايت آند كيس

آرنست ويونغ وشركاهم

ساكو

اتش اس نى سى
السعودية

عبدالعزيز العحالن وشركاه بالتعاون مع بيكر
أند ماكيبري

شركة الخريف لتقنية
املياه والطاقة

الرياض املالية

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن
الطعتمي للمحاماة واالستشارات القانونية

شركة ذيب لتأحبر
السيارات

الفرنسى كابيتال

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد
عبدالرحمن الطعتمي للمحاماة
واالستشارات القانونية

4,000
3,500
3,000

2,000
1,500

ألف مكتتب

2,500

1,000
500

لخام

مهارة

الخضري

شركة الخريف

شركة ذيب

شاكر

التمامة للحديد

بوان

ساكو

دلة

الخمادي

اسمنت الخوف

الصناعات…

محموعة الخكبر

اسمنت املدينة

اسمنت نحران

اسمنت السمالية

برايس وترهاوس كوبرز 15
كى نى إم حي الفوزان وشركاه

برايس وترهاوس كوبرز

معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  – 2021السوق الرئيسية
ملخص االكتتابات ( من  200إلى  500مليون ريال)
يمثل الرسم البيانى والخدول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح وعدد املكتتببن وححم الطروحات التى قاموا بها فى السوق الرئيسية خالل
الفبرة من  2010إلى النصف األول من :2021
املستشارين املاليبن
الشركة
املحاسببن القانونيبن
املستشارين القانونيبن
ححم الطروحات ( 200-500مليون ريال)
500

اسمنت حائل

حي اي نى كابيتال

مشعل العقئل للمحاماة بالتعاون مع
حورانى

آرنست ويونغ وشركاهم

الزوردي

الفرنسى كابيتال

وايت آند كيس بالتعاون مع مكتب زياد
السلوم والطعتمي

آرنست ويونغ وشركاهم

مبكو

الرياض املالية

مكتب لؤي العكاس بالتعاون مع ڤنسن
وإلكبر

ديلويت آند توش بكر أبو الخبر وشركاه

أمالك العاملية

االهلى كابيتال

مكتب لؤي العكاس

برايس وترهاوس كوبرز

هرفى

محموعة الدخيل املالية

تركى الشبيكى بالتعاون مع بيكر أند ماكيبري
لتمتد

برايس وترهاوس كوبرز

اكسبرا

اتش اس نى سى السعودية

مشعل العقئل للمحاماة بالتعاون مع
حورانى

ديلويت آند توش بكر أبو الخبر وشركاه

األندلس

الرياض املالية

مكتب سلمان السديري بالتعاون مع ليتم
آند واتكبر

شركة د .محمد العمري وشركاه

رعاية

الرياض املالية

زياد خشتم للمحاماة بالتعاون مع آلن
اوفري

كى نى ام حي الفوزان وشركاه
آرنست ويونغ وشركاهم

عطاء

اتش اس نى سى السعودية

عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

أسالك

فالكم املالية

مكتب عبدالعزيز العساف بالتعاون مع
نورتون روز

ديلويت آند توش بكر أبو الخبر وشركاه

أسمنت ام القرى

الرياض املالية

عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون

الهوشان محاسبون ومراحعون قانونيون

400

مليون ريال

300
200

100
0

عدد املكتتببن
3,500
3,000
2,500

ألف مكتتب

2,000

1,500

أسواق املزرعة

فالكم املالية

مكتب لؤي العكاس

ديلويت آند توش بكر أبو الخبر وشركاه

الوطنية للتعلتم

محموعة الدخيل املالية

عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

السريع

محموعة الدخيل املالية

عبدالعزيز الفهد محامون ومستشارون

ديلويت آند توش بكر أبو الخبر وشركاه

تكوين

مورغان ستانلى السعودية

مكتب محمد آل الشيخ للمحاماة بالتعاون
مع التم آند واتكبر

كى نى ام حي الفوزان وشركاه

زهرة الواحة

الفرنسى كابيتال

مكتب سلمان السديري للمحاماة

آرنست ويونغ وشركاهم

سوليدرنى تكافل

محموعة نى إم حي

مكتب عبدالعزيز العساف بالتعاون مع
نورتون روز

يو إتش واي البسام محاسبون قانونيون
واستشاريون

ام آي اس

الفرنسى كابيتال

صالح الخحيالن للمحاماة

آرنست ويونغ وشركاهم

1,000
500
-

أسمنت ام…
رعاية
أسواق…
نسيج
مبكو
سوليدرنى…
األندلس
اسمنت حائل
هرفى
تكوين
الزوردي
أمالك العاملية
اكسبرا
أسالك
الوطنية…
زهرة الواحة
عطاء
ام آي اس

معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  – 2021السوق الرئيسية
ملخص االكتتابات ( أقل من  200مليون ريال)
يمثل الرسم البيانى والخدول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح وعدد املكتتببن وححم الطروحات التى قاموا بها فى السوق الرئيسية خالل
الفبرة من  2010إلى النصف األول من :2021
الشركة

املستشارين
املاليبن

املستشارين
القانونيبن

املحاسببن
القانونيبن

عناية

األول لالستتمار

الخورانى ومشاركوه بالتعاون
مع مشعل العقيل
للمحاماة

آرنست ويونغ
وشركاهم

أمانة للتأمبن

فالكم املالية

مكتب عبدالعزيز العساف
بالتعاون مع نورتون روز

ديلويت آند توش بكر
أبو الخبر وشركاه

حزيرة تكافل

محموعة نى إم
حي املالية

مشعل العقئل للمحاماة
بالتعاون مع حورانى

برايس وترهاوس
كوبرز

الخليحية
العامة

األول لالستتمار

مكتب عبدالعزيز العساف
بالتعاون مع نورتون روز

آرنست ويونغ
وشركاهم

1,800

اإلنماء طوكيو

اإلنماء لالستتمار

حاتم غزاوي وشركاه

آرنست ويونغ
وشركاهم

1,400

متاليف
العرنى

الفرنسى كابيتال

ليتم آند واتكبر بالتعاون مع
مكتب سلمان السديري

ديلويت آند توش بكر
أبو الخبر وشركاه

مكتب عبد العزيزالعساف
للمحاماة ،بالتعاون مع
نورتون
روز

البسام محاسبون
قانونيون واستشاريون

ححم الطروحات (إلى  200مليون ريال)
200

100

مليون ريال

150

50
الوطنية

بروح

متاليف
العرنى

اإلنماء
طوكيو

الخليحية
العامة

حزيرة
تكافل

أمانة
للتأمبن

0

عناية

عدد املكتتببن
1,600

1,000
800
600
400

ألف مكتتب

1,200

بروح

مورغان ستانلى
السعودية

200
عناية

أمانة
للتأمبن

متاليف
العرنى

بروح

الوطنية

اإلنماء
طوكيو

الخليحية
العامة

حزيرة
تكافل

-

الوطنية

األول لالستتمار

مكتب ناحي للمحاماة
بالتعاون مع دي ال أيه بايبر

كى نى إم حي الفوزان
وشركاه
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معلومات الطرح العام األولى من  2017إلى النصف األول من  – 2021السوق املوازية
ملخص االكتتابات (السوق املوازية – نمو )
يمثل الرسم البيانى والخدول أدناه مدراء االكتتاب ومستشاري الطرح واإلدراح وعدد املكتتببن وححم الطروحات التى قاموا بها فى السوق املوازية خالل
الفبرة من  2010إلى النصف األول من :2021
ححم الطروحات
250
150
100

مليون ريال

200

الشركة

املستشارين املاليبن

االسمنت االبيض*

فالكم املالية

عدد املكتتببن
0.250
0.200

0.100

ألف مكتتب

0.150

برايس وترهاوس كوبرز

األصيل

فالكم املالية

-

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

ريدان

االستتمار كابيتال

شركة الدكتور سلطان املسعود
ومشاركوه للمحاماة بالتعاون مع
شبرمن وستبرلنغ ل.ل.ب

كى نى إم حي الفوزان وشركاه

باعظتم

االستتمار كابيتال

عبدالعزيز الفهد محامون
ومستشارون

شركة السيد العيوطي وشركاه

أبو معطي

فالكم املالية

-

شركة الخراسى وشركاه

العمران

بيت التمويل السعودي الكويتى

مكتب فراس الشواف للمحاماة

شركة املحاسبون املتضامنون

البناء والتسويق

كسب املالية

-

شركة السيد العيوطي وشركاه

سمو العقارية

الدخيل املالية

الصالح والسهلى للمحاماة

شركة طالل أبو غزالة وشركاه

الكثبري

فالكم املالية

-

البسام والتمر محاسبون

بحر العرب

شـركة كسـب املاليـة

-

مكتب عبدالوهاب العقيل
محاسبون قانونيون

الصمعانى

محموعة نى إم حي املالية

-

املوسى محاسبون قانونيون و
استشاريون

التطويرية الغذائية

فالكم املالية

-

السلتمان محاسبون قانونيون –
اللحيد محاسبون قانونيون

وطتى للحديد
والصلب*

فالكم املالية

-

مصنع فش فاش
للمواد الغذائية*

فالكم املالية

-

شركة أبناء محمد
حسن الناقول*

فالكم املالية

شركة الصالح والسهلى للمحاماة
واالستشارات القانونئة

50
0

املستشارين القانونيبن

0.050
-

املحاسببن القانونيبن

شركة إبراهتم أحمد البسام
وشركاؤه محاسبون قانونئون-
البسام وشركاؤه

العظم والسديري وآل الشيخ18
وشركاؤهم – محاسبون
ومراحعون قانونيون

شركة طالل أبو غزالة وشركاه
محاسبون قانونئون

معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من 2021
املستشارين املاليبن الذين شاركوا فى الطروحات السابقة
السوق املوازية

السوق الرئيسية
8

8
6

1

1

2

1

محموعة بيت التمويل محموعة نى ام االستتمار
كابيتال
حي املالية
الدخيل املالية السعودي
الكويتى

1

2

1

1

1

1

1

1

2

3

2

1

1

حي نى
مورقان
العربية
السعودية

االنماء
لالستتمار

البالد
كابيتال

األهلى
كابيتال

الرياض
املالية

2

2

2
1

1

4

الصناديق العقارية املمحموعة تداولة
3

1

1

3

6

كسب املالية فالكم املالية

الصكوك والسندات

1

2

2

2

3

3

3

3

9

9

دويتشه الفرنسى اتش اس
نى سى
السعودية كابيتال
السعودية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

سامبا
كابيتال
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معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من 2021
إحصائيات املستشارين املاليبن
توزيع قطاعات الطروحات للمستشارين املاليبن
10
9
8
7
6

املرافق العامة
تقنية املعلومات

5
4
3
2
1

املواد األساسية
املالية
العقار
الطاقة

الصناعات
الصحة
السلع االستهالكية

0

20

معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من 2021
املحاسببن القانونيبن الذين شاركوا فى الطروحات السابقة
الصناديق العقارية املتداولة

نمو  -السوق املوازية
2

1

1

1

1

1

1

2

2

6

2
4

1
3

1

1

بيكر تيلى م ك
م وشركاه

د .محمد
العمري
وشركاؤه

1

1

نى كى اف
عبدالقادر إرنست ويونغ تركى اللحيد كى نى إم حي
البسام والتمر
وصالح اليحتى
محمد بانقا
وشركاه

السوق الرئيسية
16

9

1

1

الهوشان محاسبون شركة طالل أبو غزالة
وشركاؤه
ومراحعون قانونيون

1
الدار لتدقيق
الخسابات

2

2

يو إتش واي البسام
محاسبون قانونيون
واستشاريون

د .محمد العمري
وشركاؤه

نى دبليو سى

17

9

ديلويت آند توش بكر
أبو الخبر وشركاه

كى نى إم حي

إرنست ويونغ
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معلومات الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من 2021
املستشارين القانونيبن الذين شاركوا فى الطروحات السابقة
الصناديق العقارية املتداولة

نمو  -السوق املوازية

5

1

1

1

1

1

الصالح و السهلى

عبدالعزيز الفهد
وشركاه

فراس الشواف

شبرمن وستبرلنغ

د .سلطان املسعود
ومشاركوه

5

2
1

1

1

1

1

د .وليد
النويصر
وشركاه

د .سلمان
الظفبري

أبوحتمد وآل
الشيخ
والخقبانى

تركستانى
والعباد

نايف السامل

كينج آند
سبولدينج

سلمان
السديري

محمد العمار

السوق الرئيسية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

7

7

8
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امللحقات

تفاصيل الطرح العام األولى فى
السوق الرئيسية

تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  - 2021السوق الرئيسية
الشركة

تاريخ اإلدراح

القطاع

رأس املال املصرح به (ريال
سعودي)

األسهم املطروحة

سعر
الطرح
(ريال)

قتمة الطرح
(ريال سعودي)

نسبة الطرح

نسبة
التغطية

عدد املكتتببن

مدير االكتتاب

شركة ذيب لتأحبر
السيارات

29/03/2021

الصناعات

430,000,000

12,900,000

40

516,000,000

30%

3385%

 415ألف

الرياض املالية

شركة الخريف لتقنية املياه
والطاقة

01/03/2021

املرافق العامة

250,000,000

7,500,000

72

540,000,000

30%

1511%

 137ألف

الفرنسى كابيتال

شركة بن داود القابضة

21/10/2020

السلع
االستهالكية
األساسية

1,143,000,000

22,860,000

96

2,194,560,000

%20

%1396

 324.05ألف

األهلى كابيتال  /حي آي نى
كابيتال

أمالك العاملية

13/07/2020

املالية

906,000,000

27,180,000

16

434,880,000

%30

%2690

 266.82ألف

األهلى كابيتال

محموعة سلتمان الخبيب

17/03/2020

الصحة

3,500,000,000

52,500,000

50

2,625,000,000

15%

710%

 224.44ألف

الرياض املالية

أرامكو السعودية

11/12/2019

الطاقة

60,000,000,000

3,450,000,000

32

110,400,000,000

1.5%

465%

 5056ألف

محموعة من املستشارين
املاليبن الرحاء االطالع على
صفحة 10

شركة عطاء التعلتمية

31/07/2019

السلع
االستهالكية
الكمالية

400,000,000

12,000,000

29

348,000,000

30%

426%

 38.56ألف

اتش اس نى سى
السعودية

شركة مهارة للموارد
البشرية

18/06/2019

الصناعات

375,000,000

11,250,000

69

776,250,000

30%

230%

 31ألف

سامبا كابيتال

شركة املراكز العربية

22/05/2019

العقار

4,750,000,000

95,000,000

26

2,470,000,000

20%

60%

 26.48ألف

محموعة من املستشارين
املاليبن الرحاء االطالع على
صفحة 10

شركة املعمر ألنظمة
املعلومات
(ام آي اس)

24/04/2019

تقنية
املعلومات

160,000,000

4,800,000

45

216,000,000

30%

148%

 7.94ألف

الفرنسى كابيتال

الشركة الوطنية للبربية و
التعلتم

18/11/2018

السلع االستهالكية
الكمالية

430,000,000

13,000,000

19

247,000,000

30%

327%

 62ألف

الدخيل  /االنماء لالستتمار

شركة لخام للرياضة

10/09/2018

السلع االستهالكية
الكمالية

523,833,610

15,720,000

52

817,440,000

30%

245%

 40.41ألف

سامبا كابيتال

شركة زهرة الواحة للتحارة

17/09/2017

املواد األساسية

150,000,000

4,500,000

51

229,500,000

30%

267%

 49.11ألف

الفرنسى كابيتال

شركة الزوردي للمحوهرات

29/06/2016

السلع االستهالكية
الكمالية

430,000,000

12,900,000

37

477,300,000

30%

293%

 385.4ألف

الفرنسى كابيتال
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  - 2021السوق الرئيسية
سعر
رأس مال مصرح به
األسهم املطروحة الطرح
(ريال سعودي)
(ريال)

قتمة الطرح (ريال
سعودي)

نسبة
الطرح

نسبة التغطية

عدد
املكتتببن

مدير االكتتاب

508,000,000

15,245,000

36

548,820,000

30%

479%

 800ألف

الرياض املالية

920,400,000

27,612,000

64

1,767,168,000

30%

274%

 406ألف

سامبا كابيتال

شركة األندلس
العقارية

12/01/2016

العقار

700,000,000

21,000,000

18

378,000,000

30%

469%

 1100ألف

الرياض املالية

الشركة السعودية
للخدمات األرضية

25/06/2015

الصناعات

1,880,000,000

56,400,000

50

2,820,000,000

30%

339%

 1900ألف

اتش اس نى سى
السعودية

الشركة السعودية
للعدد واألدوات
(ساكو)

12/05/2015

السلع
االستهالكية
الكمالية

240,000,000

7,200,000

70

504,000,000

30%

620%

 1080ألف

اتش اس نى سى
السعودية

شركة الشرق
األوسط لصناعة
وإنتاح الورق

03/05/2015

املواد األساسية

500,000,000

15,000,000

30

450,000,000

30%

473%

 1340ألف

الرياض املالية

شركة الصناعات
الكهربائية

07/12/2014

الصناعات

450,000,000

13,500,000

54

729,000,000

30%

523%

 1740ألف

سامبا كابيتال

البنك األهلى التحاري 12/11/2014

املالية

500,000,000 20,000,000,000

45

22,500,000,000

25%

2301%

 1250ألف

اتش اس نى سى
السعودية  /حي أي نى
املاية

شركة الخمادي
للتتمية واالستتمار

15/07/2014

الصحة

750,000,000

22,500,000

28

630,000,000

30%

248%

 1680ألف

سامبا كابيتال

محموعة عبداملحسن
الخكبر للسياحة
والتتمية

26/06/2014

السلع
االستهالكية
الكمالية

550,000,000

16,500,000

50

825,000,000

30%

329%

 1690ألف

الفرنسى كابيتال

شركة أسمنت ام
القرى

12/06/2014

املواد األساسية

550,000,000

27,500,000

10

275,000,000

50%

848%

 3310ألف

الرياض املالية

الشركة

تاريخ اإلدراح

القطاع

شركة التمامة
للصناعات الخديدية

22/05/2016

املواد األساسية

السلع االستهالكية
املستشفى السعودي
29/03/2016
الكمالية
األملانى

26

تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  - 2021السوق الرئيسية
سعر
رأس مال مصرح به
األسهم املطروحة الطرح
(ريال سعودي)
(ريال)

قتمة الطرح (ريال
سعودي)

نسبة
الطرح

نسبة التغطية

عدد
املكتتببن

مدير االكتتاب

7,500,000

36

270,000,000

30%

564%

 1430ألف

فالكم املالية

36

540,000,000

30%

261%

 1100ألف

الفرنسى كابيتال

52,500,000

30%

1182%

 1060ألف

الفرنسى كابيتال

30%

913%

 1600ألف

الخزيرة كابيتال

705%

 2140ألف

الرياض املالية

 3800الف

العرنى لالستتمار
سامبا كابيتال

الشركة

تاريخ اإلدراح

القطاع

أسواق املزرعة

16/02/2014

السلع
االستهالكية
األساسية

250,000,000

شركة بوان

24/12/2013

الصناعات

500,000,000

15,000,000

متاليف إيه أي حي
العرنى

26/11/2013

املالية

175,000,000

5,250,000

10

شركة الخزيرة تكافل
تعاونى

21/07/2013

املالية

350,000,000

10,500,000

10

105,000,000

الشركة الوطنية
للرعاية الطبية
(رعاية)

13/03/2013

الصحة

448,500,000

13,500,000

27

364,500,000

30.1%

شركة أسمنت املنطقة
السمالية

05/02/2013

املواد األساسية

1,800,000,000

90,000,000

10

900,000,000

50%

323%

شركة دله للخدمات
الصحية

17/12/2012

الصحة

472,000,000

14,200,000

38

539,600,000

30.08
%

313%

 1200الف

املواد األساسية

1,892,000,000

94,600,000

10

946,000,000

50%

301%

 3230الف

الرياض املالية

الصناعات

820,000,000

24,600,000

54

1,328,400,000

30%

221%

 938ألف

الفرنسى كابيتال

شركة أسمنت املدينة 13/10/2012
شركة الخطوط
السعودية للتموين

09/07/2012
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  - 2021السوق الرئيسية

الشركة

تاريخ اإلدراح

القطاع

رأس مال مصرح
به (ريال سعودي)

األسهم
املطروحة

سعر
الطرح
(ريال)

قتمة الطرح (ريال
سعودي)

نسبة
الطرح

نسبة التغطية

عدد
املكتتببن

مدير االكتتاب

شركة اإلنماء طوكيو
مارين

24/06/2012

املالية

200,000,000

6,000,000

10

60,000,000

30%

1612%

 1460ألف

اإلنماء لالستتمار

السلع
االستهالكية
الكمالية

24,000,000 800,000,000

57

1,368,000,000

30%

241%

 1020الف

سامبا كابيتال

شركة أسمنت نحران

12/05/2012

املواد األساسية

85,000,000 1,700,000,000

10

850,000,000

50%

306%

 2714ألف

الفرنسى كابيتال

شركة تكوين املتطورة
للصناعات

07/02/2012

املواد األساسية

300,000,000

9,000,000

26

234,000,000

30%

571%

 688ألف

األهلى كابيتال

الشركة املتحدة
لإللكبرونيات (اكسبرا)

24/12/2011

السلع
االستهالكية
الكمالية

240,000,000

7,200,000

55

محموعة سبرا القابضة 04/06/2012

396,000,000

30%

215%

 260.9ألف

اتش اس نى سى
السعودية

شركة أسمنت حائل

16/10/2011

املواد األساسية

48,950,000 979,000,000

10

489,500,000

50%

227%

917.17
الف

حي أي نى كابيتال

شركة عناية السعودية
للتأمبن التعاونى

27/08/2011

املالية

16,000,000 400,000,000

10

160,000,000

40%

238%

 488.4ألف

األول لالستتمار

شركة اتحاد مصانع
األسالك

21/08/2011

املواد األساسية

9,750,000

34

331,500,000

30%

115%

 197.5ألف

فالكم املالية

شركة أبناء عبدهللا
عبداملحسن الخضري

23/10/2010

الصناعات

12,750,000 425,000,000

48

612,000,000

30%

142%

 342ألف

حي أي نى كابيتال

325,000,000
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  - 2021السوق الرئيسية
الشركة

تاريخ اإلدراح

القطاع

رأس مال مصرح به
(ريال سعودي)

األسهم املطروحة

سعر
الطرح
(ريال)

قتمة الطرح (ريال سعودي)

نسبة
الطرح

نسبة التغطية عدد املكتتببن

مدير االكتتاب

شركة أسمنت الخوف

11/08/2010

املواد األساسية

1,300,000,000

65,000,000

10

650,000,000

50%

204%

 1630الف

األهلى كابيتال

مدينة املعرفة
االقتصادية

09/08/2010

العقار

3,393,000,000

102,000,000

10

1,020,000,000

30.06%

173%

 1970الف

األهلى كابيتال /
سويكورب املالية

شركة أمانة للتأمبن
التعاونى

13/06/2010

املالية

320,000,000

12,800,000

10

128,000,000

40%

451%

1048.33
الف

فالكم املالية

شركة سوليدرنى
السعودية للتكافل

08/06/2010

املالية

555,000,000

22,200,000

10

222,000,000

40%

300%

 1242.1ألف

الرياض املالية

الشركة الوطنية
للتأمبن

06/06/2010

املالية

100,000,000

3,000,000

10

30,000,000

30%

2000%

 1140الف

األول لالستتمار

شركة الخسن غازي
إبراهتم شاكر

17/05/2010

السلع االستهالكية
الكمالية

350,000,000

10,500,000

49

514,500,000

30%

169%

 743.22الف

حدوى لالستتمار

محموعة نسيج العاملية 22/02/2010

السلع االستهالكية
الكمالية

300,000,000

9,000,000

27

243,000,000

30%

457%

1430الف

محموعة الدخيل املالية

شركة بروح للتأمبن
التعاونى

15/02/2010

املالية

130,000,000

5,200,000

10

52,000,000

40%

%1163

 1121الف

الراححي املالية

الشركة الخليحية العامة
للتأمبن التعاونى

08/02/2010

املالية

200,000,000

8,000,000

10

80,000,000

40%

%1015

 1500الف

األول لالستتمار

شركة هرفى للخدمات
الغذائية

02/02/2010

السلع االستهالكية
الكمالية

270,000,000

8,100,000

51

413,100,000

30%

241%

 745.1ألف

محموعة الدخيل املالية

شركة الخريف لتقنية
املياه والطاقة

01/03/2021

املرافق العامة

250,000,000

7,500,000

72

540,000,000

30%

1511%

 137ألف

الفرنسى كابيتال

شركة ذيب لتأحبر
السيارات

21/03/2021

النقل

430,000,000

12,900,000

40

516,000,000

30%

3385%

 415ألف

الرياض املالية
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تفاصيل الطرح العام األولى نمو -
السوق املوازية

تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2017إلى النصف األول من  - 2021نمو  -السوق املوازية
الشركة

تاريخ اإلدراح

القطاع

رأس مال مصرح به
(ريال سعودي)

شركة أبناء محمد
حسن الناقول

02/06/2021

املواد االساسية

29,000,000

شركة مصنع فش
فاش للمواد الغذائية

04/05/2021

السلع االستهالكية
االساسية

11,300,000

شركة وطتى للحديد
والصلب

17/02/2021

املواد االساسية

121,100,000

االسمنت االبيض

02/09/2020

املواد األساسية

1,200,000,000

األسهم املطروحة

سعر الطرح
(ريال)

قتمة الطرح (ريال سعودي)

نسبة الطرح

نسبة
التغطية

عدد املكتتببن

مدير االكتتاب
فالكم املالية

إدراح مباشر
إدراح مباشر

فالكم املالية

إدراح مباشر

فالكم املالية

إدراح مباشر

فالكم املالية

سمو العقارية

11/05/2020

العقار

250,000,000

1,250,000

24

30,000,000

5%

236%

113

الدخيل املالية

الوطنية للبناء
والتسويق

29/04/2018

الصناعات

60,000,000

1,200,000

27

32,400,000

20%

100%

46

كسب املالية

الكثبري القابضة

09/07/2017

املواد األساسية

31,395,000

819,000

31

25,398,000

26.11%

251%

97

فالكم املالية

ثوب األصيل

15/06/2017

السلع االستهالكية

150,000,000

3,000,000

85

225,000,000

20%

150%

204

فالكم املالية

ريدان

26/02/2017

السلع االستهالكية

225,000,000

6,750,000

32

216,000,000

30%

493%

221

االستتمار كابيتال

أبو معطي للمكتبات

26/02/2017

السلع االستهالكية

160,000,000

3,200,000

15

48,000,000

20%

290%

73

فالكم املالية

التطويرية الغذائية

26/02/2017

السلع االستهالكية

12,500,000

250,000

65

16,250,000

20%

503%

103

فالكم املالية

العمران

26/02/2017

الصناعات

60,000,000

1,200,000

28

33,600,000

20%

219%

63

بيت التمويل السعودي
الكويتى

الصمعانى

26/02/2017

الصناعات

11,250,000

225,000

78

17,550,000

20%

166%

56

محموعة نى ام حي
املالية

باعظتم للتحارة

26/02/2017

السلع االستهالكية

101,250,000

3,037,500

39

118,462,500

30%

421%

177

االستتمار كابيتال

بحر العرب

26/02/2017

تقنية املعلومات

100,000,000

2,000,000

11

22,000,000

20%

249%

80

كسب املالية

31

تفاصيل الطرح العام األولى
للصناديق االستتمارية العقارية
املتداولة

تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2016إلى النصف األول من 2021للصناديق االستتمارية
العقارية املتداولة

الصندوق

تاريخ اإلدراح

القطاع

رأس املال املصرح به
(ريال سعودي)

عدد الوحدات

سعر الطرح
(ريال)

نسبة
الطرح

نسبة التغطية

عدد املكتتببن

مدير الصندوق

الخببر ريت

20/03/2019

العقار

664,423,860

66,442,386

10

36%

104%

 25ألف

الخببر املالية

ميفك ريت

13/11/2018

العقار

732,768,000

73,276,800

10

72%

100%

 31.16الف

ميفك كابيتال

سويكورب وابل
ريت

06/08/2018

العقار

1,180,000,000

118,000,000

10

30%

101%

 18.6الف

سويكورب

بنيان ريت

25/07/2018

العقار

1,628,811,000

162,881,100

10

40%

100%

 26.3الف

الفرنسى كابيتال

سدكو كابيتال
ريت

01/05/2018

العقار

600,000,000

60,000,000

10

100%

101%

 74الف

سدكو كابيتال /
األهلى كابيتال

دراية ريت

26/03/2018

العقار

1,075,070,350

107,507,035

10

34%

125%

10.56الف

دراية املالية

الراححي ريت

20/03/2018

العقار

1,222,006,090

122,200,609

10

35%

174%

 90.56الف

الراححي املالية

حدوى ريت
السعودية

11/02/2018

العقار

1,580,000,000

158,000,000

10

30%

121%

 57.64الف

حدوى لالستتمار
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تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2016إلى النصف األول من 2021للصناديق االستتمارية
العقارية املتداولة
الصندوق

تاريخ اإلدراح

القطاع

رأس مال مصرح به
(ريال سعودي)

عدد الوحدات

سعر الطرح
(ريال)

نسبة الطرح نسبة التغطية عدد املكتتببن

مدير الصندوق

مشاعر ريت

18/01/2018

العقار

572,400,000

57,240,000

10

100%

100%

 2.4ألف

مسقط املالية

األهلى ريت 1

08/01/2018

العقار

1,375,000,000

137,500,000

10

30%

157%

 25الف

األهلى كابيتال

ملكية ريت

05/11/2017

العقار

600,000,000

60,000,000

10

33%

2,000%

 27.84الف

ملكية لالستتمار

مشاركة ريت

01/10/2017

العقار

880,000,000

88,000,000

10

41%

1,021%

 12الف

مشاركة املالية

املعذر ريت

22/08/2017

العقار

613,700,000

61,370,000

10

30%

1,520%

 3.6ألف

أصول و بخيت
االستتمارية

تعلتم ريت

30/05/2017

العقار

285,000,000

28,500,000

10

100%

890%

 2.2ألف

الفرنسى كابيتال

حدوى ريت
الخرمبن

30/04/2017

العقار

660,000,000

66,000,000

10

100%

1257%

 5.8ألف

حدوى لالستتمار

الخزيرة ريت

15/02/2017

العقار

118,000,000

11,800,000

10

100%

300%

494

الخزيرة كابيتال

الرياض ريت

13/11/2016

العقار

500,000,000

50,000,000

10

إدراح
مباشر

إدراح
مباشر

إدراح
مباشر

الرياض املالية
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تفاصيل الطرح العام األولى فى
سوق أدوات الدين

تقرير مستشاري الطرح واإلدراح
الطرح العام األولى من  2010إلى النصف األول من  2021فى سوق أدوات الدين

الشركة

تاريخ اإلصدار

رأس مال مصرح به (ريال
سعودي)

القتمة االسمية

قتمة اإلصدار اإلحمالية (ر.س)

تاريخ االنتهاء

املستشارين املاليبن

صكوك البحري

30-07-2015

3,937,500,000

1,000,000

3,900,000,000

30-07-2022

إتش إس نى سى السعودية /
حي نى مورحان السعودية/
سامبا كابيتال

صكوك كهرباء
السعودية 4

30-01-2014

41,665,938,150

1,000,000

4,500,000,000

30-01-2054

إتش إس نى سى السعودية /
الفرنسى كابيتال

صكوك صدارة

02-04-2013

2,000,000

47,850

7,500,000,000

15-12-2028

البالد لالستتمار  /اإلنماء
لالستتمار  /دويتشه السعودية
 /الرياض املالية

صكوك ساتورب

09-10-2011

2,000,000

67,460

3,749,900,000

20-12-2025

دويتشه السعودية  /سامبا
كابيتال  /الفرنسى كابيتال

صكوك كهرباء
السعودية 3

10-05-2010

41,665,938,150

10,000

7,000,000,000

10-05-2030

إتش إس نى سى السعودية /
األهلى كابيتال  /سامبا كابيتال
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تــم إعــداد هــذه املــادة ونشــرها ألغراض إرشــادية فقــط،
وال تعتبر استشــارة مقدمــة من محموعة تداول
السعودية .تخلــي محموعة تداول السعودية نفسـها
صراحـه مـن أي مسـؤولية مهمـا كانـت عن أي خسـارة
تنتــج عمــا ورد فــي هــذه املــادة أو عــن االعتمــاد علــى أي
حــزء منهــا .محموعة تداول ال تقوم بأي حال من األخوال،
بالتسويق ألي من املستشارين املذكوريـن فـي هـذه املـادة،
وأي إشـارة إلـى مستشـار مالـي فـي هــذه املــادة ،تســتند
فقــط إلــى مشــاركتهم فــي االكتتابــات العامــة الســابقة.
وال تصمــن محموعة تداول أن يكــون األداء الســابق ألي
مستشــار مؤشــرا علــى النتائــج املســتقبلية .ويحــب علــى
اي شــركة فــي حــال رغبتهــا فــي طــرح أوراقهــا املاليــة
وإدراحهــا اتبــاع حميــع اإلحــراءات النظاميــة واســتيفاء
كافــة املتطلبــات فــي هــذا الشــأن.

لإلستفسارات ،يرحى مراسلتنا عبر البريد اإللكبرونى:
Listing@tadawul.com.sa
شك ـ ـ ـ ـ ــرا

92000 1919
saudiexchange.sa

