
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم  مالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق ال 
الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم   ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميععلى الصفحة ( 

ه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي  ا   النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذتضمينه
لمعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم  عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة ا مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج

 محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له 

 لواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقَبل المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في أسهم الطرح.االستثمار في األسهم محل الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة (أ) وقسم "عوامل المخاطرة" اينطوي  

 م) 28/09/2022هـ (الموافق 02/03/1444صدرت نشرة اإلصدارة هذه  بتاريخ 

 

 

 م) 15/12/2022(الموافق   هـ21/05/1444الخميس  إلى يوم  م)04/12/2022الموافق  (  هـ1444/ 05/ 10  األحد   من يوم  فترة الطرح
م)  2006/ 10/ 10هـ (الموافق 17/09/1427تأسست شركة لين الخير للتجارة ("الشركة" أو "الُمصدر") كمؤسسة فردية بتاريخ  

 ) ألف  مال قدره ثالثين  وبرأس  للمقاوالت"،  ريال سعودي. وبتاريخ  30,000تحت اسم "مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم   (
ؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت إلى فرع لمؤسسة الحماية  م) تم تحويل م2019/ 09/ 16هـ (الموافق 1441/ 01/ 17

المتكاملة للتجارة، وتم زيادة رأس مال مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة)  
 ) ريال سعودي.  155,000) ريال سعودي إلى مائة وخمسة وخمسين ألف ( 30,000من ثالثين ألف (

م) قرر السيد/ عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم بصفته مالك مؤسسة الحماية  2019/ 10/ 13ه (الموافق 1441/ 02/ 14وبتاريخ 
المتكاملة للتجارة تحويل مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة) إلى شركة  

) ريال سعودي إلى أربعة وثالثين مليون وتسعمائة  155,000سة وخمسين ألف ( مساهمة مقفلة وزيادة رأسمالها من مائة وخم 
) سهم، قيمة كل سهم منها  3,490,000) ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وأربعمائة وتسعين ألف ( 34,900,000ألف (

ثين مليون وسبعمائة وخمسة  ) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم تغطية تلك الزيادة البالغة أربعة وثال 10عشرة (
) ألف  وفقًا لشهادة  34,745,000وأربعين  وذلك  المبقاة  األرباح  المبلغ من حساب  إجمالي  تحويل  ريال سعودي عن طريق   (

) سهم جديد، منها  3,474,500المحاسب القانوني مقابل إصدار عدد ثالثة ماليين وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وخمسمائة (
وأ مليونين  (عدد  ألف  وتسعين  ( 2,094,000ربعة  نسبة  تمثل  جديد  عادي  سهم  تم  60.00)  الشركة،  ملكية  إجمالي  من   (%

مائة   عددهم  والبالغ  الجدد  المؤسسيين  المساهمين  لصالح  آل شريم  عبدهللا  محمد  عبدهللا  المالك/  قبل  من  تخصيصها 
مساهمين المؤسسيين الجدد، كما تقرر  ) مساهم مؤسس جديد بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل ال115وخمسة عشر ( 

وتم    تعديل االسم التجاري للشركة من اسم "مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت" ليصبح "شركة لين الخير للتجارة"،
(الموافق  16/02/1441) وتاريخ  231قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم ( م)،  15/10/2019هـ 

(والقرا رقم  الوزاري  وتاريخ  248ر  (الموافق  1441/ 03/ 08)  (   م)،05/11/2019ه  رقم  التجاري  السجل  )    1010224077وبموجب 
 م) الصادر بمدينة الرياض. 2019/ 10/ 31ه (الموافق  03/03/1441وتاريخ  

الشركة من أربعة    م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال2020/ 12/ 09ه (الموافق  24/04/1442وبتاريخ  
) ألف  وتسعمائة  مليون  ألف  34,900,000وثالثين  عشر  وثمانية  وسبعمائة  مليون  وثالثين  ستة  إلى  سعودي  ريال   (

)36,718,000 ) وثمانمائة  ألف  وسبعين  وواحد  وستمائة  ماليين  ثالثة  إلى  مقسم   ، سعود  ريال  عادي  3,671,800)  سهم   (
) ريال سعودي من  1,818,000الزيادة البالغة مليون وثمانمائة وثمانية عشر ألف (مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء ب

) وثمانمائة  ألف  مائة وواحد وثمانين  ( 181,800خالل إصدار عدد  جديد تمثل نسبة  إجمالي ملكية  4.95) سهم عادي  %) من 
اعية وبسعر طرح لكل سهم منها بلغ  الشركة بعد زيادة رأس المال ، تم طرحها من خالل منصة فالكم لتمويل الملكية الجم 

)  2) رياالت سعودية و(10) القيمة اإلسمية لكل سهم منها عشرة (1) رياالت سعودية متضمن كل من (55خمسة وخمسين (
) مصاريف  3) ريال سعودي لكل سهم، و (40.85أربعين ريال سعودي وخمسة وثمانين هللة سعودية (   عالوة اإلصدار بقيمة

( الطرح البالغة أ ) رياالت سعودية لكل سهم، وتم تخصيص إجمالي األسهم  4.15ربعة رياالت وخمسة عشر هللة سعودية 
) مساهم جديد، وبلغ إجمالي متحصالت طرح األسهم الجديدة من خالل منصة فالكم لتمويل الملكية  177المطروحة لعدد ( 

 ) ألف  وتسعين  وتسعة  وتسعمائة  ماليين  تسعة  ريال 9,999,000الجماعية   (   ) إلى  مقسمة  مليون  1سعودي  واحد  مبلغ   (
مائة    تمثل القيمة اإلسمية لألسهم الجديدة المصدرة البالغ عددها  ) ريال سعودي1,818,000وثمانمائة وثمانية عشر ألف ( 

) مبلغ سبعة ماليين وأربعمائة وستة وعشرين ألف وخمسة  2) سهم عادي جديد, و( 181,800وواحد وثمانين ألف وثمانمائة (
و(7,426,075(  بعينوس المصدرة،  الجديدة  لألسهم  اإلصدار  عالوة  قيمة  تمثل  سعودي  ريال  وأربعة  3)  سبعمائة  مبلغ   (

) ريال سعودي تمثل مصاريف الطرح من خالل منصة فالكم لتمويل  754,925وخمسين ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين ( 
 ) مساهم جديد بسداد إجمالي متحصالت الطرح نقدًا.  177الملكية الجماعية. وقد قام المساهمون الجدد البالغ عددهم (

وثمانية    م)19/05/2022(الموافق    ـه1443/ 10/ 18وبتاريخ   تسعمائة  عدد  طرح  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت 
ثل  %) من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تم23.50سهم عادي تمثل نسبة (  )958,750(   وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين

لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين    %) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح) 26.11نسبة ( 
ريال سعودي   ( (36,718,000) ) زيادة رأس مال الشركة من ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف1(  وذلك من خالل:

ثالثة ماليين   إلى  ( مقسم  وثمانمائة  ألف  وواحد وسبعين  مليون وسبعمائة    )3,671,800وستمائة  أربعين  إلى  سهم عادي، 
) وثمانمائة  ألف  ألف وسبعمائة  40,797,800وسبعة وتسعين  وتسعة وسبعين  ماليين  أربعة  إلى  مقسم  ريال سعودي   (

سهم عادي جديد    )407,980ئة وثمانين () سهم عادي، من خالل إصدار عدد أربعمائة وسبعة آالف وتسعما 4,079,780وثمانين (
%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد  10.00%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح ، ونسبة ( 11.11(والتي تمثل نسبة (

عدد خمسمائة    ) بيع2الطرح، وطرح األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. (
عادي من األسهم المصدرة الحالية من قبل كافة المساهمين الحاليين   ) سهم550,770وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين (

%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد  13.50%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (15.00(والتي تمثل نسبة (
 الطرح). 

) ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة  36,718,000مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (  يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستة وثالثين
) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة  3,671,800ماليين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (

أي حقوق    مساهم ("المساهم")  ) رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهمًا عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي10(
العامة")   ("الجمعية  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور  أسهمه  عدد  كان  أيًا  مساهم  لكل  ويحق  تفضيلية، 
والتصويت فيها، كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب  

من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ نشرة    الطرح حصتهاالجمعية العامة. وتستحق أسهم    عنه في حضور اجتماعات
 .) "سياسة توزيع األرباح" في هذه النشرة)5اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها. (فضًال راجع قسم رقم (

وذلك  ("الطرح")،  المؤهلين  المستثمرين  لفئات  موجهًا  الطرح  وسبعمائة    سيكون  ألف  وخمسين  وثمانية  تسعمائة  لعدد 
) األسهم الجديدة  1) عشرة رياالت سعودية، والمكونة من (10سهم عادي وبقيمة أسمية للسهم قدرها (   ) 958,750(  وخمسين

) األسهم  2) سهم عادي، و(407,980الناتجة عــن عمليــة زيـادة رأس المــال وعددها أربعمائة وسبعة آالف وتسعمائة وثمانين (
(ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ "المساهمين البائعين") وعددها خمسمائة    المباعة من قبل كافة المساهمين الحاليين

) ألف وسبعمائة وسبعين  (    )550,770وخمسين  المباعة فيما بعد  واألسهم  الجديدة  لمجموع األسهم  ويشار  سهم عادي، 
(   )، وسيكون سعر الطرح  بـ"أسهم الطرح" ومنفردة بـ"سهم الطرح" ريال سعودي، وتمثل أسهم الطرح    )  65خمسة وستين 

  من رأس المال الشركة بعد الطرح ، وسوف تكون أسهم الشركة أسهمًا عادية من فئة واحدة. وال   %)23.50(   بمجملها نسبة
يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين  
والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة منها تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي تليها.  

 ). رباح" في هذه النشرة"سياسة توزيع األ  ) 5(رقم  (فضًال راجع قسم 

)  1( %) أو أكثر من رأس مالها هم:5.00وكما في تاريخ هذه النشرة ، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون نسبة (
) تبلغ  ملكية  بنسبة  آل شريم  عبدهللا  محمد  عبدهللا  و(   )%38.02المساهم/  الطرح،  الشركة قبل  مال  رأس  إجمالي  )  2من 

سعود   ( المساهم/  تبلغ  ملكية  بنسبة  شريم  آل  عبدهللا  الطرح،14.26محمد  قبل  الشركة  مال  رأس  إجمالي  من  )  3و(  %) 
تبلغ    المساهم/  ملكية  بنسبة  شريم  آل  سعود  عبدهللا  و(%7.13(محمد  الطرح،  قبل  الشركة  مال  رأس  إجمالي  من   (4  (

إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، وهم يمتلكون  ) من  %6.98المساهمة/ فاطمة علي محمد آل عثمان بنسبة ملكية تبلغ (
)  1.4%) من أسهم الشركة قبل الطرح . (ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين فضًال راجع قسم ( 66.38مجتمعين نسبة ( 

ي  وبعد الطرح" في هذه النشرة). ويحظر على كبار المساهمين المذكورين أعاله التصرف ف   ملكية الشركة قبل  "هيكل  بعنوان
) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ("فترة الحظر")، ويجوز لهم التصرف  12أسهمهم مدة اثني عشر (

 في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") المسبقة. 

ة على فئات المستثمرين المؤهلين، وفق تعريف المستثمر المؤهل  في السوق الموازي  الطرح في أسهموسيقتصر االكتتاب  
في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في  

اق المالية  قواعد شركة تداول السعودية ("السوق" أو "تداول السعودية")،ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األور 
 وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي : 

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

واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن  ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح  
 العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف   .3
 بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

ة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة  الشركات المملوكة من الحكومة، مباشر  .4
 أعمال اإلدارة. 

 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .5
 صناديق االستثمار.  .6
المنصوص عليها  األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات   .7

 في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. .9

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

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي   )أ
   .وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

 اليين ريال سعودي. أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م )ب
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  )ج
 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة )د
ف بها  من جهة معتر  أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة )ه

 دولًيا. 
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المساهمين الحاليين") الواردة أسمائهم في الصفحة (و)  “  ـبيمتلك المساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم مجتمعين  
من أسهم    ) سهم 550,770جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع عدد خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين ( 

) بعنوان ("هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح") والتي  17الطرح من قبل كافة المساهمين الحاليين وفقًا للجدول رقم (
) الحاليون نسبة  57.45تمثل نسبة  المساهمون  الطرح، سيمتلك  وبعد استكمال عملية  الطرح،.  إجمالي عدد أسهم  %) من 

لي سيحتفظ المساهمون الحاليون بحصة سيطرة في الشركة بعد الطرح، وستعود  %) من رأس مال الشركة، وبالتا76.500(
%) من صافي متحصالت الطرح  57.45تبلغ (  ) بنسبة1متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف عملية الطرح وفق التالي: (

، وسيتم خصم مصاريف  %) من صافي متحصالت الطرح لصالح الشركة  42.55(  ) بنسبة تبلغ 2لصالح المساهمين البائعين و (
الطرح من إجمالي متحصالت الطرح وفقًا لنسبة كل من الشركة والمساهمين البائعين من إجمالي متحصالت الطرح، وستقوم  

) " استخدام متحصالت  6لتمويل خطتها التوسعية ( فضًال راجع قسم (  الشركة باستخدام حصتها من صافي متحصالت الطرح
 ").  ة الطرح والمشاريع المستقبلي

شاملة آخر يوم    عمل  ) أيام10( عشرة  وتستمر لمدة    م) 2022/ 12/ 04هـ (الموافق 05/1444/ 10األحد تبدأ فترة الطرح في يوم  
يمكن تقديم طلبات  ("فترة الطرح"). حيث  م)  12/2022/ 15هـ (الموافق  1444/ 21/05الخميس  يوم  إلغالق االكتتاب وهو نهاية  

االكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من  
خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح (للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضًال راجع الصفحة  

وف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة  (ه) من هذه النشرة). وس
االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في  

 ) رقم  للمعاينة". سيتم اال13القسم  المتاحة  () بعنوان "المستندات  لكل مستثمر   ) 10كتتاب بعدد عشرة  أدنى  أسهم كحد 
) سهم لكل مستثمر  203,979(   مؤهل، علمًا بأن الحد األقصى لالكتتاب هو مائتين وثالثة آالف وتسعمائة وتسعة وسبعين

الخاص   إلى حساب االكتتاب  الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحويل األموال  مؤهل، سيكون االكتتاب في أسهم 
بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد  

عمل  ) 2يومي (("تاريخ التخصيص")، وسيكون رد الفائض خالل    م) 20/12/2022هـ (الموافق 1444/ 26/05الثالثاء يوم أقصاه 
من تاريخ التخصيص، ولن يكون هناك أي عموالت او استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح او مدير االكتتاب  

ولمزيد من التفاصيل حول  .  م)2022/ 12/ 22هـ (الموافق  28/05/1444 الخميس يوم أو الشركة، ورد الفائص في موعد أقصاه 
"   وأحكام الطرح وشروطه "المعلومات المتعلقة باألسهم   ) بعنوان9اجعة القسم (شروط وأحكام وتعليمات الطرح، الرجاء مر 

يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم    العادية، وال من هذه النشرة. للشركة فئة واحدة من األسهم  
لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين (سواًء العادية أو غير  

لي الشركة  العادية) والتصويت فيها، كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عام
لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. و. وتستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ  

هذه    ") من) "سياسة توزيع األرباح 5النشرة هذه. ولمزيد من التفاصيل حول سياسة توزيع األرباح، (فضًال راجع قسم رقم ( 
 النشرة. 

المستشار المالي ومدير االكتتاب  

%) 26.11) من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل نسبة (23.50%) سهم عادي تمثل نسبة (958,750( طرح عدد تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين
 ريال سعودي للسهم الواحد.  ) 65خمسة وستين (قبل الزيادة) لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره  الي رأس مال الشركةمن إجم

هـ (الموافق 08/03/1441) وتاريخ  248م)، والقرار الوزاري رقم (15/10/2019هـ (الموافق  16/02/1441) وتاريخ  231شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (
 م) الصادر بمدينة الرياض. 10/10/2006هـ (الموافق 17/09/1427وتاريخ  (1010224077)وبموجب السجل التجاري رقم  م)،05/11/2019

 

 شركة لين الخير للتجارة  نشرة إصدار أسهم
 







 أ  

 إشعار مهم

عن    النشرة  هذه  تقدم كاملة  تفصيلية  وسيعامل  الموازية  السوق  في  لالكتتاب  المطروحةاألسهم    وعن  للتجارة  الخير  لين  شركةمعلومات   .
، النشرة  هذه  تحتويهاستند إلى المعلومات التي  ت  طلباتهمعلى أساس أن    المطروحةفي األسهم    االكتتاب  بطلبات  يتقدمونالذين    المستثمرون

  الشركة   من  لكل  اللكترونيةا  لمواقعا  من  أو  االكتتاب  ومدير  المالي  لمستشارا   أو  الشركة  من  منها  نسخ  على  الحصول  يمكن  والتي
)(www.leenalkhair.com    االكتتاب  ومدير المالي  المستشارأو موقع  ) (يقين كابيتال) شركة يقين الماليةwww.yaqeen.com.sa  أو موقع هيئة (

سيتم اإلعالن من قبل ). كما www.saudiexchange.saتداول السعودية "تداول السعودية" ( شركةأو موقع  (www.cma.org.sa)السوق المالية 
  اإلصدار   نشرة  نشر  عنتداول السعودية "تداول السعودية"    شركةعلى موقع  شركة يقين المالية (يقين كابيتال)   المستشار المالي ومدير اإلكتتاب

) يوم قبل  14(خالل فترة التقل عن (  المستمرة  وااللتزامات   المالية  األوراق  طرح  قواعد  وفق  الُمحددة  المدة  خالل  المؤهلين  للمستثمرين  وإتاحتها
 أخرى. تطورات أي وعن) الطرح

 

 تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق 
اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة  المالية بالمملكة العربية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس 

أي    المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد
وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول   .لى جعل أي إفادة واردة فيها مضللةوقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إ

ية  السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤول 
 أو عن االعتماد على أي جزء منها. مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة،

كمستشار مالي ("المستشار المالي")، ومديرًا لالكتتاب ("مدير االكتتاب")، وذلك فيما يتعلق بطرح  شركة يقين المالية (يقين كابيتال) وقد تم تعيين  
 ) "التعهدات الخاصة باالكتتاب" من هذه النشرة. 11). للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم (”االكتتاب“أسهم الشركة في السوق الموازية (

 

المالي للشركة وقيمة  الوضع  يتأثر  أن  الخصوص يمكن  للتغيير، وعلى وجه  تاريخ إصدارها عرضة  النشرة كما في  الواردة في هذه  المعلومات    إن 
الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى  األسهم بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت 

) "عوامل المخاطرة" في هذه النشرة)، وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات  2خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فضًال راجع قسم رقم (
  عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعدًا أو تأكيدًا أو إقرارًا بشأن  شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد

 تحقيق أي أرباح أو ايرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
 

اركة أو من مستشارها المالي بالمش من المساهمين البائعين    إدارتها أوال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس  
النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار   في هذهفي عملية االكتتاب في األسهم المطروحة. وتعتبر المعلومات الموجودة  

الخاصة. االستثمارية  االحتياجات  أو  المالي  الوضع  أو  الفردية  االستثمارية  باالستثمار  لألهداف  قرار  اتخاذ  قبل  النشرة  لهذه  مستلم  كل  ويتحمل 
الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل   الطرح،مسؤولية  لتقييم مدى   الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم  وذلك 

 هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.  الواردة فيمالءمة هذا االستثمار والمعلومات 
 

مستثمرين المؤهلين وهم كما يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات ال
الخاص.  1يلي:   لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون  2) مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها  )عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص 

موازية نيابة عن  مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق ال
السوق،   )حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو 3العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

فظة تديرها مؤسسة سوق ) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مح 4مركز األيداع.    أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو
) صناديق االستثمار. 6) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  5مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.  

ف7 عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  غير  االسترشادي  )األجانب  الدليل  ي 
)أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب  9)المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  8الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.  

لدى مركز اإليداع،   ) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب10استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  
يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال   نأ) أ  :ويستوفون أي من المعايير اآلتية

ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ج)    تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية.
مالية  أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. د) أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق ال

)أي 11ي مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.  المعتمدة من قبل الهيئة. ه) أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة ف
بتاريخ    الخميس  إلى يوم     م)04/12/2022هـ (الموافق  10/05/1444بتاريخ    األحدأشخاص آخرين تحددهم الهيئة. سيتم الطرح خالل الفترة من يوم  

والمستشار المالي ومدير االكتتاب من متلقي هذه النشرة  والمساهمون البائعون  الشركةويطلب كل من  م) 15/12/2022هـ (الموافق 21/05/1444
لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء  االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. ال تمثــل هــذه النشــرة عرًضا

قديـم مثـل ذلـك العـرض أي مــن أســهم الطــرح، مــن جانـب أي شـخص فـي أي بلـد ال يجيـز فيـه النظـام المعمـول بـه فـي ذلـك البلـد لمثـل ذلـك الشـخص ت 
خص فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة، باســتثناء فئــة األجانب غيــر المقيميــن أو الطلـب، ويحظـر صراحـة توزيـع هـذه النشـرة أو بيــع أســهم الطــرح إلى شــ

الدليـل االسترشـادي   المتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي  الموازيــة، والذيــن يسـتوفون  الســوق  باألســتثمار فــي  لهــم  األجانـب غيــر   الستثمارالمســموح 
ا الســوق  فــي  دول المقيميــن  فــي  المؤسســة  والصناديــق  والشــركات  األجانب  المســتثمرين  و/أو  المؤهلــة  األجنبية  الماليــة  والمؤسســات  لموازيــة، 

 . ـة لذلــكمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مــن خالل اتفاقيــة مبادلــة، علــى أن يتــم مراعــاة األنظمة والتعليمــات المنظمـ
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 ب  

 المعلومات المالية 

 31التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  م2021 ديسمبر  31للشركة للسنة المالية المنتهية في  القوائم المالية المراجعة تم إعداد
القوائم المالية  و  م)2020ديسمبر   31تاريخ   وحتىم (تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة)  2019أكتوبر    30م والتي بدأت من تاريخ  2020ديسمبر  
  31(التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في    م2021ديسمبر    31  في  المنتهية  المالية  للسنةللشركة    ذات الغرض الخاص  المراجعة
  الستة والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة    )م2020ديسمبر    31م وحتى تاريخ  2020يناير    1والتي بدأت من تاريخ    م2020ديسمبر  

وفقًا    بهاواإليضاحات المرفقة    )م2021يونيو    30أشهر المنتهية في    الستةم (التي تتضمن أرقام المقارنة لفترة  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في  
الدولية   اعتمدتها  IFRS(  المالي  للتقريرللمعايير  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  السعودية )  الهيئة 

والمحاسبين مراجعة وتدقيق).  SOCPA(  للمراجعين  تمت  للشركة  من    كل  وفحص  وقد  المراجعة  المالية   31المنتهية في    ةالمالي  للسنةالقوائم 
المالية المختصرة   م والقوائم2021ديسمبر    31الغرض الخاص للشركة للسنة المالية المنتهية في    ذات المراجعةوالقوائم المالية    م2021  ديسمبر

قبل شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون).  منم 2022يونيو  30المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  
 هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 

د تختلف ظروف الشركة في المستقبل  تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها في هذه النشرة. وق
 عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

الكلمات  وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة "إفادات مستقبلية"، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض  
 ذات الداللة المستقبلية مثل "يخطط"، "يعتزم"، "ينوي"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "يمكن"، "من الممكن"، "يحتمل"، "من 

ا المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة  لها في  المشابهة  أو  المقاربة  المفردات  لها وغيرها من  النافية  لنظر  المحتمل"، "سوف"، "قد"، والصيغ 
مل التي  الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضمانًا أو تأكيدًا ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوا 

أ اإلفادات صراحًة  كبير عما تضمنته هذه  اختالفها بشكل  إلى  نتائجها وتؤدي  أو  إنجازاتها  أو  للشركة  الفعلي  األداء  تؤثر على  تم قد  و ضمنًا. وقد 
)  2(  استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيًال في أقسام أخرى في هذه النشرة (راجع قسم رقم

لتقديرات الواردة في  "عوامل المخاطرة"). وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو ا
 .هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة

 
في أي وقٍت  ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت  

) ظهور 2) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو (1اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: (بعد  
هذه    أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها

إن األحداث  النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، ف
عليه، يتعين على والظروف والتوقعات المستقبلية التي يتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقًا. و

 المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل 
 أساسي.

 

  



 ج  

 دليل الشركة 

 المصدر: الشركة  

م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ  2019/ 23/10(الموافق    ـه1441/ 24/02التأسيسية المنعقدة في تاريخ  * وافقت الجمعية  
 م). 31/10/2019(الموافق  ـه1441/ 03/03قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ 

كأمين سر لمجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس   مصطفى محمد حسن علي) تعيين األستاذ/ م08/05/2022(الموافق  ـه07/10/1443مجلس اإلدارة كما في  ** قرر
 اإلدارة. 

   النشرة.هذه مجلس اإلدارة كما بتاريخ  مباشرة ألعضاءيوجد أي ملكية غير  *** ال

 من: رض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل ** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوا**

 رى في مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.  أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخ •

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.  •

 أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة.  •

عنوان الشركة المسجل
 شركة لين الخير للتجارة 

 12212- 3102وادي العمارية  -  حي العليا  - الرياض 

  14717الرمز البريدي  

       المملكة العربية السعودية 

 2136119 11 966+هاتف: 

4950344 11 966+فاكس: 

 info@leenalkhair.comالبريد اإللكتروني: 

 www.leenalkhair.comالموقع اإللكتروني:  

 ممثال الشركة لدى هيئة السوق المالية 

 الممثل الثاني  الممثل األول البيان
 مشعل محمد ناصر الكثيري عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  االسم 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة و الصفة 

 العنوان 
3878 ص.ب. 2254حي العليا  -فهد طريق الملك  –الرياض 

 12313الرياض  
حي الملقا وحدة    -األمير يزيد بن عبدهللا بن عبدالرحمن   3158

 6695  - 13523الرياض   19رقم 
 ) 110رقم (  تحويلة 966+011416790 ) 210تحويلة رقم (  112136119 966+ رقم الهاتف 

966+114950344114167909 966+ رقم الفاكس 
 Abdullah@leenalkhair.com meshal@leenalkhair.com البريد اإللكتروني 

 www.leenalkhair.comالموقع اإللكتروني  

 المصدر: الشركة  

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 
م2019/ 23/10مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 

 المنصب  االسم 
صفة  

 العضوية
الجنسية ** * االستقاللية*

العمر
(سنة)

قبل األسهم المملوكة 
  الطرح

 "مباشرة"

بعد  األسهم المملوكة
 الطرح

 " مباشرة"***
 العدد
 (سهم) 

 (%) النسبة
 العدد
 (سهم) 

  النسبة
 (%) 

سعود محمد عبدهللا 
 آل شريم 

 %10.91 444,975 14.26% 31523,500سعودي مستقل غير  غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 

مشعل محمد ناصر  
 الكثيري 

نائب رئيس مجلس  
 اإلدارة

 %0.02 907 0.03%  381,067سعودي مستقل  غير تنفيذي 

عبدهللا محمد عبدهللا 
 آل شريم 

 اإلدارة مجلس عضو
المنتدب  العضو و

 التنفيذي  والرئيس
 %29.08 1,186,600 38.02% 341,396,000سعودي غير مستقل  تنفيذي 

أحمد ناصر أحمد  
 الصائغ 

 %0.02 853 0.03%  461,003سعودي مستقل  غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 ** أمين سر مجلس اإلدارة
  محمد مصطفى
 علي  حسن

 -- --38مصري-- أمين سر المجلس 

http://www.leenalkhair.com/
http://www.leenalkhair.com/
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 سوق األسهم 
  )شركة تداول السعودية (تداول السعودية

 6897العليا  – طريق الملك فهد 

 15وحدة رقم:  

 3388 -  12211الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

   966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saالموقع اإللكتروني:  

 

 المستشارون

 االكتتاب المالي ومديرالمستشار 
 شركة يقين المالية (يقين كابيتال) 

 

 شارع العليا   – حي الورود   – الرياض  

 11421الرياض  884ص.ب   

 المملكة العربية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

 96611+4609356فاكس: 

 Addingvalue@yaqeen.saالبريد اإللكتروني: 

 www.yaqeen.saالموقع اإللكتروني:  

 

   المحاسب القانوني
 شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 

 شارع التخصصي  – الرياض  

 11482الرياض  8306ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 

 28229 9200هاتف: 

 + 966 11 477  4924فاكس: 

 general@alkharashicaa.comالبريد اإللكتروني: 

 www.alkharashicaa.comالموقع اإللكتروني:  

 

 تنويه
كًال من المستشار المالي ومدير االكتتاب والمحاسب القانوني المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم  

تاريخ هذه  وشعاراتهم   أي منهم بسحب موافقته حتى  الظاهر فيها، ولم يقم  الشكل والسياق  النشرة وفق  وإفاداتهم في هذه 

النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من أي نوع في  

 الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. 

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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   حملخص الطر 
 تييهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات ال

المستثمرين المحتملين قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على  

ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة هذه  قراءة

(عوامل المخاطرة)    )2) والقسم رقم (أالنشرة ككل. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» في الصفحة (

  قبل اتخاذ أي قرار استثماري متعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة.

اسم الشركة  
 ووصفها وتأسيسها

مساهمة شركة  هي  للتجارة  الخير  لين  (   سعودية شركة  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  وتاريخ  231مقفلة  (الموافق  16/02/1441)  هـ 
  (1010224077)السجل التجاري رقم    )، وبموجبم11/2019/ 05(الموافق    ـه1441/ 08/03) وتاريخ  248م)، والقرار الوزاري رقم ( 10/2019/ 15

(الموافق  1427/ 17/09وتاريخ   ويبل 2006/ 10/10هـ  الرياض.  بمدينة  الصادر  الشركةم)  مال  رأس  مليون وسبعمائة    الحالي  غ  وثالثين  ستة 
) سهم عادي  3,671,800) ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (36,718,000وثمانية عشر ألف (

يتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو  ، و) رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية10مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (
 المملكة العربية السعودية.  14717الرمز البريدي   -  12212-3102العمارية  وادي -حي العليا    –مذكور في السجل التجاري الرياض 

 محمد آل  م) تحت اسم "مؤسسة عبدهللا2006/ 10/ 10هـ (الموافق  1427/ 17/09تأسست شركة لين الخير للتجارة كمؤسسة فردية بتاريخ  
 ) ألف  ثالثين  قدره  مال  وبرأس  للمقاوالت"،  وبتاريخ  30,000شريم  سعودي.  ريال  (الموافق  1441/ 17/01)  تحويل  16/09/2019هـ  تم  م) 

مؤسسة عبدهللا محمد آل  إلى فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة، وتم زيادة رأس مال    مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت
للمقاو للتجارة)  شريم  المتكاملة  الحماية  لمؤسسة  (فرع  ( الت  ألف  ثالثين  ألف  30,000من  وخمسين  وخمسة  مائة  إلى  سعودي  ريال   (

وبتاريخ  155,000( سعودي.  ريال  مالك  قرر  م)  2019/ 13/10(الموافق    ـه1441/ 14/02)  بصفته  شريم  آل  عبدهللا  محمد  عبدهللا  السيد/ 
مؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة تحويل مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة) إلى شركة  

) ألف  وخمسين  وخمسة  مائة  من  رأسمالها  وزيادة  مقفلة  و155,000مساهمة  أربعة  إلى  سعودي  ريال  ألف  )  وتسعمائة  مليون  ثالثين 
) رياالت  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة ( 3,490,000) ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وأربعمائة وتسعين ألف ( 34,900,000(

) ريال  34,745,000سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم تغطية تلك الزيادة البالغة أربعة وثالثين مليون وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف (
مقابل إصدار عدد ثالثة ماليين  وذلك وفقًا لشهادة المحاسب القانوني  سعودي عن طريق تحويل إجمالي المبلغ من حساب األرباح المبقاة  

  ) سهم عادي جديد 2,094,000) سهم جديد، منها عدد مليونين وأربعة وتسعين ألف (3,474,500وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وخمسمائة ( 
(   تمثل الشركة60.00نسبة  ملكية  إجمالي  من  تخصيصها   %)  شريم  تم  آل  عبدهللا  محمد  عبدهللا  المالك/  قبل  المساهمين    من  لصالح 

(  المؤسسيين من قبل المساهمين    أي مقابل نقدي   سداد   بدون   ) مساهم مؤسس جديد115الجدد والبالغ عددهم مائة وخمسة عشر 
ليصبح "شركة لين    "مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت "  اسم  التجاري للشركة من، كما تقرر تعديل االسم    المؤسسيين الجدد 

 ) رقم  الوزاري  القرار  بموجب  المساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  وتم  للتجارة"،  وتاريخ  231الخير  (الموافق  02/1441/ 16)  هـ 
  ( 1010224077)وبموجب السجل التجاري رقم    م)،05/11/2019فق  (الموا  ـه08/03/1441) وتاريخ  248م)، والقرار الوزاري رقم ( 10/2019/ 15

م) وافقت الجمعية  09/12/2020ه (الموافق  24/04/1442وبتاريخ    م) الصادر بمدينة الرياض. 10/2019/ 31(الموافق    ـه03/03/1441وتاريخ  
أربعة وثالثين مليون   رأس مال الشركة من  زيادة  العادية على  ( العامة غير  إلى ستة وثالثين  34,900,000وتسعمائة ألف  ريال سعودي   (

) ألف  عشر  وثمانية  وسبعمائة  وثمانمائة  36,718,000مليون  ألف  وسبعين  وواحد  وستمائة  ماليين  ثالثة  إلى  مقسم   ، سعود  ريال   (
البالغة مليون وثمانمائة3,671,800( الوفاء بالزيادة  بالكامل، وقد تم  القيمة  ريال    )1,818,000(  وثمانية عشر ألف   ) سهم عادي مدفوعة 

) (  ) سهم عادي جديد181,800سعودي من خالل إصدار عدد مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة  %) من إجمالي ملكية 4.95تمثل نسبة 
خمسة وخمسين  فالكم لتمويل الملكية الجماعية وبسعر طرح لكل سهم منها بلغ   تم طرحها من خالل منصة الشركة بعد زيادة رأس المال،

أربعين    بقيمةعالوة اإلصدار  )2(و  ، ) رياالت سعودية10القيمة اإلسمية لكل سهم منها عشرة ()  1(  كل من   ) رياالت سعودية متضمن55(
مصاريف الطرح البالغة أربعة رياالت وخمسة عشر هللة    )3لكل سهم، (  ) ريال سعودي40.85ريال سعودي وخمسة وثمانين هللة سعودية ( 

وبلغ إجمالي متحصالت    ) مساهم جديد.177وتم تخصيص إجمالي األسهم المطروحة لعدد (  ،لكل سهم   ) رياالت سعودية4.15(سعودية  
) ريال  9,999,000تسعة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف (   فالكم لتمويل الملكية الجماعية منصة  طرح األسهم الجديدة من خالل

تمثل القيمة اإلسمية لألسهم الجديدة   ) ريال سعودي1,818,000ون وثمانمائة وثمانية عشر ألف () مبلغ واحد ملي1سعودي مقسمة إلى (
) مبلغ سبعة ماليين وأربعمائة وستة وعشرين  2( و  ،) سهم عادي جديد181,800مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة (  المصدرة البالغ عددها
) مبلغ سبعمائة وأربعة وخمسين  3(و  ,يمة عالوة اإلصدار لألسهم الجديدة المصدرة) ريال سعودي تمثل ق7,426,075(  ألف وخمسة وسبعين

) ريال سعودي تمثل مصاريف الطرح من خالل منصة فالكم لتمويل الملكية الجماعية . وقد  754,925ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين ( 
) عددهم  البالغ  الجدد  المساهمون  إجمالي  177قام  بسداد  جديد  مساهم  نقدًا.)  الطرح  (الموافق    ـه18/10/1443وبتاريخ    متحصالت 

سهم    )958,750(  وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح عدد تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين  م)05/2022/ 19
لالكتتاب    قبل الطرح) س مال الشركة%) من إجمالي رأ26.11) من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل نسبة (%23.50عادي تمثل نسبة (

المؤهلين وذلك من خالل: زيادة رأس مال الشركة من ستة وثالثين مليون وسبعمائة  1(   األولي في السوق الموازية على المستثمرين   (
سهم عادي،   )3,671,800) ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (  )36,718,000وثمانية عشر ألف (

) ريال سعودي مقسم إلى أربعة ماليين وتسعة وسبعين ألف  40,797,800إلى أربعين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين ألف وثمانمائة (
سهم عادي جديد    )407,980عادي، من خالل إصدار عدد أربعمائة وسبعة آالف وتسعمائة وثمانين (   ) سهم4,079,780وسبعمائة وثمانين (

%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، وطرح  10.00%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح ، ونسبة (11.11تمثل نسبة (   (والتي
عدد خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة   ع) بي2األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. (

%) من إجمالي  15.00سهم عادي من األسهم المصدرة الحالية من قبل كافة المساهمين الحاليين (والتي تمثل نسبة (  )550,770( وسبعين 
 %) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح ). 13.50رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (

ملخص أنشطة  
 الشركة 

والذي ينتهي بتاريخ    م)2006/ 10/10(الموافق    ـه17/09/1427) وتاريخ  1010224077(تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  
برقم ( ورخصة)،  م18/09/2023(الموافق    ـه03/1445/ 03 العامة للغذاء والدواء  الهيئة  )  WL-2020-FO-0504منشأة غدائية الصادرة عن 

(الموافق  07/1440/ 14وتاريخ   بتاريخ  2020/ 03/ 09ه  تنتهي  والتي  غدائية   ورخصة  م)،03/2023/ 08(الموافق    ـه16/08/1444م)  منشأة 
م) والتي تنتهي بتاريخ  07/2021/ 08(الموافق    ـه11/1442/ 28) وتاريخ  WL-2021-FO-0667الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء برقم (

الدمام   غدائيةمنشأة   ورخصة  م)، 07/2024/ 07(الموافق    ـ ه01/1446/ 01 بمدينة  الخير للتجارة  لين  العامة    لفرع شركة  الهيئة  الصادرة عن 
(الموافق    ـه1445/ 16/08م) والتي تنتهي بتاريخ  30/01/2020(الموافق    ـه06/1440/ 05) وتاريخ  WL-2020-FO-0160للغذاء والدواء برقم (

-WL-2021الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء برقم (  بمدينة جدة لفرع شركة لين الخير للتجارة    منشأة غدائية  م)، ورخصة 01/2024/ 28



 و  

FO-0253  وترخيص تقديم    م)،2024/ 06/03(الموافق    ـه1445/ 25/08م) والتي تنتهي بتاريخ  07/03/2021(الموافق    ـه1442/ 23/07) وتاريخ
عن الصادر  (تشغيلي)  الغير  عن  نيابة  تسويقية  البيئة    خدمات  (  والمياهوزارة  برقم  وتاريخ  159673والزراعة  (الموافق    ـه1439/ 21/10) 

   م).05/2023/ 10(الموافق   ـه10/1444/ 20نتهي بتاريخ والذي ي م)07/2018/ 05
التجاري في للتمور،   وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها  البيع بالجملة  للخضراوات،  البيع بالجملة  بالجملة  البيع بالجملة للفواكه،  البيع 

ن المجمدة،  لمنتجات األلبان، البيع بالجملة للبيض ومنتجاته، البيع بالجملة للحوم، البيع بالجملة لمنتجات اللحوم، البيع بالجملة للحوم والدواج 
 ، البيع بالجملة للعسل، البيع بالجملة لألغذية والمشروبات.  االبيع بالجملة للسكر ومنتجاته

 كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:  وتتمثل أنشطة الشركة
 التجارة.  •

 التشييد والبناء.  •

 الزراعة والصيد.  •

 المناجم والبترول وفروعهما.  •

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.  •

 والغاز والماء وفروعه.  ،الكهرباء •

 النقل والتخزين والتبريد.  •

 واألعمال والخدمات األخرى. خدمات المال  •

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.  •

 تقنية المعلومات.  •

 األمن والسالمة.  •

وقد حصلت  هذا  إن وجدت.    الجهات المختصةوتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من  
(ولمزيد من   النشرة.هذه  سارية المفعول حتى تاريخ    هاوالزالت جميع  ة،شركة الحاليالألنشطة  الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة  

) راجع القسم  التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضًال  التراخيص  الحكومية  ) "التراخيص 3.19المعلومات حول  هذه  " في    والرخص 
 . النشرة) 

)  الطازجة  الفواكه شراء واستيراد مجموعة واسعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية (الخضار وإنتاج ويتمثل نشاط الشركة الحالي الفعلي في  
  توزيع داخلمن خالل منظومة عمل لوجستية وشبكة    بشكل يومي  وتسويقها وبيعها  وتغليفها بعبوات متعددة األحجام  وإعادة تعبئتها

بعالمات تجارية خاصة بشركة لين الخير للتجارة من    متمثلة بكل من الصلصات والتوابل  المنتجات الغذائيةوتعبئة  تصنيع    ، وكذلكالمملكة
. (ولمزيد من المعلومات حول نشاط الشركة داخل المملكة العربية السعودية  خالل التعاون مع عدة مصانع متخصصة بالتصنيع الغذائي

 . النشرة)هذه ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في 3) "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم (3.3فضًال راجع القسم (
)  3.15القسم الفرعي (  ، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه فيهذه النشرةنشر ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ  

 هذه النشرة.  في   ) "الخطة التوسعية للشركة" 3.16وفي القسم الفرعي ( "المشاريع تحت التنفيذ"
 

 المساهمون الكبار 
وعدد أسهمهم  

ونسب ملكيتهم  
 قبل الطرح وبعده 

 

 هم:   الشركة أسهم  من أكثر ) أو5بالمائة (% خمسة منهم كل يملك الذين الكبار المساهمين إن   

 
 االسم 

 الطرح   بعدملكية كبار المساهمين  ملكية كبار المساهمين قبل الطرح  
 األسهم عدد

  بشكل المملوكة
 (سهم) مباشر

 من النسبة
 عدد إجمالي
 (%)  األسهم

  المملوكة األسهم عدد
 (سهم) مباشر  بشكل

 عدد إجمالي من النسبة
 (%)  األسهم

 29.08% 1,186,600 %38.02 1,396,000 عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم 
 10.91% 444,975 %14.26 523,500 سعود محمد عبدهللا آل شريم 
 5.45% 222,488 %7.13 261,750 محمد عبدهللا سعود آل شريم 

 5.34% 217,762 %6.98 256,190 فاطمة علي محمد آل عثمان 
 50.78% 2,071,825 %66.38 2,437,440 اإلجمالي  

 المصدر: الشركة      

 الُمصدررأس مال 
 وبعد الطرح  قبل 

ريال سعودي مدفوع بالكامل. وسيبلغ    )36,718,000يبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف ( 
) ريال سعودي مقسم إلى أربعة  40,797,800رأس مال الشركة بعد الطرح أربعين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين ألف وثمانمائة ( 

 ) رياالت سعودية.  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة ( 4,079,780ماليين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (
  دد أسهمعإجمالي 
قبل وبعد    الُمصدر

 الطرح 

، وسيبلغ عدد  ) سهم عادي3,671,800ثالثة ماليين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (يبلغ عدد األسهم في الشركة قبل الطرح 
 القيمة بالكامل. ) سهم عادي مدفوعة 4,079,780األسهم في الشركة بعد الطرح أربعة ماليين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (

القيمة اإلسمية  
 للسهم

 ) رياالت سعودية. 10عشرة ( 

 الطرح 

ــــــبة (  ) ســـــــهم958,750عدد تســـــــعمائة وثمانية وخمســـــــين ألف وســـــــبعمائة وخمســـــــين (ل  الطرح األولي ) من رأس مال %23.50عادي تمثل نسـ

في السـوق الموازية على المسـتثمرين المؤهلين    )الطرحقبل  %) من إجمالي رأس مال الشـركة26.11الشـركة بعد الطرح (والتي تمثل نسـبة (

 وذلك من خالل:  

ثالثة ماليين  ) ريال سعودي مقسم إلى   ) 36,718,000ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (زيادة رأس مال الشركة من  .1
إلى    )3,671,800وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة ( عمائة وسبعة وتسعين ألف وثمانمائة  أربعين مليون وسبسهم عادي، 

عادي، من خالل   ) سهم 4,079,780) ريال سعودي مقسم إلى أربعة ماليين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (40,797,800(
%) من إجمالي رأس  11.11سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (  )407,980أربعمائة وسبعة آالف وتسعمائة وثمانين (إصدار عدد  

 .)الطرح%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد 10.00، ونسبة ( الطرح ل الشركة قبل ما
من قبل كافة المساهمين    سهم عادي من األسهم المصدرة الحالية  )550,770خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين (بيع عدد   .2

الي رأس مال الشركة بعد  %) من إجم13.50، ونسبة ( الطرح %) من إجمالي رأس مال الشركة قبل  15.00(والتي تمثل نسبة (   الحاليين
 الطرح ).  



 ز  

الموازية السوق  المطروحة لالكتتاب في  األسهم  إجمالي  (   وستمثل  الطرح)،  23.50نسبة  بعد  المال  رأس  وسيتم تخصيص كامل %) من 
 الموازية (نمو). أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين في السوق 

إجمالي عدد األسهم  
 المطروحة لالكتتاب 

 سهم عادي  ) 958,750( تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين

نسبة األسهم  
المطروحة من رأس  

 مال الشركة 
 قبل الطرح). ) من إجمالي رأس مال الشركة%26.11%) من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل نسبة ( 23.50الطرح نسبة (  تمثل أسهم 

 ريال سعودي. )  65خمسة وستين (  سعر الطرح 
 ريال سعودي.  )62,318,750( اثنان وستين مليون وثالثمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين  إجمالي قيمة الطرح 

استخدام متحصالت  
 الطرح 

ريال سعودي،   ) 62,318,750ماقيمته اثنان وستين مليون وثالثمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين ( إجمالي متحصالت الطرح  بلغ  
ريال سعودي لتسديد جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح والتي  ) 3,400,000ثالثة ماليين وأربعمائة ألف (  منها حواليسيخصص 

تشمل أتعاب كل من المستشار المالي ومدير االكتتاب وغيره من المستشارين ومصاريف الطباعة والتوزيع والتسويق والمصاريف األخرى  
مصاريف الطرح من إجمالي متحصالت الطرح وفقًا لنسبة كل من الشركة والمساهمين البائعين  المتعلقة بعملية الطرح. وسيتم خصم  

%) على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح مبلغ وقدره  57.45%) ونسبة (42.55بنسبة ( من إجمالي متحصالت الطرح 
%)  42.55ريال سعودي، وسيتم تخصيص نسبة (  )58,918,750سين (ثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وخم 

%) من صافي متحصالت الطرح لصالح المساهمين البائعين، وستقوم الشركة  57.45متحصالت الطرح لصالح الشركة ونسبة (  من صافي 
) "استخدام متحصالت  6جعة القسم (باستخدام حصتها من متحصالت الطرح لتمويل خطتها التوسعية. ولمزيد من التفاصيل، يرجى مرا

 الطرح والمشاريع المستقبلية". 

فئات المستثمرين  
 المستهدفين 

يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفق تعريف المستثمر  
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في  

 :شركة تداول السعودية (تداول السعودية)، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي
  .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص 
 لية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط  عمالء مؤسسة سوق ما

تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى  
  الحصول على موافقة مسبقة منه.

 ة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة،  حكومة المملكة، أو أي جه
 أو مركز اإليداع.

   الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال
 اإلدارة. 

 التعاون لدول الخليج العربية.  الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس 
  .صناديق االستثمار 
   األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل

 االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 
  .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
 أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  أي 
 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: 

تها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن  أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيم •
   .عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  •
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  •
 .تعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئةأن يكون حاصًال على الشهادة العامة لل •
 من جهة معترف بها دولًيا.  أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة  •

  .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة 

طريقة االكتتاب في  
 الطرح  أسهم

خالل   للمكتتبين  متاحًا  االكتتاب  طلب  يكون  سيتمكن  سوف  والذي  االكتتاب  بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح  فترة 
الطرح فترة  خالل  الشركة  أسهم  في  االكتتاب  خالله  من  المؤهلون  رقم    المستثمرون  القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيل  من  ولمزيد 

 )"المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة). 9(
لحد األدنى لعدد  ا

يمكن   األسهم التي 
 االكتتاب فيها

 أسهم.  )10عشرة ( 

قيمة الحد األدنى  
 لعدد األسهم التي 

 يمكن االكتتاب فيها
 ريال سعودي.   ) 650ستمائة وخمسين (

الحد األعلى لعدد  
يمكن   األسهم التي 

 االكتتاب فيها
 ) سهم. 203,979( مائتين وثالثة آالف وتسعمائة وتسعة وسبعين

قيمة الحد االعلى  
 لعدد األسهم التي 

 يمكن االكتتاب فيها
 ريال سعودي. ) 13,258,635ثالثة عشر مليون ومائتان وثمانية وخمسين ألف وستمائة وخمسة وثالثين (

طريقة التخصيص  
 ورد الفائض

الستالم مبالغ االكتتاب، ويجب على كل مكتتب تقديم طلب االكتتاب وإيداع مبلغ    بنكيسيقوم مدير االكتتاب والمُصدر بفتح حساب  
الثالثاء  االكتتاب في هذا الحساب. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم 



 ح  

لما يقترحه المستشار المالي ومدير االكتتاب   وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً  م) 20/12/2022هـ (الموافق  05/1444/ 26
من الجهة    بالتشاور مع المُصدر، وسيكون رد الفائض خالل يومي عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات

 ) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة). 9المستلمة متحصالت الطرح (الرجاء مراجعة القسم رقم (
 . م)2022/ 15/12هـ (الموافق 21/05/1444الخميس بتاريخ  إلى يوم م)  12/2022/ 04هـ (الموافق  1444/ 10/05بتاريخ  األحد  من يوم فترة الطرح 

 األحقية في األرباح 
ع  تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارَا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها (فضًال راج

 النشرة). ) "سياسة توزيع األرباح" في هذه 5قسم رقم ( 

 حقوق التصويت 

إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم لحامله الحق في  
صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين (سواًء العادية أو غير العادية) والتصويت فيه. كما  
يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية  

 العامة، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. 

القيود المفروضة  
 على األسهم 

) شهرًا من تاريخ  12) في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( ويحظر على كبار المساهمين المذكور أسمائهم في الصفحة (
الحصول على  بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ("فترة الحظر")، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون  

 موافقة الهيئة المسبقة. 
األسهم التي سبق  

 للُمصدر إدراجها 
إدراجها في السوق   أو خارجها قبل  العربية السعودية  المملكة  إدراج وتداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل  لم يسبق 

 الموازية.  
 

 

 

 التواريخ المهمة وإجراءات الطرح

 الجدول الزمني المتوقع للطرح
 التاريخ  الجدول الزمني المتوقع للطرح 

 فترة الطرح 
ويستمر    م) 04/12/2022هـ (الموافق  1444/ 10/05بتاريخ  األحد  يبدأ االكتتاب في يوم  

( لمدة   عمل  10عشرة  أيام  يوم)  بانتهاء  هـ  1444/ 21/05  بتاريخ   الخميس  تنتهي 
 . م)15/12/2022(الموافق  

 . م)12/2022/ 15هـ (الموافق  05/1444/ 21  بتاريخ  الخميسيوم  آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 
 . م)12/2022/ 15هـ (الموافق  05/1444/ 21  بتاريخ  الخميسيوم  أخر موعد لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  

 . م)20/12/2022هـ (الموافق 26/05/1444 بتاريخ  الثالثاء يوم  اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين
 م). 12/2022/ 22هـ (الموافق  05/1444/ 28الخميس بتاريخ  يوم  رد الفائض (إن وجد) 

 التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم 

ــــــــــــــتيفاء جميع   ــــــــــــــوق الموازية بعد اسـ ــــــــــــــركة في السـ ــــــــــــــهم الشـ يتوقع أن يبدأ تداول أسـ
ــــــــــــــيتم اإلعالن  المتطلبـات   واالنتهـاء من جميع اإلجراءات النظـاميـة ذات العالقـة، وسـ

ــــــــــــعودية   ــــــــــــركة تداول السـ ــــــــــــحف المحلية وموقع شـ ــــــــــــهم في الصـ عن بدء تداول األسـ
 )www.saudiexchange.saاإللكتروني (

 

موقع شركة تداول   الفعلية في الصحف المحلية اليومية وعبر إن جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ تنويه: 

ومدير االكتتاب شركة   والموقع اإللكتروني للمستشار المالي  www.leenalkhair.com)) والموقع اإللكتروني للشركة (www.saudiexchange.sa( اإللكترونيالسعودية 

 . (www.yaqeen.com.sa)كابيتال)يقين المالية (يقين 

  

      

 

        

 

        

 

        

 

        

 

http://www.leenalkhair.com/
http://www.yaqeen.com.sa/
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 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

الطرح في أسهم   المستثمرين    وااللتزاماتالمالية    األوراقبحسب متطلبات قواعد طرح   السوق الموازية   الطرح فييقتصر  المستمرة على فئات 

المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات  وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات  المؤهلين  

 تي: المستخدمة في قواعد شركة تداول السعودية، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآل

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1
مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه  عمالء مؤسسة سوق مالية   .2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على 
 موافقة مسبقة منه.

مية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  حكومة المملكة، أو أي جهة حكو .3
 اإليداع.

 الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. .4
 التعاون لدول الخليج العربية.الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس  .5
 صناديق االستثمار. .6
الدليل  .7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

 االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. .8
 أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.أي  .9

 :أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية .10
ها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمت )أ

  .صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية
 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
 .العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئةأن يكون حاصًال على الشهادة  )د
 من جهة معترف بها دولًيا. أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة )ه

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

االكتتاب مدير  إلى  االكتتاب  يقدموا طلب  أن  المؤهلين  المستثمرين  على  والذي سيتمكن  يجب  به  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  خالل  من   ،

ابعة  المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الساعة الر 

المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، مساًء من تاريخ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع  

في  من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناًء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين  

 طلب االكتتاب.

عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون    سوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح 

كتتاب  المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة نماذج طلبات اال

لمتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن  ) "المعلومات ا9طبقًا للتعليمات الواردة في قسم رقم (

يفاء  يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم است

سحبه بعد استالمه من مدير الطرح. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقًا قانونيًا  أٍي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب و

 ) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).9ملزمًا بين المكتتب والشركة. (فضًال راجع قسم رقم (
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 ملخص المعلومات األساسية 
 تنويه للمستثمرين 

الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة؛ ونظرًا ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون مهمة  يقدم هذا  
على  للمستثمرين المؤهلين، ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءته بالكامل قبل اتخاذ قرارهم االستثماري باالكتتاب في أسهم الطرح من عدمه، و

الخ ِقَبل وجه  بعناية من  الواردين في نشرة اإلصدارة هذه  المخاطر"  صوص، فإنه يجب مراجعة ماورد في قسم "إشعار مهم" والقسم "عوامل 
واردة  المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في أسهم الطرح. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة ال

 ) "التعريفات والمصطلحات" وأماكن أخرى من هذه النشرة.1شرة في القسم (في هذه الن

  نبذة عن الشركة 
م)، والقرار الوزاري  15/10/2019هـ (الموافق 1441/ 02/ 16) وتاريخ 231شركة لين الخير للتجارة هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (

) وتاريخ  248رقم  رقم    م)،05/11/2019(الموافق    ـه1441/ 03/ 08)  التجاري  السجل  (الموافق  17/09/1427وتاريخ    (1010224077)وبموجب  هـ 
10/10/2006) ألف  وثمانية عشر  الشركة ستة وثالثين مليون وسبعمائة  ويبلغ رأس مال  الرياض.  الصادر بمدينة  ، 36,718,000م)  ريال سعودي   (

)  10) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (3,671,800ة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (مقسم إلى ثالثة ماليين وستمائ
 رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية.

م) تحت اسم "مؤسسة عبدهللا محمد 2006/ 10/10هـ (الموافق  17/09/1427تأسست شركة لين الخير للتجارة كمؤسسة فردية بتاريخ   •
 ) ريال سعودي. 30,000آل شريم للمقاوالت"، وبرأس مال قدره ثالثين ألف (

(الموافق  1441/ 01/ 17وبتاريخ   • تحويل  16/09/2019هـ  تم  آل شرم)  للمقاوالتمؤسسة عبدهللا محمد  الحماية   يم  لمؤسسة  إلى فرع 
من ثالثين  مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة)  المتكاملة للتجارة، وتم زيادة رأس مال  

 ) ريال سعودي.  155,000) ريال سعودي إلى مائة وخمسة وخمسين ألف (30,000ألف (
السيد/ عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم بصفته مالك مؤسسة الحماية المتكاملة قرر  م)  2019/ 13/10(الموافق    ـه1441/ 02/ 14وبتاريخ   •

للتجارة تحويل مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت (فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة) إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة 
) ريال سعودي  34,900,000) ريال سعودي إلى أربعة وثالثين مليون وتسعمائة ألف (155,000رأسمالها من مائة وخمسة وخمسين ألف (

) رياالت سعودية وجميعها أسهم  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (3,490,000مقسم إلى ثالثة ماليين وأربعمائة وتسعين ألف (
) ريال سعودي عن طريق تحويل  34,745,000وخمسة وأربعين ألف (  عادية، وتم تغطية تلك الزيادة البالغة أربعة وثالثين مليون وسبعمائة

المبقاة األرباح  حساب  من  المبلغ  القانوني  إجمالي  المحاسب  لشهادة  وفقًا  وأربعة   وذلك  وأربعمائة  ماليين  ثالثة  عدد  إصدار  مقابل 
تمثل نسبة   ) سهم عادي جديد2,094,000) سهم جديد، منها عدد مليونين وأربعة وتسعين ألف (3,474,500وسبعين ألف وخمسمائة (

لصالح المساهمين المؤسسيين الجدد   قبل المالك/ عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم تم تخصيصها %) من إجمالي ملكية الشركة،60.00(
،  دمن قبل المساهمين المؤسسيين الجد  أي مقابل نقدي  سداد  بدون  ) مساهم مؤسس جديد115والبالغ عددهم مائة وخمسة عشر (

وتم   ليصبح "شركة لين الخير للتجارة"،  "مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت "  اسم  كما تقرر تعديل االسم التجاري للشركة من
م)، والقرار الوزاري 2019/ 15/10هـ (الموافق  16/02/1441) وتاريخ  231قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (

) وت248رقم  رقم    م)،2019/ 11/ 05(الموافق    ـه08/03/1441اريخ  )  التجاري  السجل   ـ ه03/03/1441وتاريخ    (1010224077)وبموجب 
  م) الصادر بمدينة الرياض.31/10/2019(الموافق 

أربعة وثالثين  09/12/2020(الموافق    ـه24/04/1442وبتاريخ   • الشركة من  مال  رأس  زيادة  العادية على  غير  العامة  الجمعية  م) وافقت 
) ريال سعود ، 36,718,000) ريال سعودي إلى ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (34,900,000مليون وتسعمائة ألف (

إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد وسبعين   الوفاء  3,671,800ألف وثمانمائة (مقسم  بالكامل، وقد تم  القيمة  ) سهم عادي مدفوعة 
ريال سعودي من خالل إصدار عدد مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة  )  1,818,000(بالزيادة البالغة مليون وثمانمائة وثمانية عشر ألف  

فالكم  تم طرحها من خالل منصة  ركة بعد زيادة رأس المال%) من إجمالي ملكية الش 4.95تمثل نسبة (  ) سهم عادي جديد181,800(
القيمة اإلسمية   )1كل من (  ) رياالت سعودية متضمن55لتمويل الملكية الجماعية وبسعر طرح لكل سهم منها بلغ خمسة وخمسين (

) ريال 40.85ن هللة سعودية (أربعين ريال سعودي وخمسة وثماني  بقيمةعالوة اإلصدار )2() رياالت سعودية و10لكل سهم منها عشرة (
(  )3لكل سهم، و (  سعودي أربعة رياالت وخمسة عشر هللة سعودية  البالغة  الطرح  وتم ،  لكل سهم   ) رياالت سعودية4.15مصاريف 

فالكم  منصة  وبلغ إجمالي متحصالت طرح األسهم الجديدة من خالل) مساهم جديد  177تخصيص إجمالي األسهم المطروحة لعدد (
) مبلغ واحد مليون  1) ريال سعودي مقسمة إلى (9,999,000تسعة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف (  ملكية الجماعية لتمويل ال

مائة وواحد وثمانين   تمثل القيمة اإلسمية لألسهم الجديدة المصدرة البالغ عددها  ) ريال سعودي1,818,000وثمانمائة وثمانية عشر ألف (
) ريال 7,426,075(  ) مبلغ سبعة ماليين وأربعمائة وستة وعشرين ألف وخمسة وسبعين2م عادي جديد () سه181,800ألف وثمانمائة (

) المصدرة  الجديدة  ) مبلغ سبعمائة وأربعة وخمسين ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين  3سعودي تمثل قيمة عالوة اإلصدار لألسهم 
لتمويل الملكية الجماعية . وقد قام المساهمون الجدد البالغ    ) ريال سعودي تمثل مصاريف الطرح من خالل منصة فالكم754,925(

 .) مساهم جديد بسداد إجمالي متحصالت الطرح نقداً 177عددهم (
وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح عدد تسعمائة وثمانية وخمسين ألف   م)19/05/2022(الموافق    ـه18/10/1443وبتاريخ   •

%) من 26.11) من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل نسبة (%23.50سهم عادي تمثل نسبة (  )958,750(  وسبعمائة وخمسين
) زيادة رأس  1(  لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين وذلك من خالل:  قبل الطرح) إجمالي رأس مال الشركة

) ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد   )36,718,000ثمانية عشر ألف (مال الشركة من ستة وثالثين مليون وسبعمائة و
) وثمانمائة  ألف  (  )3,671,800وسبعين  وثمانمائة  ألف  مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين  أربعين  إلى  ريال  40,797,800سهم عادي،   (

) سهم عادي، من خالل إصدار عدد أربعمائة  4,079,780سعودي مقسم إلى أربعة ماليين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (
%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح ،  11.11سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (  )407,980وسبعة آالف وتسعمائة وثمانين (



 ك  

في السوق الموازية على  %) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، وطرح األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي  10.00ونسبة (
عادي من األسهم المصدرة الحالية    ) سهم550,770عدد خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين ( بيع )2المستثمرين المؤهلين. (

%) من إجمالي  13.50%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (15.00من قبل كافة المساهمين الحاليين (والتي تمثل نسبة (
 .الطرح)رأس مال الشركة بعد 

) ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد  36,718,000يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (
) رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية،  10) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (3,671,800وسبعين ألف وثمانمائة (

المملكة   14717الرمز البريدي  - 12212-3102العمارية  وادي -حي العليا  –ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري الرياض 
 العربية السعودية. 

 
المساهم/ عبدهللا محمد    )1(  %) أو أكثر من رأس مالها هم:5.00، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون نسبة (  وكما في تاريخ هذه النشرة

تبلغ ( عبدهللا آل شريم الشركة، و  )%38.02بنسبة ملكية  إجمالي رأس مال  تبلغ)  2(من  بنسبة ملكية   المساهم/ سعود محمد عبدهللا آل شريم 
) من إجمالي رأس مال الشركة، (%7.13محمد عبدهللا سعود آل شريم بنسبة ملكية تبلغ    المساهم/)  3(و %) من إجمالي رأس مال الشركة،14.26(
%)  66.38) من إجمالي رأس مال الشركة، وهم يمتلكون مجتمعين نسبة (%6.98لكية تبلغ (المساهمة/ فاطمة علي محمد آل عثمان بنسبة م)  4(و

الطرح" في هذه    قبل وبعدالشركة    هيكل ملكية) "1.4من أسهم الشركة قبل الطرح . (ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين فضًال راجع قسم (
 النشرة).

 وبعد الطرح قبل  هيكل ملكية الشركة

 : وبعد الطرحيوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل 

 االسم  م

 قبل الطرح

عدد  
األسهم  
  المطروحة

 (سهم) 

 بعد الطرح

عدد األسهم 
 (مباشرة)

النسبة من 
إجمالي عدد 

 (%)  األسهم

عدد األسهم 
 (غير مباشرة) 

النسبة  
من  

إجمالي  
عدد  

  األسهم
 (%) 

عدد  
األسهم  
 (مباشرة)

النسبة  
من  

إجمالي  
عدد  

  األسهم
 (%) 

عدد  
األسهم  

(غير 
 مباشرة)

النسبة  
من  

إجمالي  
عدد  

  األسهم
 (%) 

 %0.00 0 %29.08  1,186,600  209,400 %0.00 0 %38.02 1,396,000 عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  1
 %0.00 0 %10.91 444,975 78,525 %0.00 0 %14.26 523,500 سعود محمد عبدهللا آل شريم  2
 %0.00 0 %5.45 222,488 39,262 %0.00 0 %7.13 261,750 محمد عبدهللا سعود آل شريم  3
 %0.00 0 %5.34 217,762 38,428 %0.00 0 %6.98 256,190 فاطمة علي محمد آل عثمان  4
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 سارة إبراهيم علي جميل  5
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 لين عبدهللا محمد آل شريم  6
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 تاال عبدهللا محمد آل شريم  7
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 ريم فواز علي العثمان التميمي  8
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 العنود سعود محمد آل شريم  9

 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 محمد عبدهللا آل شريم غيداء  10
 %0.00 0 %0.01 212 38 %0.00 0 %0.01 250 شهد محمد عبدهللا آل شريم  11
 %0.00 0 %0.01 212 38 %0.00 0 %0.01 250 ريماس محمد عبدهللا آل شريم  12
 %0.00 0 %0.02 853 150 %0.00 0 %0.03 1,003 احمد ناصر احمد الصائغ  13
 %0.00 0 %0.02 907 160 %0.00 0 %0.03 1,067 الكثيري مشعل محمد ناصر  14

15 
مساهمين آخرين ينطبق عليهم تصنيف  

 مساهم) 279( الجمهور
1,230,290 33.51% *2,470 0.07% 184,547  1,045,743  25.63% 2,099 0.05% 

 %0.00 0 %23.50 958,750 407,980 %0.00 0 %0.00 0 مستثمرون مؤهلون  16

 958,750 %0.07 2,470 %100.00 3,671,800 اإلجمالي 
 

4,079,78
0  

100.00
% 

2,099 0.05% 

 المصدر: الشركة 

 :  كالتالي)  الشركات فئة من  مساهم( مربحة شركة/  المساهم في ملكيتهم المباشرة عن ناتجة  الجمهور فئة  من المساهمين لبعض مباشرة غير  ملكية * يوجد
  للتجارة قبل %) من هيكل ملكية شركة لين الخير  0.061يوجد ملكية غير مباشرة للمساهم/ عبدالعزيز حمد إبراهيم المشعل في شركة لين الخير للتجارة بنسبة ( •

) من إجمالي رأس مال شركة لين الخير  %0.100%) في شركة مربحة، مع اإلشارة إلى أن شركة مربحة تملك نسبة (61.00الطرح ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة (
 .  قبل الطرح  للتجارة

%) من هيكل ملكية شركة لين الخير للتجارة قبل  0.006يوجد ملكية غير مباشرة للمساهم/ عبدالمجيد حمد إبراهيم المشعل في شركة لين الخير للتجارة بنسبة ( •
) من إجمالي رأس مال شركة لين الخير  %0.100%) في شركة مربحة، مع اإلشارة إلى أن شركة مربحة تملك نسبة (6.00الطرح ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة (

 .  قبل الطرح  للتجارة
 تم التقريب لعدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر ألقرب رقم صحيح.   •

  



 ل  

 أنشطة الشركة الرئيسية 
) رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  وتاريخ  1010224077تمارس  بتاريخ  م10/10/2006(الموافق    ـه17/09/1427)  ينتهي  والذي   (

( ورخصةم)،  2023/ 09/ 18(الموافق    ـه03/03/1445 برقم  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  غدائية  وتاريخ  WL-2020-FO-0504منشأة   (
منشأة غدائية الصادرة عن الهيئة  ، ورخصة  م)08/03/2023(الموافق    ـه16/08/1444م) والتي تنتهي بتاريخ  09/03/2020(الموافق    ـه14/07/1440

(العامة   برقم  والدواء  وتاريخ  WL-2021-FO-0667للغذاء  بتاريخ  08/07/2021(الموافق    ـه1442/ 11/ 28)  تنتهي  والتي  (الموافق   ـه01/01/1446م) 
-WL-2020-FOالصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء برقم (  لفرع شركة لين الخير للتجارة بمدينة الدمام منشأة غدائية ورخصة  م)،07/07/2024

بتاريخ  30/01/2020(الموافق    ـه05/06/1440) وتاريخ  0160 تنتهي  لفرع   منشأة غدائية م)، ورخصة 28/01/2024(الموافق    ـه08/1445/ 16م) والتي 
جدة بمدينة  للتجارة  الخير  لين  والدو   شركة  للغذاء  العامة  الهيئة  عن  (الصادرة  برقم  وتاريخ  WL-2021-FO-0253اء  (الموافق    ـه23/07/1442) 

 وترخيص تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير (تشغيلي) الصادر عن  م)،06/03/2024(الموافق  ـه25/08/1445م) والتي تنتهي بتاريخ 07/03/2021
البيئة   (  والمياهوزارة  برقم  وتاريخ  159673والزراعة  بتاريخ  2018/ 05/07(الموافق    ـه21/10/1439)  تنتهي  والتي  (الموافق    ـه20/10/1444م) 

 م). 10/05/2023
ت  لة لمنتجا وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في البيع بالجملة للفواكه، البيع بالجملة للخضراوات، البيع بالجملة للتمور، البيع بالجم

المجمد للحوم والدواجن  البيع بالجملة  اللحوم،  بالجملة لمنتجات  البيع  للحوم،  بالجملة  البيع  للبيض ومنتجاته،  بالجملة  البيع  بالجملة األلبان،  البيع  ة، 
 ، البيع بالجملة للعسل، البيع بالجملة لألغذية والمشروبات. اللسكر ومنتجاته 

 سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا
 التجارة. •

 التشييد والبناء. •

 الزراعة والصيد. •

 المناجم والبترول وفروعهما. •

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. •

 والماء وفروعه. والغاز الكهرباء •

 النقل والتخزين والتبريد. •

 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى. •

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. •

 تقنية المعلومات. •

 األمن والسالمة. •

 إن وجدت.  الجهات المختصةوتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من 
  .هذه النشرة  سارية المفعول حتى تاريخ    جميعهاوالزالت    الحالية،الشركة  ألنشطة  وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة  هذا  

هذه  ) "التراخيص والرخص الحكومية " في  3.19(ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضًال راجع القسم (
 ).شرة الن

الطازجة) وإعادة    الفواكهإنتاج وشراء واستيراد مجموعة واسعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية (الخضار ويتمثل نشاط الشركة الحالي الفعلي في  
المملكة، وكذلك داخل    تعبئتها وتغليفها بعبوات متعددة األحجام وتسويقها وبيعها بشكل يومي من خالل منظومة عمل لوجستية وشبكة توزيع

التعاون مع   للتجارة من خالل  الخير  لين  تجارية خاصة بشركة  الغذائية متمثلة بكل من الصلصات والتوابل بعالمات  المنتجات  عدة  تصنيع وتعبئة 
) "الطبيعة  3.3سم ((ولمزيد من المعلومات حول نشاط الشركة فضًال راجع الق  .مصانع متخصصة بالتصنيع الغذائي داخل المملكة العربية السعودية

 ).هذه النشرة ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في 3العامة ألعمال الشركة" من القسم (
 

) "المشاريع 3.15باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (  النشرة،هذه  ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ  
 هذه النشرة تحت التنفيذ" في 

 

 رسالة الُمصدر واستراتيجيته العامة 
 رؤية الشركة  .أ

ملنا وذلك  مصدر سعادتنا هو إيصال منتجاتنا الطازجة إلى المستهلك، حيث أننا نتطلع دائمًا إلى تحقيق مزيد من التميز والريادة في كافة مجاالت ع
 من خالل تعزيز روح المبادرة وتحمل المسؤولية لدى موظفينا. 

 رسالة الشركة   .ب
مع صحي" االلتزام بالتحسين المستمر لعملياتنا وتوسيع الطاقة اإلنتاجية واالستفادة من االبتكارات لتحقيق الهدف األسمى المتمثل في بناء "مجت

 .والمساهمة الفعالة في تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي
 استراتيجية الشركة  .ج

ل بحيث تدعمها في الوصول إلى األهداف التي تطمح إليها، من نمو وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على وضعت الشركة عدة استراتيجيات للعم 
 مستوى جودة عاِل، وذلك وفق ما يلي: 

 من خالل التالي:  التوسع في نشاط مبيعات الجملة •
  والفنادق. والمطاعم المركزيةاستهداف عمالء آخرون في قطاع األسواق 
  أعمال جديدة مثل قطاع شركات التموين واإلعاشة.استهداف قطاعات 



 م  

  .التوسع الجغرافي في باقي مناطق المملكة ومن ثم التوجه إلى فتح أسواق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي 
  من خالل التالي:  التوسع في قطاع اإلنتاج الزراعي بشكل مباشر •

  ات زراعية.  التوسع في اإلنتاج الزراعي من خالل استئجار وتملك عقار 
 من خالل التالي:   االتجاه إلى قطاع مبيعات التجزئة •

 وبيعها إلى المستهلك بشكل   الفواكهفتح فروع رئيسية خاصة بالشركة تعمل على توفير المنتجات الزراعية من الخضروات و
 مباشر.

   فئة من  للمستهلكين  مخصص  للتجارة  الخير  لين  بشركة  خاص  إلكتروني  متجر  إلى تطوير  منتجاتها  وبيع  لتسويق  األفراد 
 المستهلك بشكل مباشر.

 من خالل التالي: االتجاه إلى قطاع التصنيع المرتبط بالمنتجات الزراعية •
  إنشاء مصنع ومركز خدمات لوجستي متكامل خاص بأعمال التصنيع المرتبطة بالمنتجات الزراعية وتقديمها للمستهلك بطرق

 مفرزنة، معلبة، مطحونة).مختلفة (طازجة، مقطعة، 
 

 نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
 مجموعة رائدة في شراء وبيع المنتجات الزراعية في المملكة. •
  المحافظة على مستوى جودة عاِل من المنتجات الزراعية. •
الثالجات ومقطورات    سيارات سيدان باإلضافة إلى  ا يتكون منمه ) وسيلة نقل خاص بها معظ89تمتلك الشركة أسطول يتكون من ( •

 مبردة وسيارات نقل مما يعطيها ميزة تنافسية لتلبية احتياجات العمالء بكفاءة عالية 
 أداء مالي تاريخي جيد. •
 مصادر توريد متنوعة للمنتجات الزراعية من داخل وخارج المملكة. •
الجودة وسالمة  الدولية إلدارة الشركة بالمعايير الخاصة بالتزام  22000:2005و   9001:2015حصلت الشركة على شهادات الجودة "األيزو"   •

 األغذية.
 

  



 ن  

 ملخص المعلومات المالية
  ديسمبر   31  في  المنتهية  المالية  للسنة  للشركة الخاص الغرض    ذات  المراجعة  المالية  القوائم  على  مبنيملخص المعلومات المالية الوارد أدناه    نإ

أشهر المنتهية   الستةوالقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة  )م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المقارنة أرقام تتضمن التي(م 2021
 .بهم المرفقة واإليضاحات )2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةم (التي تتضمن أرقام المقارنة لفترة 2022 يونيو 30في 

م واإليضاحات المرفقة بها، تم إعدادها وفقًا 2021ديسمبر   31  فيالمالية المنتهية    ة لسنلللشركة   الخاص الغرض ذات راجعةالقوائم المالية الم  إن

) المالي  للتقرير  الدولية  الهيئةIFRSللمعايير  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  السعودية   ) 

 31  فيالمالية المنتهية    ةلسن لللشركة    الخاص  الغرض  ذات  راجعةالغرض الخاص إلعداد القوائم المالية الم   إن).  SOCPAللمراجعين والمحاسبين (

م بحيث  2021م مع الفترة المالية المراجعة للسنة المالية للعام  2020م يتمثل في توحيد الفترة المالية المراجعة للسنة المالية للعام  2021ديسمبر  

م 2020ديسمبر    31هية في  أن القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنت  حيثديسمبر )،    31يناير إلى تاريخ    1شهر ميالدي تبدأ من تاريخ    12تكون (

م 2020ديسمبر    31تاريخ    وحتى م (تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة)  2019أكتوبر    30  بدأت من تاريخ  م)2021(سنة المقارنة للسنة المالية  

 ).شهر  12 عن تزيد المقارنة(فترة 

 ديسمبر   31  في  المنهيتين  للسنتين  للشركة  المالية  القوائم  مع  جنب  الى  جنباً   ادناه  المبينة  الرئيسية  االداء  ومؤشرات  المالية  المعلومات  ُتقرأ  ان  يجب
  االيضاحات   حالة،  في  ذلك،  في  بما.  م2022يونيو    30  في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  المفحوصة  الموجزة  األولية  المالية  والمعلومات  م2021وم  2020

 .النشرة هذه من" القانوني  المحاسب تقرير) "14( القسم في ادراجها تم والتي بها المتعلقة
 

قائمة الدخل الشامل  
 (ريال سعودي) 

السنة المالية ذات الغرض  
 الخاص المنتهية 

م  2020ديسمبر  31في   
 (مراجعة) 

 السنة المالية المنتهية 
م 2021ديسمبر  31في   

 (مراجعة) 

فترة الستة أشهر المنتهية  
م  2021يونيو  30في   

 (مفحوصة) 

فترة الستة أشهر المنتهية  
م  2022يونيو  30في   

(مفحوصة)    

   109,590,451   91,190,210 188,560,193 152,484,998 المبيعات 
 ) 88,993,321( ) 67,303,807( ) 155,409,665( ) 129,557,930( تكلفة المبيعات 

 20,597,130 23,886,403 33,150,528 22,927,068 مجمل الربح 
 11,827,840 15,609,777 22,830,328 19,308,312 الربح من التشغيل 

 11,471,098 14,253,467 22,700,300 20,208,229 صافي الربح قبل الزكاة
 10,841,850 14,253,467 20,458,905 19,298,730 صافي ربح السنة 
الدخل   الشامل  إجمالي 

 للسنة 
19,298,730 20,407,772 14,253,467 10,841,850 

 م.2022 يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة والقوائم المالية المفحوصة لفترة ،  م 2021 ديسمبر 31المالية المنتهية في   للسنةللشركة الغرض الخاص   المراجعة ذاتالقوائم المالية  المصدر: 

 

المنتهية في  فترة الستة أشهر  
م 2022يونيو  30  

 (مفحوصة) 

  31السنة المالية المنتهية في 
 م (مراجعة) 2021ديسمبر 

السنة المالية ذات الغرض الخاص 
م  2020ديسمبر   31المنتهية في  

 (مراجعة) 
 قائمة المركز المالي (ريال سعودي) 

 إجمالي األصول المتداولة   60,358,143 91,554,318 105,744,145
 إجمالي األصول غير المتداولة   32,728,773 82,733,248 98,893,372
 إجمالي األصول   93,086,916 174,287,566 204,637,517
 إجمالي االلتزامات المتداولة   17,682,945 44,444,722 64,045,957
 إجمالي االلتزامات غير المتداولة   11,496,209 45,527,310 45,434,176
 إجمالي االلتزامات   29,179,154 89,972,032 109,480,133
 إجمالي حقوق الملكية   63,907,762 84,315,534 95,157,384
 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية   93,086,916 174,287,566 204,637,517

 م.2022 يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة والقوائم المالية المفحوصة لفترة ،  م 2021 ديسمبر 31المالية المنتهية في   للسنةللشركة المراجعة ذات الغرض الخاص القوائم المالية  المصدر: 

 

  قائمة التدفقات النقدية
 ريال سعودي) (

السنة المالية ذات الغرض  
 الخاص المنتهية 

م 2020ديسمبر  31في   
 (مراجعة) 

 السنة المالية المنتهية 
م 2021ديسمبر  31في   

 (مراجعة) 

فترة الستة أشهر المنتهية  
م 2021يونيو  30في   

 (مفحوصة) 

فترة الستة أشهر المنتهية  
م 2022يونيو  30في   

 (مفحوصة) 

النقدية   التدفقات  صافي 
(المستخدمة   من  الناتجة 

 في ) األنشطة التشغيلية 
13,745,534 20,165,176 (430,289) 22,014,265 

التدفقات   النقدية  صافي 
األنشطة   في  المستخدمة 

 االستثمارية
)33,094,008 ( )56,619,806 ( (31,838,025) (18,082,964) 

النقدية   التدفقات  صافي 
(المستخدمة   من  الناتجة 

 األنشطة التمويلية  في ) 
24,286,977 36,196,772 38,748,055 (3,463,660) 

 م.2022 يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة والقوائم المالية المفحوصة لفترة ،  م 2021 ديسمبر 31المالية المنتهية في   للسنةللشركة المراجعة ذات الغرض الخاص القوائم المالية  المصدر: 



 س  

 

 مؤشرات األداء الرئيسية 
وحدة  
 المؤشر

السنة المالية  
 المنتهية 

ديسمبر   31في 
م 2020  

 (مراجعة) 

السنة المالية  
 المنتهية 

ديسمبر   31في 
م 2021  

 (مراجعة) 

فترة الستة أشهر المنتهية  
م 2021يونيو  30في   

 (مفحوصة) 

فترة الستة أشهر  
يونيو   30المنتهية في  
م 2022  

 (مفحوصة) 

 % 20.18 ينطبق  ال % 23.66 % 32.75  %  المبيعات  في النمو معدل
ربح   النمو معدل صافي  في 
 السنة 

 )%23.94( ينطبق  ال % 6.01 % 12.97  % 

 % 18.79 % 26.19 % 17.58 15.04%  %  الربح  مجمل ھامش 
 % 9.89 % 15.63 % 10.85 12.66%  %  الربح  صافي  ھامش 

 1.65 ينطبق  ال 2.06 3.41  مرة  التداول  نسبة 
 إجمالي / األصول إجمالي

  االلتزامات
 1.87 ينطبق  ال 1.94 3.19  مرة 

 49.53% ينطبق  ال % 60.31 22.93%  %  الملكية  حقوق /الديون نسبة 
 23.03% ينطبق  ال % 29.17 % 15.74  %    األصول  إجمالي/الدیون نسبة 

 % 53.55 ينطبق  ال 108.19% 163.81%  %    األصول إجمالي/المبیعات
 % 5.30 ينطبق  ال 11.73% 20.73%  %    األصول  على العائد

 % 11.39 ينطبق  ال % 24.26 % 30.20 %  العائد على حقوق الملكية 
   معلومات اإلدارة.المصدر: 

 

 



 ع  

 ملخص عوامل المخاطرة
يتعين على كل من يرغب في االســـــــــتثمار في أســـــــــهم الطرح دراســـــــــة كافة المعلومات التي يحتويها هذه النشـــــــــرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة  

الموضـــــــحة أدناه قد ال تشـــــــمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشـــــــركة، بل إنه من  المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االســـــــتثمار، علمًا بأن المخاطر  
 .الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها

 وعملياتها  الشركة نشاط أو بالُمصدر المتعلقة المخاطر

 االستراتيجية للشركة  الخطة  تنفيذ على  القدرة بعدم المتعلقة المخاطر 

 المخاطر المتعلقة باالئتمان 

 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية الموظفين على المخاطر المتعلقة باالعتماد 

 مالمخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكه 

 المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبالً  

 الجديدة  والمعايير الهامة المحاسبية المعايير في بالتغيرات المخاطر المتعلقة 

 المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة 

 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  

 المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال 

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 

 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية  

 المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل 

 المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية  

 المتعلقة بالتنازل على إيرادات العقود لصالح صندوق التنمية الزراعية المخاطر  

 المخاطر المتعلقة بتركز العمالء  

 الطازجة على منتجات الخضار  الشركة مبيعات المخاطر المتعلقة بتركز  

 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية  

 نتجات الزراعية المخاطر المتعلقة بتوفر وارتفاع أسعار الم 

 المخاطر المرتبطة بالطلب على منتجات الشركة 

 المخاطر المتعلقة بتلف منتجات الشركة 

 المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  

 والسيولة المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل  

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة  

 خاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية الم 

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  

 وجود بعض أصول الشركة على عقارات مستأجرة المتعلقة بمخاطر ال 

 وديين المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السع 

 بشغور منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية المخاطر المتعلقة  

   المنتجات الزراعية المخاطر المتعلقة بتركز موردي  

 المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين  

 المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير  

  التجاريين للشركةبالدائنين المخاطر المتعلقة  

 المتعلقة بإدارة المخزون المخاطر  

   باألصول الثابتةالمخاطر المتعلقة  



 ف  

 المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية 

 النقل لمنتجات الشركة التوزيع والمخاطر المتعلقة ب 

 خيص الهيئة العامة للغذاء والدواء االمخاطر المتعلقة بسحب تر  

 مة المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة لمعايير الجودة والسال 

 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت   

 المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة  

المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة، بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر   

 )  19- لجائحة فيروس كورونا (كوفيد

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ  

 أعمال الشركة المتعلقة بموسميةالمخاطر  

 م 2021ودية برفع رسومها بدءًا من يناير المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السع 

 المخاطر المتعلقة بتوقف أو نقص استغالل الطاقة اإلنتاجية لمزارع الشركة 

 المخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف اإلنتاج لقطاع اإلنتاج الزراعي  

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود عقود توريد وتوزيع موقعة مع الموردين الرئيسيين 

 ة بشروط عالقات الشركة مع العمالء الرئيسيين من فئة األسواق المركزية والسوبرماركتالمخاطر المتعلق 

 المخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بمنتجات الشركة  

 المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة واللوائح المعمول بها على أعمال الشركة  

 المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الزراعية  

 المخاطر المتعلقة باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة  

 المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  

 المصاريف التشغيلية على أعمال الشركة ازديادقة بإثر المخاطر المتعل 

 أرض الدوادمي  المخاطر المتعلقة بتحقيق الشركة خسائر رأسمالية ناتجة عن استبعاد  

 المخاطر المتعلقة باإليرادات غير التشغيلية  

 الُمصدر  فيه یعمل الذي والقطاع  بالسوق المتعلقة المخاطر

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   

 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  

 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات  

 المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  

 جديدة  وقوانين أنظمة دورص  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم المخاطر المتعلقة 

 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 

 المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب 

 المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه  

 المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة  

 بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل المخاطر المتعلقة  

 المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة 

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  

 المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية  

 اتها المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملي 

 



 ص  

 باألسهم المطروحة المخاطر المتعلقة 

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  

 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  

 المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  

 قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من  

 المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 

 المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح  

 المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية  

 لمتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية مخاطر ا 

 المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح  

 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح  

 المخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين  

  



 ق  

 جدول المحتويات 



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

المصطلح أو االختصار  
 المعرف 

 التعريف 

 . شركة لين الخير للتجارة الشركة / الُمصدر 
 مجلس إدارة الشركة.  المجلس أو مجلس اإلدارة 

 . الشركةإدارة  اإلدارة أو اإلدارة العليا 
 النظام األساسي للشركة.  النظام األساسي 

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

 الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة غير العادية
 المملكة العربية السعودية. حكومة  الحكومة  

 وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقًا) بالمملكة العربية السعودية.  وزارة التجارة  
 الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.  الهيئة العامة للغذاء والدواء 
 والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية. وزارة البيئة  وزارة البيئة والمياه والزراعة 

البشرية   الموارد  وزارة 
 والتنمية االجتماعية 

 سابقًا) بالمملكة العربية السعودية.   االجتماعيةوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية 

 بالمملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للمنافسة  الهيئة العامة للمنافسة 
والضريبة   الزكاة  هيئة 

 والجمارك 
ة،  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقًا)، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميًا بوزير المالي

 ك. وهي الهيئة المعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، وتحصيل الضرائب والجمار 
الزراعية  التنمية  أو    صندوق 

 الصندوق  
هـ ليكون مؤسسة  3/12/1382) وتاريخ  58تم تأسيسه بموجب المرسوم الملكي رقم (صندوق التنمية الزراعية وهو جهة حكومية ،  

 ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجاالت النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة. 

 فروع الشركة 
شركة أصول الغذاء لتجارة الجملة والتجزئة، شركة لين الخير للتجارة (فرع الرياض)، شركة لين الخير للتجارة (فرع الدمام)، شركة لين  

 .  ، شركة لين الخير للنقليات)للتجارة الخير للتجارة (فرع جدة)، شركة لين الخير  

 الطرح 

) من رأس  %23.50عادي تمثل نســــبة (  ) ســــهم958,750(  وســــبعمائة وخمســــينالطرح األولي لعدد تســــعمائة وثمانية وخمســــين ألف  

ــبـة ( ــــــــــــ ــــــــــــــركـة بعـد الطرح (والتي تمثـل نسـ ــــــــــــــركـة26.11مـال الشـ ــــــــــــــوق الموازيـة على   قبـل الطرح) %) من إجمـالي رأس مـال الشـ في السـ

 المستثمرين المؤهلين وذلك من خالل:  

ريال سعودي مقسم إلى ثالثة    ) 36,718,000وسبعمائة وثمانية عشر ألف ( زيادة رأس مال الشركة من ستة وثالثين مليون   .1
) أربعين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين    )3,671,800ماليين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة  إلى  سهم عادي، 

)  4,079,780انين () ريال سعودي مقسم إلى أربعة ماليين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثم40,797,800ألف وثمانمائة (
سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة   ) 407,980سهم عادي، من خالل إصدار عدد أربعمائة وسبعة آالف وتسعمائة وثمانين (

 .%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح)10.00%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح ، ونسبة (11.11(
عادي من األسهم المصدرة الحالية من قبل كافة    ) سهم550,770وسبعين (  عدد خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة  بيع .2

%) من إجمالي  13.50%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (15.00المساهمين الحاليين (والتي تمثل نسبة (
 رأس مال الشركة بعد الطرح ).  

%) من رأس المال بعد الطرح)، وسيتم تخصيص  23.50نسبة (  وستمثل إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية
 كامل أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو). 

أسهم   أو  الطرح  أسهم 
 االكتتاب  

 .  سهم عادي ) 958,750( تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين

قبل   المساهمين  أسهم 
 الطرح 

سهم عادي  )  3,671,800ثالثة ماليين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة ( % من مجموع أسهم رأس مال الشركة والبالغة 100
 متساوية القيمة. 

 فترة الطرح 
التي تبدأ من يوم (الموافق  1444/ 10/05بتاريخ    ألحدا  الفترة  (الموافق  21/05/1444  بتاريخ  الخميسإلى يوم    م)12/2022/ 04هـ  هـ 

 . م)12/2022/ 15
 . م)2022/ 12/ 15هـ (الموافق 21/05/1444 بتاريخ  الخميس  يوم  الطرح فيهو تاريخ نهاية فترة  تاريخ اإلقفال 

 الموازية.  السوق في لغرض طرح اسهم الشركة ومن ثم اإلدراج أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 
 ريال سعودي لكل سهم.  )  65خمسة وستين (   سعر الطرح  

 ) رياالت سعودية في رأس مال الشركة. 10سهم عادي بقيمة اسمية (  السهم 
 رياالت سعودية للسهم الواحد.   ) عشرة10( القيمة االسمية 

 أو االعتباري.  الشخص الطبيعي الشخص 

 المكتتب 
رة  كل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا لالكتتاب فــي أسهم الشركة وفقـا لقواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامات المســتم

 وقواعــد اإلدراج ولشروط أحــكام االكتتاب. 
 . هذه النشرة في   ز)أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة ( )%5نسبة (  مساهمو الشركة الذين يملكون المساهمون الكبار 
 القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها  متحصالت الطرح 

 صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح  صافي متحصالت الطرح 
 نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين استكمال تعبئته عند الرغبة في االكتتاب.  االكتتاب نموذج طلب 
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 حساب االكتتاب  
تــم تحويلهـا  حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـه العمـل فـي المملكـة إليـداع متحصــالت الطــرح فيــه، وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح فيــه ي

 ). % 57.45بنسبة (  ين البائع ين%) وإلى حساب المساهم42.55حسـاب الشـركة بنسبة (إلـى  
 

 ) في هذه النشرة (هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح). 14المساهمون المبين أسمائهم في الصفحة (م) والجدول رقم ( المساهمون البائعون 

 السنة المالية 
ويستثنى من ذلك السنة المالية األولى    ديسمبر من كل سنة ميالدية.  31يناير وتنتهي بتاريخ    01السنة المالية التي تبدأ من تاريخ  

  31 تاريخ   وحتىم (تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة) 2019أكتوبر  30  تاريخللشركة كشركة مساهمة مقفلة والتي بدأت من 
 .  م2020ديسمبر 

 يوم عمل
  في يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه    أولسبت  أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة وا 

 . األخرىأبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية  المملكة
   .وتعديالته م)09/2005/ 27(الموافق   ـه1426/ 08/ 23وتاريخ  51نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام العمل 

 القوائم المالية
تم إعدادها وفقًا    والتي م واإليضاحات المرفقة بها،  2021ديسمبر    31  فيالمالية المنتهية    ةلسنلللشركة    راجعة القوائم المالية الم 

) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة  IFRSللمعايير الدولية للتقرير المالي (
 ). SOCPAالسعودية للمراجعين والمحاسبين (

القوائم المالية المراجعة  
ذات الغرض الخاص  

للشركة للسنة المالية  
ديسمبر   31المنتهية في  

 م  2021

م واإليضاحات المرفقة بها،  2021ديسمبر    31  في المالية المنتهية    ةلسنلللشركة    الخاص  الغرض  ذات  راجعة القوائم المالية الم   إن
) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي  IFRS(  تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي

  الخاص   الغرض   ذات  راجعة). إن الغرض الخاص إلعداد القوائم المالية المSOCPAاعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( 
م مع  2020م يتمثل في توحيد الفترة المالية المراجعة للسنة المالية للعام  2021ديسمبر    31  فيالمالية المنتهية    ة لسنلللشركة  

ديسمبر )، حيث    31يناير إلى تاريخ  1شهر ميالدي تبدأ من تاريخ  12م بحيث تكون (2021الفترة المالية المراجعة للسنة المالية للعام 
  30  بدأت من تاريخ  م)2021م (سنة المقارنة للسنة المالية 2020ديسمبر    31هية في أن القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنت

 شهر)،    12م (فترة المقارنة تزيد عن 2020ديسمبر  31تاريخ  وحتىم (تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة) 2019أكتوبر  
 التقويم الهجري.  هـ 
 التقويم الميالدي.  م

األوراق   طرح  المالية  قواعد 
 وااللتزامات المستمرة 

وتاريخ    2017- 123-3قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  
هـ  1424  /6/  2وتاريخ    30م) بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  27/12/2017هـ (الموافق    1439/  4/  9

( 31/07/2003(الموافق   رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  وتاريخ  2022-5-5م)،    وأي م) 05/01/2022(الموافق    ـ ه1443/ 02/06) 
   .تعديالت يطرأ عليها 

 قواعد اإلدراج  

-2017قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية (تداول السعودية) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم   
(الموافق    ــه1441/02/01بتاريخ    (1-104-2019) م)، والمعدلة بموجب قراره رقم2017/12/27هـ (الموافق  1439/04/09وتاريخ    123-3

م)، والمعدلة بموجب قراره  2021/02/24(الموافق    ـ ه1442/07/12) بتاريخ  2021-22-1م)، والمعدلة بموجب قراره رقم ( 2019/09/30
  ـه 1443/09/12) بتاريخ  2022- 52-1م، والمعدلة بموجب قراره رقم ( 2022/02/13الموافق    ـه1443/07/12) وتاريخ  1-19-2022رقم (

 . أ عليهاوأي تعديالت يطر  م)2022/04/13(الموافق  

 نشرة اإلصدار  
نشرة اإلصدار هذه، وهو الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج في السوق الموازية، وذلك بموجب قواعد  

 طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. 
 .  (يقين كابيتال) المالية يقينشركة  المستشار المالي

 شركة يقين المالية (يقين كابيتال).   مدير االكتتاب  
أو   المالية  السوق  هيئة 

 الهيئة 
 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. 

السوق المالية السعودية أو  
سوق   أو  المالية  السوق 

 األسهم أو السوق 
 لمجموعة تداول السعودية   شركة تداول السعودية "سوق األوراق المالية السعودية" هي شركة تابعة

 شركة تداول السعودية 
هـ (الموافق  02/1428/ 29شركة تداول السعودية (شركة السوق المالية السعودية سابقًا)، المؤسسة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ  

دة المصرح لها بالعمل  م)، وذلك تنفيذًا لنظام السوق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحي03/2007/ 19
 كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها. 

 السوق الموازية 
السوق التي ُتتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة" و  

 "قواعد اإلدراج". 

 نظام الشركات  
(م/ رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  المملكة  في  الشركات  بتاريخ  3نظام  (الموافق  1437/ 28/01)  هـ 

)  79م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/05/2016/ 02هـ (الموافق  25/07/1437م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 11/2015/ 10
 م)، وأي تعديالت يطرأ عليه. 2018/ 04/ 11هـ (الموافق 25/07/1439تاريخ و

 م) وأي تعديالت يطرأ عليه. 2003/ 07/ 31هـ (الموافق  1424/ 02/06وتاريخ    30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية 
 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.  نظام تداول أو التداول 

فئات المستثمرون  
 المؤهلون 

 المذكورين أدناه: المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص 
 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  .1
  ُعّينت كون مؤسسة السوق المالية قد  تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له  مالية  سوق  مؤسسة  عمالء .2

ميل  ستثمار في السوق الموازية نيابة عن العالبشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح وا
 ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها   .3
 يداع.إلالهيئة، أو مركز ا

في ممارسة   امرخص له  ديرها مؤسسة سوق مالية تمباشرة أو عن طريق محفظة   ،الشركات المملوكة من الحكومة .4
 دارة. إلأعمال ا
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 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .5
 ستثمار. ال صناديق ا .6
ستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها  الجانب غير المقيمين المسموح لهم با ألا .7

 جانب غير المقيمين في السوق الموازية. ألستثمار االسترشادي  ال في الدليل ا
 جنبية المؤهلة. أل المؤسسات المالية ا .8
 يداع. إلأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز ا  .9

ويستوفون أي من المعايير    ،يداعإل أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز ا .10
 :تيةآلا
يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي    الوراق المالية  ألأن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا  .أ

   .الماضية شهراً ثني عشرة  الا اللتقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خ  الو
 ريال سعودي.  اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م الأن  .ب
 قل في القطاع المالي. ألث سنوات على االأو سبق له العمل مدة ث  أن يعمل .ج
 .وراق المالية المعتمدة من قبل الهيئةألعلى الشهادة العامة للتعامل في ا الً أن يكون حاص  .د
من جهة معترف بها   وراق المالية معتمدة ألعلى شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا  صالً أن يكون حا .ه

 ا. دوليً 
 رين تحددهم الهيئة. أي أشخاص آخ  .11

 الجمهور  

 :تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه
 .تابعي الُمصدر )1
 .المساهمين الكبار في الُمصدر )2
 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر  )3
 .الُمصدرأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي   )4
 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر )5
 .) أعاله5أو  4، 3، 2،  1أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( )6
 ) أعاله. 6أو  5،  4، 3، 2،  1أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( )7
 .) أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها%5كون مجتمعين (األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معَا ويمل )8

 فترة الحظر 
) شهرًا من تاريخ  12في أسهمهم مدة اثني عشر (  النشرة التصرف يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة (ز) من هذه  

بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة  
 الهيئة المسبقة. 

 حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.  المساهم أو المساهمون 
 بعد إدراجها في السوق الموازية.   أسهم الطرحثمر في كل شخص يست المستثمر 
 المملكة العربية السعودية.  المملكة 

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

للتقرير  الدولية  المعايير 
 ) IFRSالمالي (

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

وهي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تضم المعايير الدولية باإلضافة  
التي  إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وغيرها من المعايير والتصريحات  

أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي التغطيها المعايير  
 الدولية، مثل مسألة الزكاة. 

السنوات    / المالية  السنة 
 المالية

للشركة المعنية.   األساسي التأسيس أو النظام عقد في ونهايتها بدايتها والمحددة المنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي
 ديسمبر من كل عام.   31علمًا بأن السنة المالية للشركة تنتهي في 

الهيئة السعودية للمراجعين  
 (SOCPA)والمحاسبين 

 . السعودية العربية  المملكة في والمحاسبين  للمراجعين السعودية  الهيئة

 الئحة حوكمة الشركات 
م)،  2017/ 13/02هـ (الموافق 16/05/1438بتاريخ  2017-16-8حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  الئحة  

م) وأي تعديالت يطرأ  01/2021/ 14ه (الموافق  01/06/1442وتاريخ  2021- 07- 1والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
 عليها. 

 طنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. إحالل الموا التوطين أو السعودة 

 نطاقات 

م) القائم على  10/09/2011هـ (الموافق  10/1432/ 12بتاريخ    4040تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزير العمل رقم  
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية   م)، وقد18/10/1994هـ (الموافق 1415/ 12/05بتاريخ   50قرار مجلس الوزراء رقم 

المواطنين   بتوظيف  تقوم  كي  للمؤسسات  الحوافز  لتقديم  (نطاقات)  برنامج  بالمملكة  سابقًا)  اإلجتماعية  والتنمية  العمل  (وزارة 
 حمر. السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واأل

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.  –ريال سعودي  الريال 
 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.   –الدوالر األمريكي  الدوالر  

 2030رؤية  
النفط وصناعة   االعتماد على  تقليل  إلى  الذي يهدف  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  االقتصاد  البرنامج  وتنويع  البتروكيماويات 

 السعودي وتطوير الخدمات العامة. 

المضافة   القيمة  ضريبة 
)VAT ( 

م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول  2017/ 01/ 30هـ (الموافق  02/05/1438قرر مجلس الوزراء بتاريخ  
العمل   بدأ  والتي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  من  مجلس  ابتداء  الضرائب  2018يناير    1بها  لمنظومة  تضاف  جديدة  كضريبة  م، 

والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار  
المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم).  %)، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها (كاألغذية األساسية والخدمات  5هذه الضريبة (

يوليو    1% ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ  15% إلى  5وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  
 م. 2020
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فيروس   جائحة  أو  الوباء 
 كورونا

 " 19  -"كوفيد  

"، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن  19  -رًا "كوفيد  هو مرض فيروسي ُمعدي يُعرف باسم (فيروس كورونا واختصا 
 م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي. 2020ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 

لتمويل   فالكم  منصة 
 الملكية الجماعية  

تجربة التقنية المالية من هيئة السوق   تصريح بموجب هي منصة تمويل ملكية جماعية مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية  
   م. 06/02/2019المالية بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 

المنشآت ممثلة ف للعمالء  الشركة مباشرةعملية بيع منتجات   مبيعات الجملة المباشرة  المركزية والمطاعم  من فئة  بيع    والفنادق عبري األسواق  قنوات 
 متعددة.  

 نتيجة للتعميد المباشر للتوريد.   الشركة لعمالءعملية بيع منتجات  مبيعات المشاريع 
 اإللكترونية.  المباشرة والقنواتجميع القنوات التي تستقبل الشركة الطلبات من خاللها وتشمل قناة الطلبات  قنوات البيع 

 هي القنوات التي تعمل فيها الطلبات وفقًا للطلب المباشر من قبل عمالء الشركة.   قناة الطلبات المباشرة 
 كل إلكتروني.  هي القنوات التي تعمل فيها الطلبات بش القنوات اإللكترونية 
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  عوامل المخاطرة 
إال  مالئمًا  فيها  االستثمار  يكون  ال  وقد  عالية  مخاطر  عليه  ينطوي  النشرة  هذه  بموجب  المطروحة  األسهم  في  االستثمار  إن 

 للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه. 

االكتتاب في أسهم الطرح دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل  يتعين على كل من يرغب في  
  المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها 

 .ية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضاف

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبًا بصورة جوهرية  
ترى إدارة الشركة حاليًا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر    إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي 

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

حدوث أية مخاطر أخرى  وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو  
لم يتسنى إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم  
في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء  

 .منه

ر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة  ويق
بخالف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها في السوق  

 الموازية. 

يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك   ك المبينة أدناه مقدمة بترتيب الإن المخاطر والشكو
 غير المعلومة حاليًا أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله. 

 نشاط الشركة وعملياتها أو   المخاطر المتعلقة بالُمصدر 

 االستراتيجية للشركة الخطة تنفيذ على القدرة بعدم المتعلقة المخاطر 
تحسين  على سبيل المثال:    بنجاح،قدرتها على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة  مدى   على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة في الشركة قدرة تعتمد

أو المنتجات  أو   كفاءة  منتجات جديدة  بتطوير  األفراد التوسع  مبيعات  إلى قطاع  واالتجاه  الجملة  مبيعات  نشاط  والتوسع في  الجغرافي  التوسع 
. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل  المبيعات من خالل القنوات اإللكترونيةو  التوسع من خالل أنشطة التصنيع  أو والتجزئة

ا  يعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرته 
ط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل  وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوًة على ذلك، فإن أي خط  ،العاملةعلى زيادة قواها  

وفقًا   الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى
أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من    تنفيذ خطط التوسع، وإذا لم تتمكن من  للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع  

أو  هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى،  
التأثير بشكل    على الوضع التنافسي للشركة، وبالتاليسلبًا سيؤثر في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الالزم لمشاريعها، فإن ذلك 

 نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.و سلبي وجوهري على وضعها المالي

 المخاطر المتعلقة باالئتمان  
عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في   االئتمانتنشأ مخاطر  

   .عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها
إجمالي األصول، وتمثل  من)%47.29) مليون ريال سعودي تمثل (44.02رصيد المدينون التجاريون للشركة (م بلغ صافي 2020ديسمبر  31وكما في 

%) من إجمالي رصيد  2.28يوًما نسبة (  360 %) من إجمالي األصول المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسددة ألكثر من72.93نسبة (
 م.2020ديسمبر  31المدينين التجاريين كمافي 

إجمالي األصول ، وتمثل   من)%34.06) مليون ريال سعودي تمثل (59.36م بلغ صافي رصيد المدينون التجاريون للشركة (2021ديسمبر  31وكما في 
من إجمالي رصيد    %)0.66يوًما نسبة (  360 %) من إجمالي األصول المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسددة ألكثر من64.83نسبة (

 م.2021ديسمبر  31المدينين التجاريين كمافي 
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من إجمالي األصول ، وتمثل    )%35.15) مليون ريال سعودي تمثل (71.92صافي رصيد المدينون التجاريون للشركة (  م بلغ2022يونيو    30وكما في  
%) من إجمالي رصيد  5.02يوًما نسبة (  360 غير المسددة ألكثر من  %) من إجمالي األصول المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين68.01نسبة (

 .م2022يونيو  30المدينين التجاريين كمافي 

 : م2022م و2021وألول ستة أشهر من األعوام  م2021و  م2020لألعوام  التجارية أعمار الذمم المدينةجدول  : 1الجدول رقم 

  المدينة الذمم أعمار جدول
 التجارية 

 م 2022 يونيو 30 في كما الرصيد م 2021 يونيو 30 في كما الرصيد م2021 ديسمبر 31 في كما الرصيد م2020 ديسمبر 31 في كما الرصيد
(ريال   القيمة

 )سعودي
  النسبة

(%) 
(ريال   القيمة

 )سعودي
  النسبة

(%) 
(ريال   القيمة

 )سعودي
  النسبة

(%) 
(ريال   القيمة

 )سعودي
  النسبة

(%) 

 %21.07 15,212,289 %29.31 14,443,969 %29.39 17,525,752 %20.69 9,123,295 يوم  30إلى  يوم 0من 

 %15.59 11,253,169 %16.45 8,107,334 %22.38 13,347,903 %12.08 5,325,106 يوم  60يوم إلى  31من 

 %3.10 2,241,367 %19.67 9,692,179 %24.65 14,698,506 %19.57 8,630,212 يوم  90يوم إلى  61من 

 %10.80 7,795,008 %27.10 13,352,753 %5.53 3,297,368 %19.77 8,717,852 يوم  120يوم إلى  91من 

 %2.97 2,142,405 %5.58 2,750,233 %5.97 3,561,796 %9.27 4,086,221 يوم  150يوم إلى  121من 

 %5.89 4,249,545 %0.22 107,951 %4.87 2,907,185 %8.46 3,731,973 يوم  180يوم إلى  151من 

 %8.46 6,107,478 %1.27 626,413 %5.43 3,239,925 %5.39 2,378,462 يوم  210يوم إلى  181من 

 %6.77 4,888,119 %0.13 66,106 %0.62 367,256 %1.03 453,233 يوم  240يوم إلى  211من 

 %8.00 5,776,161 %0.27 130,938 %0.27 158,334 %0.35 154,572 يوم  270يوم إلى  241من 

 %5.06 3,650,349 %0.00 0 %0.13 79,890 %0.33 147,626 يوم  300يوم إلى  271من 

 %3.93 2,839,300 %0.00 0 %0.03 15,368 %0.49 213,882 يوم  330يوم إلى  301من 

 %3.35 2,421,866 %0.00 0 %0.07 43,045 %0.27 120,932 يوم  360يوم إلى  331من 

 %5.02 3,624,025 %0.00 0 %0.66 393,662 %2.28 1,006,954 يوما 360أكثر من 

الذمم المدينة   إجمالي
   التجارية

44,090,320 100.00% 59,635,990 100.00% 49,277,876 100.00% 72,201,081 100.00% 

خسائر ائتمانية   مخصص
 متوقعة 

)73,862( - )280,838( - )79,511( )280,838( 

الذمم المدينة   صافي
   التجارية

44,016,458  59,355,152  49,198,365 71,920,243 

 المصدر: الشركة 

ويتم تحديد فترة االئتمان الممنوحة للعمالء بشكل أساسي وفقًا لتقييم مدى التزام   ) يوم،180إلى (تقوم الشركة بمنح فترات ائتمان لعمالئها تصل   
 العميل بالسداد خالل الفترة التاريخية مع وضع حد أعلى لكل عميل على حده من ناحية القيمة.  

 تتمثل في  م2021بدأت تطبيقها من العام    نية متوقعةلتكوين مخصص خسائر ائتما  يتم تطبيقها نهاية كل سنة مالية  وتوجد لدى الشركة سياسة
  270إلى    يوم  180من رصيد الذمم المدينة الخاصة بالعمالء التي تتجاوز أعمار مديونيتهم    %)5.00(  تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة

 360إلى    يوم  271الذين تتجاوز أعمار مديونيتهم    العمالءمن رصيد الذمم المدينة الخاصة ب  )  %10.00(، ومخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة  يوم 
تقوم الشركة بتكوين أي مخصص    كما ال  يوم،  360الخاصة بالعمالء الذين تتجاوز مديونيتهم  %)  20.00(  ومخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة  ،يوم 

مع اإلشارة إلى أن الشركة ستقوم أيضًا بالبدء بتطبيق سياسة تكوين مخصص  يوم.   180خسائر ائتمانية متوقعة ألي ذمم مدينة تقل أعمارها عن 
بداية من العام   (النصف سنوية)  المالية األولية  القوائم  إعداد  بتكوين مخصص    الشركة  قامتم.  2023الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل فترات 

ريال   (280,838)م و مخصص خسائر ائتمانية بقيمة2020ديسمبر    31) ريال سعودي خالل السنة المالية المنتهية في  73,862خسائر ائتمانية بقيمة (
يونيو    30المالية المنتهية في  ولم تقم بإعداد مخصص إضافي للخسائر االئتمانية للفترة    م2021ديسمبر    31سعودي خالل الفترة المنتهية في  

ديسمبر    31كما لم تقم الشركة بإعدام أي ذمم مدينة من أرصدة الذمم المدينة التجارية كما في    .م2021ديسمبر    31م عن الرصيد الموجود في  2022
المتوقعة كما   االئتمانيةلخسائر على التوالي. ويوضح الجدول التالي حركة مخصص ام 2022يونيو  30 م وكمافي2021ديسمبر  31م وكما في 2020

 :م2022يونيو  30وكمافي  م2021ديسمبر  31م وكما في 2020ديسمبر  31في 

   م2022يونيو  30وكما في   م2021 ديسمبر 31وكما في  م2020ديسمبر و 31المتوقعة كما في   االئتمانيةحركة مخصص الخسائر  : 2الجدول رقم 

 مخصص الخسائـر االئتمانية المتوقعة
  م2022يونيو  30كما في  م 2021 ديسمبر 31كما في  م 2020ديسمبر  31في  كما

 القيمة (ريال سعودي) القيمة (ريال سعودي) القيمة (ريال سعودي)
 280,838 73,862 0 السنة  بداية في الرصيد

 0 0 0 السنة  خالل معكوس
 0* 206,976 73,862 السنة خالل المكون

 280,838 280,838 73,862 الرصيد نهاية السنة 
 . اإلدارة م ومعلومات 2021ديسمبر  31للشركة للسنة المالية المنتهية في ذات الغرض الخاص المصدر: القوائم المالية المراجعة 

م، مع اإلشارة إلى أن الشركة ستقوم بإحتساب مخصص خسائر ائتمانية للفترات  2022يونيو    30* لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص خسائر ائتمانية خالل الفترة المالية المنتهية في  
 م.  2023ديسمبر   31المالية النصف سنوية بداية من السنة المالية المنتهية في 
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 م:  2021ديسمبر  31كما في تاريخ   االئتمانيةآلية احتساب مخصص الخسائر ويوضح الجدول التالي 
   م2021 ديسمبر 31:آلية احتساب مخصص الخسائر االئتمانية كما في 3الجدول رقم 

 (يوم)   الفترة االئتمانية
القيمة (ريال  

 سعودي) 
 ) سعودي  ريال(  للسنة المخصص قيمة (%)  المدينة الذمم رصيد إجمالي من  المخصص نسبة

يوم  30إلى  يوم 0 من  11,525,752 0.000% - 
يوم   90إلى  يوم 31 من  33,046,409 0.000% - 
يوم  180إلى  يوم 91 من  10,766,349 0.000% - 
يوم  270إلى  يوم 181 من  3,765,515 5.0% 188,276 
يوم  360إلى  يوم 271 من  138,303 10.0% 13,830 

يوما  360 من  أكثر  393,662 20.0% 78,732 
 280,838  59,635,990 اإلجمالي  

 المصدر: الشركة 

 ذلك   فإن،  الشركة  مع  مبالوفاء بالتزاماته  متمكن عمالء الشركة من تسديد المبالغ المستحقة عليهم سواًء إلفالسهم أو عدم رغبته  عدموفي حال  
، وفي مثل هذه الحاالت ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع قيمة المخصصات متوقعة  ائتمانية  خسائر  مخصص سيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة  

، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة ومركزها المالي ونتائج  المتوقعة  االئتمانية  الخسائرجب عليها تجنيبها لتغطية قيمة  التي يتو
كما أن سياسة الشركة في اقتصار احتساب مخصص خسائر ائتمانية بنهاية كل سنة مالية، فإن ذلك سيؤدي إلى   عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

زها  رفع قيمة مخصص الخسائر االئتمانية نهاية السنة في حال وجود أرصدة متقادمة عالية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ومرك
  ها المستقبلية.المالي ونتائج عملياتها وتوقعات

  يونيو 30 وكما في م2021ديسمبر  31وكما في  م2020 ديسمبر 31 في كما الشركة لعمالء الديون أعمار في التركز حجم التالي الجدول ويوضح
 : م2022

 للعمالء التجارية تركز الذمم المدينة : 4الجدول رقم 

 القيمة  العميل   اسم
 (ريال سعودي)  

 التجارية  المدينة الذمم صافي من النسبة
  (%) 

 م 2020ديسمبر   31كما في 
 % 52.92 23,292,021 1 عميل
 % 5.02 2,208,979 2 عميل
 % 18.59 8,181,116 3 عميل
 % 3.11 1,370,736 4 عميل
 % 2.52 1,110,603 5 عميل

 % 82.16 36,163,455 اإلجمالي 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 % 38.82 23,041,554 1 عميل

 % 13.27 7,876,294 2 عميل
 % 11.60 6,882,748 3 عميل
 % 3.66 2,171,628 6 عميل
 % 5.26 3,120,361 4 عميل

 % 72.60 43,092,585 اإلجمالي 

   م2022يونيو  30كما في 
 %38.69 27,822,626 1 عميل

 %6.85 4,929,296 2 عميل
 %14.11 10,148,190 3 عميل
 %4.20 3,023,099 4 عميل
 %6.70 4,818,226 7 عميل

 %70.55 50,741,437 اإلجمالي 
 المصدر: معلومات اإلدارة. 

بااللتزام  ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضًا توقع قدرتهم المستقبلية  
فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي   بشكل دقيق، وفي حالة عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل الذمم المدينة منهم،

المالي    وجوهري على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها
 ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  
عليها. والمحافظة  بأنشطتها  يتعلق  فيما  المختلفة  النظامية  والموافقات  والتراخيص  التصاريح  على  الحصول  الشركة  على  هذه    يتعين  وتشمل 

والزراعة ورخص منشأة   والمياهالتراخيص على سبيل المثال ال الحصر: ترخيص تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير (تشغيلي) الصادر عن وزارة البيئة  
المات التجارية وشهادات غذائية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء وشهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل الع 

العامة  السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات االجتماعية والرخصة البيئية للتشغيل من الهيئة  
 والرخص  ص) "التراخي 3.19م الفرعي ( (لالطالع على التراخيص والشهادات الحكومية التي حصلت عليها الشركة فضًال راجع القس لألرصاد وحماية البيئة

) القسم  أعمالها" في  3الحكومية" من  الشركة وطبيعة  النشرة) "خلفية عن  الالزمة    ).  هذه  النظامية  التراخيص  الشركة على جميع  وقد حصلت 
 .هذه النشرة والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ  ةالشركة الحاليألنشطة 

شركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي إن عدم تمكن ال
اريح  من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتص

شهادات اإلضافية التي قد ُتطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو وال
) ت...إلختجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاال 

ليف  أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكا
 .إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية الموظفين على المتعلقة باالعتمادالمخاطر  
 وتوظيف الشركة إلى استقطاب تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف

الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها   كذلك ستحتاج السليم. التشغيلو خالل اإلدارة الفعالة من األعمال وجودة كفاءة لضمان المؤهلين األشخاص
أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. بقاءهم  الموظفين   لكي تضمن  أو  التنفيذيين  كبار  أيًا من  الشركة  إذا خسرت  وعليه 

سبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرًا سلبيًا جوهريًا على أعمال المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهالت وبتكلفة منا
 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ونتائج الشركة

تنص عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين والموظفين الرئيسيين في الشركة على منعهم من ممارسة أعمال مماثلة   كما أنه في الوقت الحالي ال
نفيذيين  ومنافسة ألعمال الشركة بعد تقديم استقالتهم أو عدم تجديد عقود العمل معهم بعد إنتهاءها، وبالتالي فإنه في حال قيام أي من كبار الت

يين بممارسة أعمال مماثلة ومنافسة ألعمال الشركة بعد استقالتهم أو عدم االتفاق على تجديد عقود العمل معهم بعد انتهاءها، أو الموظفين الرئيس
فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة التشغيلية بما في ذلك العالقة مع الموردين والعمالء مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على 

 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ئجونتا أعمال الشركة

 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 
سلوك، سوء  أو  الموظفين  من  أخطاء  الشركة  تواجه  استخدام  قد  وإساءة  والتزوير  والسرقة  واالحتيال  واالختالس  المتعمدة  واألخطاء  كالغش 
ت اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضا 

سمعة الشركة ووضعها المالي نتائج عملياتها وتوقعاتها   وجوهري علىبشكل سلبي  الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر  
  المستقبلية.

 مستقبًال المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل   
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل 

ان بشأن يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضم
حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو 

 على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية. وجوهري تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي

 الجديدة والمعايير  الهامة المحاسبية المعايير في بالتغيرات المتعلقة مخاطرال 
ذات الغرض الخاص للشركة   القوائم المالية المراجعةو م 2021ديسمبر  31المنتهية في  عن السنة المالية للشركة المالية المراجعة القوائم إعداد تم

المنتهية في   المالية  لفترة  م  2021ديسمبر    31للسنة  المفحوصة  المختصرة  األولية  المالية  المنتهية في    الستةوالقوائم  م 2022  يونيو  30أشهر 
والمعايير واإلصدارات األخرى التي   ) المعتمدة في المملكة العربية السعوديةIFRS(  للتقرير الماليوفقًا للمعايير الدولية    بها  واإليضاحات المرفقة

 هذه على تطرأ التي التعديالت أو التغييرات الحالة بتطبيق هذه في )، والشركة ملزمةSOCPA(  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبيناعتمدتها  
وبشكل جوهري   سلباً  من الممكن أن تؤثر المعايير الجديدة تطبيق بعض المعايير أو إلزامية هذه في تغييرات أي فإن وبالتاليآلخر.   وقت من المعايير

  .المالي ومركزها للشركة النتائج المالية على وبالتالي المالية القوائم على
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تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة    ) على النحو المعتمد في المملكة، قد ينتج عنهIFRSكما أن حداثة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي (
وبشكل جوهري   سلباً  من الممكن أن تؤثر المعايير الجديدة تطبيق بعض المعايير أو إلزامية هذه في تغييرات أي فإن وبالتاليخالل السنوات القادمة،  

  .المالي ومركزها للشركة النتائج المالية على وبالتالي المالية القوائم على

وهي أول قوائم مالية معدة وفقًا   م2020ديسمبر    31للشركة عن السنة المالية المنتهية في  مع اإلشارة إلى أنه وفقًا للقوائم المالية المراجعة  
الدولية   المالي  للمعايير  اعتمدتها  IFRS(للتقرير  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  السعودية الهيئ)  ة 

 ). SOCPA( للمراجعين والمحاسبين

م، حيث قامت باالعتراف بموجودات ومطلوبات  2020ديسمبر    31 منبداية    )16(   المالي رقمر  يللتقرالدولي    كما أن الشركة قامت بتطبيق المعيار
التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل إيجارات المكاتب والمستودعات. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة   جديدة لعقود ايجاراتها

تبقي من التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح او الخسارة على مدى فترة االيجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الم
 لكل فترة. يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر االنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.  االلتزام

 .يتم مبدئيًا قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية

 :ن التاليأ. يتم قياس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضم 

 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. •
 مستلمة   إيجارأي حوافز  •
 أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة مبدئية؛ و  •
 .تكاليف التجديد •
 يتم قياس الالحق لحق استخدام األصول بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم.  •

 ب. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 

 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة  •
 .تستند إلى مؤشر أو معدلدفعات اإليجار المتغيرة التي   •
 بموجب ضمانات القيمة المتبقية. المستأجرالمبالغ المتوقع دفعها من قبل  •
دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد    سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان شراء المستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و •

 .لمستأجر لذلك الخياراإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة ا

والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال لالزمة للحصول    اإلضافييتم خصم مدفوعات عقد اإليجار بإستخدام معدل االقتراض  
 على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 

جار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة  يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإلي
 الموجودات المنخفضة القيمة.  إيجاراتشهًرا أو أقل. وعقود  12 الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 

يتم إعادة التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام لمختلفة. ال تفرض اتفاقيات عقود  
بار  ، تأخذ اإلدارة في االعتاإليجاراإليجار أي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد ال يتم استخدامها كضمان ألغراض اإلقتراض عند تحديد مدة عقد  

. يتم تضمين خيارات التمديد فقط في مدة  اإلنهاءعدم ممارسة خيار    أوجميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد،  
مل بما في ذلك فترات  ، تأخذ اإلدارة عمومًا في االعتبار بعض العوااإليجارمؤكدًا إلى حد ما. عند تحديد مدة عقد    اإليجارإذا كان عقد    اإليجارعقد  

 .التأجير التاريخية وتكاليف توقف األعمال المطلوبة الستبدال األصل المؤجر

للسنة المالية   المراجعة  ) إلى تغييرات على قوائمها الماليةIFRSأعاله، لم يؤدي تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي (  رما ذك وبناًء على  
، كما سيؤدي تطبيق المعايير المطبقة مسبقًا أو    ))IFRS(تاريخ بداية تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي (  م2020ديسمبر    31المنتهية  

تغييرات مماثلة في السنوات المالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم   مسبقًا إلىالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة  
) على النحو المعتمد في المملكة، وقد ينتج عن  IFRSيظهر أثرها حاليًا أو قد ال تعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي (

المعايير   تطبيق بعض المعايير أو إلزامية هذه في تغييرات أي فإن وبالتالي  خالل السنوات القادمة  ية للشركةذلك تغييرات جوهرية على القوائم المال 
 .  المالي ومركزها للشركة النتائج المالية على وبالتالي المالية القوائم علىوبشكل جوهري  سلباً  من الممكن أن تؤثر الجديدة

 السعودة المخاطر المتعلقة بمتطلبات 
، بتوظيف يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبًا نظاميًا بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة

البشرية   نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. ووفقًا لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد
وُمصنفة ضمن النطاق   %) 30.61(  م2022يونيو    30كما في تاريخ    وفق برنامج نطاقات  لدى الشركة والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة السعودة
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عية فرض إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتما "األخضر المتوسط"
يؤدي  سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك س

ي سيكون إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والت
)  3.23(  لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. (ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي

 ).هذه النشرة ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في 3"الموظفون والسعودة" من القسم (

 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 
  تغطية قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر  

) "المخاطر المتعلقة 2.1.22(باستثناء الممتلكات التي تم التأمين عليها) (ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (  عليها  كافيةتأمينية  
أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريًا، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة   ) هذه النشرة) "عوامل المخاطرة" في  2بكفاية التغطية التأمينية" من القسم (

 وااللتزام سيؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها   وطائلة. وفي حال تكبدت الشركة تكاليف جراء وقع الكوارث الطبيعية، فإنه
غيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة، فسيكون لذلك  بمتطلباتها التعاقدية، وبالتالي التأثير سلبًا على نتائجها التش

 .أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال   
  وـأعمال التوريد والتوزيع   والحفظ  المعالجة والفرز والتعبئةو  اإلنتاج  خطوطالعمليات التسويقية ور وفعالية  تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على سي

، وتعتبر الشركة عرضة لمخاطر تشغيلية بكفاءةومستودعاتها واآلالت والمعدات    وقدرتها على تشغيل وصيانة مزارعهاوأنظمة العمل فيها    للمنتجات
  الفواكه عوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية واألعطال المفاجئة بالمعدات الرئيسة الخاصة بالمعالجة والفرز والتعبئة للخضروات وكبيرة نتيجة لعدة  
تتسبب  وأجهزة الحاسب اآللي أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، وقد  واإلنتاج الزراعي  وقصور أداء أو توقف المعالجة والفرز والتعبئة    أو اإلنتاج الزراعي

عملية المعالجة والفرز والتعبئة عملية اإلنتاج الزراعي وتلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق الشركة أو القوة العاملة بها، أو تتسبب في تعطل  
الشركة ونتائج عملياتها  وقدرة الشركة على تسليم منتجاتها، مما يترتب عليها تكبد الشركة لخسائر، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

 ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 
شركة على تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة ال

ما يؤثر  االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبًا على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، م
 .بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 والمطالبات اإلضافية  باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة قةتعلالمخاطر الم 
  31التأسيس وحتى العام المالي المنتهي في    السابقة منذلجميع السنوات    قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

م، حيث حصلت على شهادة  2021م، وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن جميع األعوام السابقة حتى عام  2021ديسمبر  
في   المنتهية  المالية  السنة  عن  برقم2021ديسمبر    31زكاة  حتى1020236454(  م  المفعول  سارية  وهي  (الموافق   ـه10/10/1444تاريخ    ) 

  م).30/04/2023

منذ التأسيس، مع اإلشارة إلى   وكما بتاريخ هذه النشرة، لم تستلم الشركة أي ربوط زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أي سنوات سابقة
  كانت فرع ، حيث أن سابقًا  مقفلة  م تمثل أول سنة مالية للشركة بشكل القانوني كشركة مساهمة2020ديسمبر    31المالية المنتهية في    أن السنة

نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة    يوجد أي  النشرة الكما بتاريخ هذه    لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة،
الزكاة والضريبة والجمارك مؤسسة    طالبت هيئةمع اإلشارة إلى أنه في حال  جمارك، كما لم تقم بتكوين أي مخصص ألي فروقات زكوية محتملة.  وال

من  ارةتحول شركة لين الخير للتج وحتى تاريخ شركة لين الخير للتجارة الحماية المتكاملة للتجارة بأي فروقات زكوية لكافة السنوات من بداية تأسيس 
سداد تلك الفروقات الزكوية  ستتحمل إلى شركة مساهمة مقفلة، فإن مؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة 

مع اإلشارة إلى أن شركة لين الخير للتجارة كانت فرع .  ولن تتحمل شركة لين الخير للتجارة أو يتحمل المساهمون الحاليون دفع تلك الفروقات الزكوية
 لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة قبل تحول شركة لين الخير للتجارة إلى شركة مساهمة مقفلة.  

لشركة مساهمة مقفلة منذ تحولها  للسنوات المالية    ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية
لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربوط الزكوية النهائية لها حتى تاريخ هذه  م والتي  2021ديسمبر    31وحتى السنة المالية المنتهية في  

فعًال  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  قامت  ما  وإذا  مستقبًال،  زكوية  فروقات  أي  بدفع  ستطالبها  أو  هذه النشرة،  مثل  بدفع  الشركة  بمطالبة   
توقعاتها الفروقات، فإن الشركة ستتحمل هذه الفروقات الزكوية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي و

 المستقبلية.
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 المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل   

 صندوق التنمية الزراعية  اتفاقية •
بتاريخ قرض  اتفاقية  الزراعية  التنمية  صندوق  مع  الشركة  تسعة  م)06/05/2021الموافق  (  ـه04/09/1442  أبرمت  إجمالية  مليون    بقيمة  وثالثين 

عامل للشركة ممثلة تمويل رأس المال ال  م لغرض2023/ 05/ 06 ) ريال سعودي مستحقة السداد بدفعة واحدة مستحقة السداد بتاريخ39,000,000(
على القرض   مستحقة لصندوق التنمية الزراعيةأو أعباء تمويل  توجد أي رسوم فائدة ، مع اإلشارة إلى أنه البالتكاليف التشغيلية وتسويق المنتجات 

خدمات المتابعة والتقييم   سعودي مقابل) ريال 780,000مبلغ مقطوع بقيمة (الممنوح. مع اإلشارة إلى أن صندوق التنمية الزراعية سيقوم بخصم  
يتم دفع ) ريال سعودي من إجمالي قيمة القرض عند بداية التعاقد، وس117,000تم خصم مبلغ بقيمة (  ، حيثمن قبل صندوق التنمية الزراعية

 م.2023/ 05/ 06) ريال سعودي عند سداد القرض بتاريخ 663,000القيمة المتبقية من رسوم خدمات المتابعة والتقييم البالغة (

 مقابل تمثل مبلغ مقطوع  والتي  ) ريال  117,000( خصم مبلغ  بعد القرض) ريال من  38,883,000حصلت الشركة على مبلغ (  ،هذه النشرةتاريخ  حتى  
 ـه16/10/1443  بالحصول على موافقة صندوق التنمية الزراعية بتاريخالشركة  قد قامت  ، و   ةخدمات المتابعة والتقييم من قبل صندوق التنمية الزراعي

التنمية الزراعية كما فيما يلي ملخص الجدول الرصيد التفاقية القرض مع صندوق    ) إلدراج أسهمها في السوق الموازية..م2022/ 05/ 17(الموافق  
 :م2022يونيو  30وكمافي تاريخ  م2021ديسمبر  31 تاريخ في

 م 2021ديسمبر  31رصيد اتفاقية القرض مع صندوق التنمية الزراعية كما في  :5الجدول رقم 

 0 (ريال سعودي)  م2021يناير   01الرصيد كما في 

 38,883,000 ) سعودي ريالخالل الفترة (  المستخدم

 780,000 )سعودي  ريال(  خدمات المتابعة والتقييم  رسوم

 0 ) سعودي  ريالخالل الفترة (  المسدد

 39,663,000 م (ريال سعودي) 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 
 المصدر: الشركة 

 
  م2022يونيو  30كما في  صندوق التنمية الزراعيةمع  القرض رصيد اتفاقية   :6الجدول رقم 

 39,663,000 (ريال سعودي)  م2022يناير   01الرصيد كما في 

 0 ) سعودي ريالخالل الفترة (  المستخدم

 0 ) سعودي  ريالخالل الفترة (  المسدد

 39,663,000 (ريال سعودي)  م2022 يونيو 30الرصيد كما في 
 المصدر: الشركة 

 
 من التالي: بكل مضمونإن القرض 

 ) ريال سعودي مقدم من قبل الشركة. 85,000,000التنازل عن إيرادات العقود البالغة ( -
ضمان سند ألمر بكامل قيمة القرض مقدم من قبل كل من المساهم/ عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم والمساهم/ سعود محمد عبدهللا آل   -

 شريم. 

 وبحسب االتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية الزراعية ، فإن الشركة تتعهد بالتعهدات المالية التالية :

 يقدم ميزانية سنوية مدققة من قبل مراقب حسابات مرخص، وتقديمها سنويًا حتى سداد كامل القرض.  أن -
تنفك مسؤوليتهم عن القرض إال بعد سداد كامل    يعتبر الساهمين في الشركة متضامنين فيما بينهم في سداد كامل قيمة القرض، وال -

 القرض. 
االئتمانية   - المعلومات  المعلومات مع شركات  تلك  وتبادل  بالشركة،  الخاصة  االئتمانية  المعلومات  باإلفصاح عن  يقوم  أن  للصندوق  يحق 

 األنظمة. هما تجيز المرخصة وأي جهة معتمدة وفق 
 

   )سابقاً سامبا  بنك( السعودي األهلي البنكإتفاقية  •
 

الت مرابحة اسالمية (تحت برنامج  ي تسهم)  24/02/2021(الموافق   ـ ه1442/ 07/ 12بتاريخ    سابقًا)  بنك سامباالسعودي (البنك األهلي  أبرمت الشركة مع  
الزراعية)   التنمية  اعتماد مستندي  صندوق  (عبارة عن  إجمالية  العامل لمدة  1,000,000بقيمة  المال  رأس  لتمويل  لغرض  ريال سعودي   يوم.  360) 

  بين البنوك السعودية سعر اإلقراض األساسي    معدل فائدة متغير بناًء على متوسط  فإن هامش الربح للبنك يتمثل التسهيالت،وبموجب اتفاقية  
البنك األهلي فيما يلي ملخص الجدول الرصيد التفاقية    بشكل سنوي.مستحقة  من قيمة التسهيالت    )%1باإلضافة إلى هامش بنسبة ((سايبور)  

 :م2022يونيو  30وكمافي تاريخ  م2021ديسمبر  31 في تاريخ السعودي كما
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 م2021ديسمبر  31كما في  البنك األهلي السعوديمع  القرض رصيد اتفاقية   :7الجدول رقم 

 0 (ريال سعودي)  م2021يناير   01الرصيد كما في 

 1,000,000 ) سعودي ريالخالل الفترة (  المستخدم

 7,372 كفائدة   المحمل

 0 ) سعودي  ريالخالل الفترة (  المسدد

 1,007,372 م (ريال سعودي) 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 
 المصدر: الشركة 

  
 م  2022يونيو  30كما في  البنك األهلي السعوديمع  القرض رصيد اتفاقية   :8الجدول رقم 

 1,007,372 (ريال سعودي)  م2022يناير   01الرصيد كما في 

 0 ) سعودي ريالخالل الفترة (  المستخدم

 0 ) سعودي  ريالخالل الفترة (  المسدد

 1,007,372 (ريال سعودي)  م2022 يونيو 30الرصيد كما في 

 المصدر: الشركة 

 من التالي:بكل إن القرض مضمون 
) ريال سعودي مقدم من قبل كل من المساهم/ عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم والمساهم/  1,000,000بمبلغ (  بالتضامن واإلنفراد  ضمان -

 سعود محمد عبدهللا آل شريم. 
على ضمان اعتماد مستندي من قبل صندوق التنمية  ضمان صندوق التنمية الزراعية بتغطية كامل قيمة التسهيالت، وقد حصلت الشركة   -

) شهر  24م، على ان يتم سداد قيمة االعتماد المستندي من قبل الشركة لصالح البنك األهلي التجاري خالل فترة (06/05/2021الزراعية بتاريخ 
 من تاريخ صدور االعتماد المستندي. 

 
 إتفاقية شركة معالم للتمويل   •

م) عقد تمويل منتج المرابحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  05/10/2020(الموافق    ـه1442/ 02/ 17أبرمت الشركة مع شركة معالم للتمويل بتاريخ  
) شهر 30لغرض تغطية متطلبات رأس المال العامل للشركة، و يسدد المبلغ على اقساط شهرية لمدة ( ريال سعودي )14,500,000بقيمة إجمالية (

بتاريخ أشهر  ستة  بعد  قسط  أول  يبدأ  أن  بتاريخ م2021/ 01/05  (الموافق  ـه18/09/1442  على  قسط  آخر  وينتهي    (الموافق   ـه10/09/1444  ) 
. ) ريال سعودي خالل فترة القرض1,449,992(  تبلغ  رسوموبإجمالي    )%6.24(  تبلغ  ةالسنوي   نسبة الرسوموبحسب االتفاقية، فإن  ,،  )م01/04/2023

في إدراج أسهمها في السوق الموازية مما سينتج عنه تغير في هيكل   م برغبتها24/03/2021 بتاريخو قد قامت الشركة بإشعار شركة معالم للتمويل  
 الحاليين.  رأس المال وبالتالي التغير في نسب الملكية للشركاء

  م 2021  ديسمبر  31  تاريخ  الصغيرة والمتوسطة مع شركة معالم للتمويل كما في فيما يلي ملخص الجدول الرصيد لعقد منتج المرابحة للمنشآت  
 :م2022يونيو  30وكما في تاريخ 

 م 2021ديسمبر  31للتمويل كما في رصيد عقد منتج المرابحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع شركة معالم : 9الجدول رقم 

 14,651,192 م (ريال سعودي) 2021يناير   01في الرصيد كما 

 0 (ريال سعودي)   المستخدم خالل الفترة

 843,064 (ريال سعودي)  كفائدة المحمل

 5,316,664 المسدد خالل الفترة (ريال سعودي) 

   10,177,592  م (ريال سعودي) 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 
 المصدر: الشركة 

   م2022يونيو  30للتمويل كما في رصيد عقد منتج المرابحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع شركة معالم :  10الجدول رقم 

 10,177,592 م (ريال سعودي) 2022يناير   01 الرصيد كما في

 0 (ريال سعودي)   المستخدم خالل الفترة

 269,500 سعودي) (ريال   المحمل كفائدة

 3,987,498 المسدد خالل الفترة (ريال سعودي) 

 6,459,594 (ريال سعودي)  م2022يونيو  30الرصيد كما في 
 المصدر: الشركة 

إلى شركة معالم للتمويل بكامل قيمة االقساط    مقدم من قبل شركة لين الخير للتجارة سند ألمر  مضمون بضمانإن عقد التمويل  الضمانات:  
سعود عبدهللا محمد    /عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم والمساهم  /المتفق عليها، باإلضافة إلى ضمانات شخصية مقدمة من قبل كل من المساهم

، باإلضافة  ) ريال سعودي14,500,000يمة (تتمثل هذه الضمانات في كفالة غرم وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة المنتج والمحددة بق   آل شريم،
 لذلك يجوز لشركة معالم للتمويل طلب أي ضمانات أخرى تراها شركة معالم للتمويل حفظًا لحقوقها تجاه شركة لين الخير للتجارة.  
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مر الذي سيجعل الشركة في حالة  وال تتمكن الشركة من تقديمها، األ القرض والمرابحةاتفاقيات  وقد تطلب الجهات التمويلية ضمانات أخرى مقابل 
، أو لم تتمكن واتفاقيات المرابحة  اتفاقية القرضإخالل لبنود االتفاقية؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب  

االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين المترتب عليها، فقد  ، أو أخلت في المستقبل بأي من   الجهة المقرضةطلبها  تمن تقديم أي ضمانات أخرى قد  
الحالة الشركة. وفي هذه  المقدمة من  الفور وتحصيل الضمانات  الدين على  المقرضة سداد  الجهة  القضائي على   تطلب  التنفيذ  أو في حال  و / 

ة من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد  قد ال تتمكن الشرك  في،  والمتمثلة  الزراعيةاألصول المرهونة لصالح صندوق التنمية  
 .الدين. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية

بدوره   يمما سيؤد دالت الفائدة، كما أن زيادة مديونية الشركة سيؤدي إلى تعرضها لمخاطر إضافية، وقد يترتب على مديونية الشركة زيادة في مع
الصافية، ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر المتعلقة بالتقلبات السلبية في السوق وفي الوضع االقتصادي   إلى زيادة مصاريف الشركة وانخفاض ارباحها

يام بعمليات  العام، كما قد يؤدي ارتفاع مستوى المديونية إلى الحد من قدرة الشركة على القيام بعمليات استحواذ استراتيجية، او قد يدفعها إلى الق
وعلى الرغم من اتفاقيات التمويل الموقعة  التصرف فيها، كما قد يحد من قدرتها على الحصول على تمويل إضافي.    غير استراتيجية لبيع أصول أو

يتضمن أي من عقود التمويل المستقبلية أي تعهدات تفرض قيودًا على أعمال تتضمن أي قيود مفروضة على آلية توزيع األرباح، إال أنه قد  حاليًا ال
  األرباح. الشركة أو آلية توزيع

أنه ه، إال وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة لم تواجه أي حاالت تخلف عن السداد أو إعادة جدولة ألي من االتفاقيات التمويلية الموضحة أعال
الممولةحال إخالل    في الجهات  التعاقدية مع  بالتزاماتها  ، مما  الشركة  ضد  قضائية  دعاوى  ورفع  الشركة،  سمعة  على  التأثير  إلىسيؤدي    الشركة 

   ينعكس سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية 
)، اعتمدت الشركة على ضمانات شخصية م05/10/2020  (الموافق ـ  ه17/02/1442  وفق االتفاقية التي أبرمتها الشركة مع شركة معالم للتمويل بتاريخ

مقدمة من قبل كل من المساهم عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم والمساهم سعود عبدهللا محمد آل شريم، تتمثل هذه الضمانات في كفالة غرم 
 ) ريال سعودي.  14,500,000وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة المنتج والمحددة بقيمة (

اعتمد الصندوق على م)، 06/05/2021(الموافق  ـه1442/ 04/09بتاريخ  التي أبرمتها الشركة مع صندوق التنمية الزراعيةلقرض اتفاقية اكما أنه وفق 
ضمانات سند ألمر بكامل قيمة القرض مقدم من قبل كل من المساهم/ عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم والمساهم/ سعود محمد عبدهللا آل 

 شريم. 

، )م24/02/2021(الموافق    ـه1442/ 07/ 12بتاريخ    (بنك سامبا سابقًا)  ية القرض التي أبرمتها الشركة مع البنك األهلي السعوديكما أنه وفق اتفاق 
) ريال سعودي مقدم من قبل كل من المساهم/ عبدهللا محمد  1,000,000بمبلغ (  واالنفرادبالتضامن    ضمانعلى  البنك األهلي السعودي  اعتمد  

  عبدهللا آل شريم والمساهم/ سعود محمد عبدهللا آل شريم وضمان صندوق التنمية الزراعية بتغطية كامل قيمة التسهيالت.

دعم والضمانات من المساهمين المشار إليهم أعاله ، فإنه  وبالتالي في حال إلغاء الضمانات المقدمة أو عدم مقدرة الشركة على الحصول على ال
، مما   أو قد تطلب الجهات المقرضة سداد القروض والتسهيالت على الفور  سيكون من الصعب على الشركة الحصول على عقود التمويل المطلوبة

 سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

 بالتنازل على إيرادات العقود لصالح صندوق التنمية الزراعية  المتعلقةطر المخا 
، إن القرض مضمون بالتنازل م)2021/ 05/ 06(الموافق    ـه09/1442/ 04التي أبرمتها الشركة مع صندوق التنمية الزراعية بتاريخ    وفق اتفاقية القرض

مقدم من قبل الشركة، وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها ) ريال سعودي  85,000,000عن إيرادات العقود البالغة (
بأي   بموجب االتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية الزراعية، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد يطلبها الصندوق، أو أخلت في المستقبل

ترتب عليها، فقد يطلب الصندوق سداد القرض على الفور أو يبدأ في إجراءات التنفيذ القضائي على من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالقرض الم
إيرادات العقود لصالح الصندوق وتحصيل قيمة القروض من متحصالت إيرادات العقود. مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها  

 .المالي وتوقعاتها المستقبلية

 تركز العمالء لقة بالمتع مخاطر ال 
وتقوم العالقة مع كبار العمالء على أساس أوامر    الشركة على عدد من العمالء الرئيسيين جميعهم من فئة المؤسسات والشركات،إيرادات  تعتمد  

بر وطلبات الشراء المباشرة مع قيام الشركة بتوقيع اتفاقية فتح حساب سنوية وفق سياسة كبار العمالء من فئة األسواق المركزية، حيث أن أك
هذه ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في  3سم () "كبار العمالء" من الق3.8.5فضًال راجع القسم الفرعي (() عمالء رئيسين للشركة  5خمسة (
ديسمبر   31  كما فيوم  2020ديسمبر    31الشركة كما في    مبيعاتمن إجمالي  %)  59.94ونسبة (  %)73.54%) ونسبة (59.54(  شكلت نسبتهم )النشرة  

مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسيين، وإخفاق    العالقةأو قطع  توقف    وعليه فإنه في حال،  على التواليم  2022يونيو    30وكما في    م2021
داءها  الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأ

 المالي.
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 على منتجات الخضار الطازجة الشركة مبيعات تركزالمتعلقة ب مخاطرال 
الطازجةإيرادات  تتكون   الخضار  منتجات  بيع  وهو  واحد  منتج  من  رئيسي  بشكل  (  الشركة  نسبة  ونسبة    %)78.31(  ونسبة  %)88.00والتي شكلت 

لذا فإن   ،م على التوالي2022يونيو    30وكما في    م2021ديسمبر    31في  كما  وم  2020ديسمبر    31الشركة كما في    مبيعاتمن إجمالي  %)  81.34(
 وأرباح إيرادات في كبير تراجع إلى بدوره سيؤديأو توقعات األعمال المستقبلية لهذا القطاع    الطازجة  التغيرات السلبية في سوق منتجات الخضار

(ولمزيد من    .المستقبلية وتوقعاتها  عملياتها المالي ونتائج ووضعها الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل  سيؤثر مما عنهم، الناتجة الشركة
 ).هذه النشرة) "تفاصيل اإليرادات" في 3.8المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي ( 

 الملكية  وحقوق العالمات التجارية بحماية المتعلقةالمخاطر  
  التنافسي   ومركزها  أعمالها  تدعم  والتي  ،تها التجاريةالما استخدام اسمها وشعارها وعتعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على  

  الفرعي   القسم  راجع  فضًال التجارية لدى الجهات المختصة. (  الماتها. وقد قامت الشركة بتسجيل جميع عالعمالء  بين  السوق  في  واضحاً   تميزاً   وتمنحها
  أو   الملكية  بحقوق إخالل  أي  إن).  النشرة   هذه  من" أعمالها  وطبيعة  الشركة  عن  خلفية) "3(  القسم  من"  الملكية  وحقوق  التجارية  العالمات) "3.18(

 المختصة  المحاكم  أمام  ومطالبات  قضائية  دعاوى  ورفع  الشركة،  سمعة  على  التأثير  إلى  سيؤدي  للشركة  التجارية  للعالمات  مشروع  غير  استخدام
الشركة في حماية  .  متابعتها  في  اإلدارة  قبل   من  كبير  وجهد  وقت  إلى  وتحتاج  مكلفة  عملية  وهي.  الحقوق  هذه  لحماية إذا فشلت  وفي حال ما 

 وبشكل عالماتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على قيمتها، مما ينعكس سلباً 
 اتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملي 

 الزراعية  منتجاتالبتوفر وارتفاع أسعار المخاطر المتعلقة  
  ه ما نسبت ) موردي المنتجات الزراعية للشركة  5أكبر خمسة (شكل  حيث   على اإلمدادات من المنتجات الزراعية، عملياتها  استمرار  في  الشركة  تعتمد

ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في  و  م  2020ديسمبر    31في السنة المالية المنتهية في  المشترياتمن إجمالي    %)49.66(  و)  %55.12(  و  )%57.72(
وتقوم هذه التعامالت على أساس الشراء المباشر وال تقوم على التعاقد. إن    ،على التواليم  2022يونيو    30والفترة المالية المنتهية في    م2021

د  تستور   أسعار المنتجات الزراعية عرضة للتقلبات، وقد يتعرض لتقلبات في المستقبل ألي أسباب منها على سبيل المثال تغير في قوانين الدول التي
ية من تلك الدول  منها الشركة المنتجات الزراعية أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية بشأن استيراد المنتجات الزراع 

لميًا نتيجة للعوامل المرتبطة  الرسوم والتكاليف المرتبطة بعملية استيراد ونقل المنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية عا   ارتفاعوكذلك  
أثرًا مباشرًا على ربحية الشركة، كما قد يكون لتضخم    الفواكه ووسيكون لتقلبات تكاليف شراء منتجات الخضار    بالطلب أو العرض أو الي تأثيرات أخرى،

ة إلى العمالء  تكاليف المنتج لفترات طويلة أثرًا سلبيًا على هوامش ربح الشركة وإيراداتها السيما إذا لم تتمكن الشركة من تمرير الزيادة في التكلف
حال ممانعتهم الرتفاع   تأثير سلبي وج  أسعارفي  له  المالي وتوقعاتها  المنتجات، مما سيكون  ونتائج عملياتها ووضعها  الشركة  أعمال  وهري على 

 المستقبلية. 

ال كما أن الشركة تعمل دائمًا الحفاظ على مستوى معين من المخزون لتفادي أي مشكلة في إمدادات السوق، وأيضًا عدم التأثر بشكل كبير في ح 
 أو   المناسبر قادرة على الحصول على إمدادات كافية من المنتجات الزراعية في الوقت  ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، فإذا أصبحت الشركة غي 

، أو كان هناك زيادة كبيرة في تكلفة هذه المنتجات الزراعية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها  مقبولة  بشروط
 المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 المرتبطة بالطلب على منتجات الشركة المخاطر 
  مبيعات من إجمالي    %)81.34و(  %)78.31(و    )%88.00(  حيث شكلت نسبةمصدر الدخل الرئيسي للشركة،    الخضار الطازجةتمثل مبيعات منتجات  

م 2022يونيو    30في  المنتهية    وللفترة المالية  م2021ديسمبر    31في  للسنة المالية المنتهية  وم  2020ديسمبر    31في  للسنة المالية المنتهية  الشركة  
يخضع قطاع منتجات الخضراوات لتغيرات سريعة في بعض األحيان في سلوك المستهلك مما يؤثر على متطلبات العمالء، حيث يتأثر . على التوالي

لدخل المتاح لإلنفاق ومستويات الضرائب  بشكل عام بالظروف االقتصادية العامة، بما في ذلك مستويات ا  الفواكهوقطاع منتجات الخضراوات  
م) وإنفاق المستهلك والثقة العامة في االقتصاد  2020يوليو    1% ابتداًء من  15% إلى  5(بمافي ذلك ضريبة القيمة المضافة، والتي تم زيادتها من  

ها في االستمرار في تقديم مجموعة شاملة ومتكاملة والتغييرات في أذواق المستهلكين والتركيبة السكانية، كما يعتمد نجاح أعمال الشركة على قدرت
من المنتجات مع سرعة توقعها واستجابتها للتغيرات التي قد تطرأ على متطلبات المستهلكين واختياراتهم في وقت مناسب. هذا ويخضع قبول  

والسعر وأوجه االستخدام والتقنية والعديد    لألنفاق  للمنتجات لعدد من العوامل التي تشمل الظروف االقتصادية السائدة والدخل المتاح  المستهلكين
عتمد من العوامل األخرى، كما قد التلقى بعض المنتجات التي تقدمها الشركة قبوًال واسعًا من جانب المستهلكين أو قد ينخفض الطلب عليها. وي

 مستهلكين.  نجاح عمليات الشركة على قدرتها المستمرة على اختيار المنتجات التي تلبي طلبات ال

ية  لذا قد يترتب على انخفاض الطلب على منتجات الخضراوات نتيجة ألي عوامل منها على سبيل المثال أي عوامل موسمية أو التغييرات االقتصاد 
لبية وجوهرية على أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة المنافسة أو ارتفاع السعر الذي تبيع به الشركة تلك المنتجات تأثيرات س

 مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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 المخاطر المتعلقة بتلف منتجات الشركة  
نقلها وفرزها   إلى عناية خاصة في  تحتاج  الطازجة، والتي  الزراعية  المنتجات  الرئيس للشركة في تسويق وتوزيع  النشاط  أنها يتمثل  وتخزينها، حيث 

منتجات  معرضة للتلف لعدة عوامل كاألحوال الجوية أو سوء النقل والتخزين، وعلى الرغم من أن الشركة تتخذ التدابير الالزمة لتقليل تلف تلك ال
زيع تلك المنتجات أو نقلها  كالفحص والمراقبة المستمرة والتخزين بطريقة مناسبة لكل منتج من المنتجات، إال أنه في حال تأخرت عملية بيع وتو

بقيمة  تتكبد خسائر  الشركة سوف  بيعها فإن  المنتجات قبل  تلف  حال  للتلف، وفي  تكون عرضة  فإنها قد  مناسبة  غير  بطريقة  وتعبئتها  وفرزها 
 لية.على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغي وبشكل جوهري المنتجات التالفة، األمر الذي يؤثر بدوره سلباً 

 التأمينية  كفاية التغطيةالمخاطر المتعلقة ب 
حيث تحتفظ الشركة بثالثة وثائق تأمينية وهي التأمين على الممتلكات،   وأصولها،  أعمالهامين لتغطية  أ الت  عقودتحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من  

غير أنه قد ال  قبل مالك المزرعة،    من  المستأجرةإلى أنه يوجد تأمين على المزرعة    باإلضافة  وتأمين نقل البضاعة،  أمين المركبات، والتأمين الطبي،وت
يغطي جميع    ال   أنه  أو  ،كافي في كل الحاالت الالغطاء التأميني    لديها  يكون  ال  أو  وأصولها،  ألعمالها  المهمة  التأمينية   العقود  جميع  الشركة  لدىيكون  

اطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما أنه من الممكن أن تقع أحداث في المستقبل ال تكون الشركة  المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل المخ 
التأمين الخاصة بالشركة    عقودمؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق. وال يوجد أي ضمان أن  

وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة    أومن هذه األحداث أو الظروف    أياً   إنمتاحة على اإلطالق.    ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاريًا، أو ستظل
 وتوقعاتها المستقبلية. أعمالهاالشركة وأوضاعها المالية ونتائج  وأصولؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال يس

 والسيولة المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل  
وقد بلغت نسبة تتمثل مخاطر إدارة رأس المال العامل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها،  

، وقد م 2022يونيو    30وكمافي    م2021ديسمبر    31كما في  و  م  2020  ديسمبر  31على التوالي كما في    ) مرة1.65و (  مرة)  2.06مرة و ()  3.41(التداول  
ديسمبر    31كما في    ) مليون ريال سعودي41.70سعودي و(  مليون ريال)  47.11(و  سعودي  ) مليون ريال42.68(  هما قيمت  بلغ صافي رأس المال العامل

، وتقوم الشركة بتمويل جزء من متطلبات رأس المال العامل من خالل القروض على التوالي  م  2022يونيو    30وكما في    م2021ديسمبر    31و  م  2020
تاريخ   النشرة  كما في  بإستخدام    ،هذه  الشركة  والتسهحيث قامت  االئتمانيةي القروض  تغطية    الت  ريال سعودي    مليون  )14.65(  هما قيمتفي 

تسهيالت خالل فترة أول ستة    أو، ولم تقم بإستخدام أي قروض  م على التوالي 2021م و  2020ديسمبر    31كما في    سعودي) مليون ريال  39.88و(
العام   تجاريون والتزامات عقود    ،م 2022أشهر من  المطلوبات المالية للشركة من دائنون  أخرى   إيجاروتتكون  ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة 

وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. ويمكن أن  والجزء المتداول من قروض طويلة األجل ومخصص الزكاة الشرعية،
 أية أحداث وقد تقع قارب القيمة العادلة لها،تنتج مخاطر إدارة رأس المال العامل أيضًا عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ ي

 .المالي وتوقعاتها المستقبلية الشركة ووضعهافورية، مما يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال  سيولة تتطلب قد طارئة أو مفاجئة

 المدرجة  المساهمة  الشركات إدارة في الخبرة وجود بعدم المتعلقةالمخاطر  
الشركة من فرع   (تحولت  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  إلى شركة مساهمة مقفلة  للتجارة  المتكاملة  الحماية  وتاريخ  231لمؤسسة  هـ 1441/ 02/ 16) 

 ( 1010224077)وبموجب السجل التجاري رقم  م)،05/11/2019(الموافق  ـه08/03/1441) وتاريخ 248م)، والقرار الوزاري رقم (15/10/2019(الموافق 
في إدارة شركة    خبرة كافيةم) الصادر بمدينة الرياض، وبالتالي فإن كبار التنفيذيين قد ال تتوفر لديهم  2006/ 10/ 10(الموافق    هـ1427/ 09/ 17وتاريخ  

لسوق مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام ا
لوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، مما سيقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة المالية و

على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة    بشكل سلبي  والذي بدوره سيؤدي إلى التأثير
للعقوبات في الشركة  إلى تعريض  العالقة سيؤدي  اإلفصاح ذات  واللوائح ومتطلبات  باألنظمة  الشركة  التزام  حال عدم  أو في  أعمالها  ما يخص 

 ية.والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبل

 القضائية  بالدعاوى المتعلقةطر المخا 
. إال أنه وبحكم طبيعة عمل الشركة وطبيعة معامالتها مع الغير  هذه النشرة  ال يوجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ  

اضي  فإن الشركة قد تجد نفسها طرًفا في دعاوى قضائية أخرى سواًء مدعيًا أو مدعى عليه، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التق
ها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وال تستطيع الشركة  على أعمال الشركة ووضعوبشكل جوهري  واإلجراءات التنظيمية التأثير سلبًا  

تلك الدعاوى  أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية ل
المسائل الزكوية والضريبية   –على سبيل المثال ال الحصر    –ات. وقد تشمل هذه الدعاوى  أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاء

سلبية  ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات. وبالتالي فإن أي نتائج  
 مليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.لمثل هذه القضايا ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على ع
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 المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةالمخاطر  
المالية،   ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق

سهم وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف، وعقوبات مثل إيقاف التداول على األ
 .دائها المالي وربحيتها مؤقتًا أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها؛ مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأ

 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 
أنظمة   أوفشل النظام كانهيار تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما ُيعّرض الشركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة،

الالزمة   الماهرة العمالة توفر االتصال أو عدم أو الحرائق أو أخطاء الطبيعية أو الكوارث اإللكترونية الفيروسات الشركة أو   أنظمة الحماية أو اختراق
تلك البيانات   أمانوإدارتها أو تسرب البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالشركة أو بعمالئها أو بموظفيها أو انخفاض درجة  األنظمة هذه لتشغيل

ا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل والمعلومات، وإذ 
على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها    وجوهري  كبير أو إخفاق متكرر أو في حال وقوع أي من األحداث المذكورة أعاله، سيؤثر ذلك بشكل سلبي

 ة.المالية والتشغيلي

 مستأجرة عقاراتوجود بعض أصول الشركة على المتعلقة بمخاطر ال 
لدى الشركة عدد من مستودعات مستأجرة يتم استخدامها كمراكز فرز وتغليف وتوزيع في كل من مدينة الرياض ومدينة الدمام ومدينة جدة تم 

لك المستودعات، كما قامت الشركة باستئجار عدد من المباني  استئجارها من مستأجرين متعددين، وقد قامت الشركة بعمل بعض التحسينات على ت
، كما قامت الشركة بإستئجار عقار زراعي في منطقة الهياثم بمحافظة الخرج الستخدامها لإلنتاج الزراعي  ومكاتب إدارية  المخصصة إلسكان العمالة

وتحسينات المباني    الشركة  أو تستأجرها الشركة  (قائمة العقارات التي تملكها  3.20(فضًال راجع القسم الفرعي رقم    لمنتجات الخضراوات الطازجة
 )). العقود الجوهرية( 3.21) والقسم الفرعي األخرى

عقارات سوف يؤدي ذلك إلى ال  مع مالكلذلك، عدم قدرة الشركة على االلتزام بشروط العقود أو عدم القدرة على الحفاظ و/ أو تجديد العقود   
ج دخول الشركة في نزاعات قضائية وسحب العقارات المستأجرة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على استمرارية أعمال الشركة وبالتالي على نتائ

 عملياتها وأداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تي تطبق على العقود الحالية، سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة  كما أن عدم قدرة الشركة على تجديد تلك العقود بشروط مماثلة لل
 ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعتها المستقبلية.

سبب من األسباب، فستضطر إلى البحث عن مواقع أخرى تكون كلفتها   بها أليكما أنه في حال لم تتمكن الشركة من تجديد أي عقود اإليجار الخاصة  
ة  أعلى من كلفة المواقع الحالية أو قد تكون بشروط أقل مالئمة من شروط العقود الحالية، كما قد تتحمل الشركة نتيجة لذلك نفقات رأسمالي 

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي    إضافية ناتجة عن تجهيز العقارات المستأجرة بعقود جديدة، مما سيؤثر سلباً 
 وتوقعتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين  
كن وفي حال لم تتممن إجمالي الموظفين في الشركة،    %)65.25( نسبة الموظفين غير السعوديين حوالي  شكلت    ،م 2022يونيو    30كما في تاريخ  

  الشركة من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في 
على  ة  سياسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ الشرك 

الها كوادرها من العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعم
 وأرباحها ونتائج عملياتها. 

) الموظفين غير السعوديين  يونيو   30وكما في  م  2021ديسمبر    31م وكما في  2020ديسمبر    31موظف كما في  )  184و(  )200) و(228بلغ عدد 
) 1,534,476(  هما قيمت  م2020على التوالي، وقد بلغ إجمالي رسوم المقابل المالي للموظفين غير السعوديين التي تكبدتها الشركة خالل العام    م2022

  .) ريال سعودي1,125,842(  هما قيمت  م2022وخالل أول ستة أشهر من العام    ريال سعودي)  1,711,911(  هما قيمت  م2021سعودي و خالل العام    ريال

ي باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضًا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين) والت
م، لتصل إلى أربعمائة 2017) ريال سعودي شهريًا لكل تابع في عام  100أنها ارتفعت تدريجيًا من مائة (م، علمًا  01/07/2017أصبحت نافذة اعتبارًا من  

م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي يتحملها الموظف غير السعودي عن 2020) ريال سعودي شهريًا لكل تابع في عام  400(
يشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا  عائلته ستؤدي إلى زيادة تكلفة المع

ن  ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف ع
منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي  الموظفين غير السعوديين أو جزء  

 مستقبلية.سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها ال



- 17  - 
 

أ  م) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية 04/11/2020هـ (الموافق  18/03/1442نه في تاريخ  والجدير بالذكر أيضًا 
م)، وتستهدف هذه المبادرة  14/03/2021هـ (الموافق  01/08/1442السعودية، مبادرة تحسين العالقة التعاقدية والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ  

رة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وإلغاء نظام دعم رؤية وزا 
ت الكفيل، حيث تقدم المبادرة ثالث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدما 

جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين    المبادرة
احب  صاحب العمل والعامل الوافد. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة ص 

ظ  دد المبادرة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة. وبناًء عليه ال تضمن الشركة أن تحافالعمل، كما تح
  مشار على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجديد عقودهم بشروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر وفق اآلليات ال 

المطلوبة، إليها أعاله، وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات  
الية وتوقعاتها فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها الم

 المستقبلية. 

  بشغور منصب مدير إدارة المراجعة الداخليةالمتعلقة مخاطر ال 
من الرابع  ومن المتوقع أن يتم تعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية خالل الربع  ،هذه النشرة إدارة مراجعة داخلية حتى تاريخ  مدير  اليوجد لدى الشركة

ومن أهم مهام إدارة المراجعة الداخلية، إصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات المخاطر    م2022العام  
لتنبيه على أهم المخاطر بشكل فوري وتطبيق اإلجراءات التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك  ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف ل

فإن الشركة ستكون معرضة لمخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية ال سيما   إدارة المراجعة الداخلية،  تعيين مدير  وفي حال استمرار عدم    .المخاطر
 هو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة المالية.بعد إدراج الشركة في السوق الموازية، و 

   المنتجات الزراعيةتركز موردي المتعلقة بمخاطر ال 
مع اإلشارة إلى أن العالقة مع الموردين تقوم على   (محليين ودوليين)،  تعتمد الشركة في توريد المنتجات الزراعية على عدد من الموردين الرئيسيين

من إجمالي  %)  49.66و (%)  55.12%) و (54.72(  هما نسبت  أكبر خمسة موردين رئيسيين  حيث شكلأساس أوامر وطلبات التوريد والشراء المباشرة،  
%)  42.63و( %)47.57%) و (52.40( نسبته وما، م على التوالي2022يونيو   30وكما في  م2021ديسمبر  31و م 2020ديسمبر   31المشتريات كما في 

فضًال راجع القسم الفرعي ،    .م على التوالي2022يونيو    30وكما في    م2021ديسمبر    31و  م  2020ديسمبر   31كما في    المبيعاتمن إجمالي تكلفة  
)، وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع هذه النشرة  ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في  3) "كبار الموردين" من القسم (3.9.1(

العالقة مع أحد الموردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال   و/ أو قطع  مفاجئ في عمل الموردين، أو إيقاف
   لشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي.ا

 المستقلين  األعضاء عدد بقلة المتعلقة المخاطر 
لحالية التي  تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظرًا للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته ا

) أعضاء من بينهم عضوين مستقلين ، (لمزيد من  4ثالث سنوات من عدد أربعة (  ولمدةم)  31/10/2019(الموافق    ـه03/03/1441بدأت من تاريخ  
)، وحيث أن الشركة حاليًا تلتزم بمتطلبات هذه النشرة  من  مجلس  ال سر  ) "أعضاء مجلس اإلدارة وأمين  4.3.1المعلومات فضًال راجع القسم رقم (

) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي نصت على أن ال يقل عدد أعضاء 16) من المادة السادسة عشرة (3الفقرة الثالثة (
دم تحقيق الشركة، وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، إال أنه في حال ع

، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن الشركة  هذه النشرة  الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ  
لس اإلدارة المستقلين كما ذكر أعاله، وفي حال عدم التزامها  ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها، بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مج

جوهري على أعمال الشركة  وبذلك مستقبًال فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي  
 .ومركزها المالي ونتائج عملياتها

 المتعلقة بالعقود مع الغير مخاطر ال 
ممثلة بكل من عقد إيجار    وعقود اإليجار   العقود واالتفاقيات، وتشمل هذه العقود عقود االستشارات المالية  الشركة عدد من  و / أو ستبرمأبرمت  

ينة  لمباني مستودعات يتم استخدامها كمراكز فرز وتغليف وتوزيع في كل من مد  إيجارعقود  أرض يتم استخدامها كمزرعة إلنتاج الخضار الطازجة و
الرياض ومدينة الدمام ومدينة جدة مقامة على أراضي تم استئجارها من مستأجرين متعددين، وقد قامت الشركة بعمل بعض التحسينات على تلك 

مة  (قائ  3.20(فضًال راجع القسم الفرعي رقم    ومكاتب إداريةالمستودعات، كما قامت الشركة باستئجار عدد من المباني المخصصة إلسكان العمالة  
 )). العقود الجوهرية( 3.21) والقسم الفرعي وتحسينات المباني األخرى أو تستأجرها الشركة العقارات التي تملكها

بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاق بالوفاء  الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها  د معها  وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة 
ها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجًة إلفالسها أو عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها، أو في حال عدم قدرة الشركة على الشركة بالتزامات 

أو أي عقود أخرى سيتم توقيعها مستقبًال على سبيل المثال عقود التوريد وعقود   اإليجارالوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الغير شامًال ذلك عقود  
 البيع والتوزيع ،وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعبة.
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أو   الشركة  الشركة سوف تكون على مستوى تطلعات  أو  التأكيد بأن تلك األطراف  المتعاقدة معها، وفي حال عدم قدرة كما ال يمكن  األطراف 
لت الشركة  أو قضايا، وخسارة  منازعات مستقبلية  أي  حال وقوع  أو في  العقود،  تلك  ببنود  االلتزام  المتعاقدة معها على  األطراف  أو  لك الشركة 

 لتشغيلية وتوقعاتها المستقبلية.  على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها اسلبي وجوهري   بشكل المنازعات فإن ذلك سيؤثر

 ة كبالدائنين التجاريين للشر المخاطر المتعلقة  
ديسمبر   31كما في    ريال سعودي  مليون  )49.36و(  مليون ريال سعودي  )32.05(و  ) مليون ريال سعودي  11.02(للشركة    الدائنين التجاريينبلغ إجمالي  

و   )37.76(%  االلتزاماتمن إجمالي  الدائنين التجاريين  . وتمثل نسبة  على التوالي م2022يونيو    30في    م وكما2021ديسمبر    31كما في  و  م  2020
مع اإلشارة إلى أن متوسط فترة االئتمان    .على التواليم  2022ولفترة أول ستة شهور من العام    م2021  لعامو  م2020لعام    %)45.09و(  %)35.63(

 يوم.   )60(الممنوحة للشركة من قبل الموردين تبلغ 

حال تقادم   التجاريينوفي  الدائنين  عليهافقد    أرصدة  المتفق  المدة  السداد في  أو  التجارية  الدائنة  الشركة من سداد كامل ذممها  تتمكن  مع    ال 
أو قد يعرضها ذلك إلى رفع دعاوي    كة على اتفاقيات شراء بالدين بشروط مناسبة في المستقبل، األمر الذي قد ُيصعب حصول الشر الموردين

 .وتوقعاتها المستقبلية ونتائجها الماليةووضعها المالي على عملياتها التشغيلية بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر  قضائية من قبل الدائنين،

 المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون  
ومعرفة الموسمية للمنتجات وتوقعات الطلب إلدارة مخزونها من منتجات   الفواكهوتعتمد الشركة على خبرتها التراكمية في سوق منتجات الخضار 

دة  خالف ماتم توقعه، إذ قد يتأثر الطلب بإطالق منتجات جدي  الفواكهو، وقد تطرأ تغيرات جوهرية في الطلب على منتجات الخضار  الفواكهوالخضار  
من العوامل. في السوق، أو بالتغيرات في دورات المنتج أو التسعير أو التغيرات في أنماط إنفاق العمالء، أو دخول منافسين جدد إلى السوق أو غيرها  

الؤها بدقة أو إدارة عليه، فقد تقل طلبات العمالء على منتجات الشركة. وبالتالي، إذا لم تتمكن الشركة من تقدير حجم المنتجات التي يبحث عنها عم 
ؤدي إلى كميات اإلنتاج أو التوريد بطريقة مالئمة، فقد يؤدي إلى وجود فائض في مستويات المخزون، كما أن الزيادة في المخزون وسوء إدارته قد ت

وجوهري  سلبي بشكل   الصالحية مماسيؤثر انتهاءالحية المنتجات مماقد يجبر الشركة إلى تخفيض األسعار لبيع مخزونها قبل تاريخ صاحتمالية انتهاء 
 على أعمال الشركة ووضعها المالية ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

م بتغير سياسة قياس المخزون من سياسة متوسط التكلفة المرجح الى سياسة  2021ديسمبر    31كما قامت إدارة الشركة خالل السنة المنتهية في  
حيث أن سياسة الوارد أوًال صادر أوًال أكثر مالئمة لطبيعة مخزون الشركة وتخدم هدف اإلدارة إلعداد قوائم مالية تعرض  الوارد أوًال صادر أوًال،  

س المخزون معلومات وبيانات بصورة أكثر اعتمادية وأكثر مالئمة لمتخذي القرارت االقتصادية إعتماد على القوائم المالية، لم يكن لتغير سياسة قيا 
وبالتالي لم يتم تعديل أية من األرقام المقارنة سواء على قائمة المركز    2020ديسمبر    31على القوائم المالية عن السنة المنتهية في  أثر جوهري  

تغير سياسة قياس المخزون من سياسة متوسط التكلفة المرجح الى سياسة    أدىالمالي أو قائمة األرباح والخسائر أو قائمة حقوق الملكية، وقد  
 .2021 ديسمبر 31) ريال سعودي كما في السنة المنتهية 590,197زيادة قيمة المخزون ونقص تكلفة المبيعات بمبلغ ( إلى أوًال صادر  أوًال رد الوا

  31كما في    ) مليون ريال سعودي9.61(  ما قيمته، وسعودي    ) مليون ريال9.61(  ما قيمته) مليون ريال سعودي، و6.15(  ما قيمتهبلغ رصيد المخزون  
لدى الشركة أي مخصص بضاعة بطيئة الحركة كون أن   دال يوج  على التوالي، كما  يونيو  30وكما في    م2021ديسمبر    31كما في  م و  2020ديسمبر  

 م2021ديسمبر    31م و  2020يسمبر  د  31عدد أيام المخزون كما في    ، حيث بلغهذه النشرةكافة المنتجات لدى الشركة سريعة الحركة حتى تاريخ  
، مع العلم أن الشركة تتبع طريقة الجرد الدوري عند احتساب قيمة  على التوالي   ) يوم7.95و (  يوم  )16.57و ( يوم  )31.72(  م2022يونيو    30وكما في  

لدى الشركة سياسة مخصصات للمخزون التالف حتى تاريخ هده النشرة، حيث تقوم الشركة بقيد التالف    دال يوج. كما أنه  المخزون نهاية السنة المالية
الصالحية لكل صنف ومن خالل فحوصات المخزون الداخلية، وذلك للحد    انتهاءالفعلي بشكل أسبوعي بناًء على نظام إدارة المخزون الذي يتتبع تاريخ  

) 142,654(  ما قيمتهو  ،) ريال سعودي100,235(  ما قيمتهوقد بلغت قيمة المنتجات التالفة والمنتهية الصالحية التي تم إتالفها    من الكميات التالفة،
ديسمبر   31م وخالل السنة المالية المنتهية في 2020ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في  ) ريال سعودي91,266( ما قيمته، وريال سعودي

من  %)  0.12ونسبة (  %)0.11) و نسبة (%0.08على التوالي، مثلت هذه المبالغ نسبة (م  2022يونيو    30الل الفترة المالية المنتهية في  وخ م  2021
، على التوالي  م2022يونيو    30وكما في    م2021ديسمبر    31م وكما في تاريخ في  2020ديسمبر    31  إجمالي قيمة مشتريات الشركة كما في تاريخ

وتتمثل سياسة الشركة في السعي إلى المحافظة على المستوى األمثل من المخزون لمراقبة   لمنتجات التالفة ضمن تكلفة المبيعات،ويتم قيد ا
لمتاحة  تكاليف حيازة المخزون وزيادة كفاءة رأس المال العامل، مع ضمان تسليم السلع والبضائع في الوقت المناسب والحفاظ على جودة المنتجات ا 

فإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على مستويات المخزون المثلى ومراقبة المخزون بشكل دوري، سيؤدي ذلك إلى انخفاض شديد أو إلى   للعمالء.
في فائض في مستويات المخزون، مما قد يلحق الشركة بخسائر لعدم تمكنها من تلبية متطلبات العمالء، في الحالة األولى، أو تصريف المخزون،  

ال ونتائج عملياتها.الحالة  المالي،  التجارية بصورة سلبية وجوهرية، ووضعها  الشركة  يؤثر على عمليات  ارتفاع قيمة    ثانية، مما قد  حال  أنه في  كما 
الشركة  نتائج عمليات  هامش الربحية والمنتجات التالفة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على  

 . وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي

  باألصول الثابتةالمخاطر المتعلقة  
، كما )%15(إهالك سنوي يبلغ    والتعبئة وبمعدلالمعالجة والفرز  و  الزراعي  مراحل اإلنتاجإن لــدى الشــركة اآلت ومعدات متخصصــة تســتخدمها فــي  

كمافي  وم  2020ديسمبر    31كمافي  %)  26.63(و  %)19.81%) و(11.33(  الدفترية لآلالت والمعدات  بلغت نسبة اإلهالك المجمع من إجمالي القيمة
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الموثـوق   م2022يونيو    30وكما في  م  2021ديسمبر    31 التشـغيل  علـى  الشـركة  تعتمــد  لذلــك  عملياتها.  لنجــاح  للغايــة  مهمــة  وهــي  التوالي،  على 
أي صيانـة مطولـة لهـا   والمتسـق لهـذه المعـدات مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا وتوقعاتهـا الماليـة. إن أي عطـل غيـر متوقـع يطـرأ علـى اآلالت أو المعـدات أو

تجــات بالشــكل  أن يعطـل إنتـاج الشـركة ويضعـف قدرتهـا علـى إنتـاج كميـات كافيـة مـن المنتجــات بصــورة مســتمرة أو علــى تأميــن جــودة المن  مـن شـأنه
ووضعها    لــى أعمــال الشــركةجوهري عووفي حال وجود أي إخفاق سيؤثر بشكل ســلبي   بمتطلباتها التعاقدية.  االلتزامالــذي يلبــي مطالــب عمالئهــا أو  

 ونتائــج عملياتها. المستقبلية وتوقعاتهــا المالي

، فإن ذلك  والمشروعات تحت التنفيذ  والسيارات  اآلالت والمعداتو  متضمنة المبانيكما أنه وفي حال وجود إضافات جوهرية في األصول الثابتة  
سيزيد من مصروف اإلهالك السنوي، وفي حال عدم تحسن مستوى ربحية الشركة نتيجة لإلضافات الجوهرية في األصول الثابتة، فإن ذلك سيؤثر 

بحية إلى انخفاض الر   على مماسيؤديبشكل سلبي على ربحية الشركة نتيجة لزيادة مصروف اإلهالك السنوي وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري  
 في أعمــال الشــركة ووضعها المالي وتوقعاتهــا المستقبلية ونتائــج عملياتها.

 المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية  
هطول األمطار، وأنماط الطقس المتقلبة إلى تكبـد الشـركة تكاليـف كبيـرة وطائلـة  في قد تؤدي التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة والتغيرات

التي تستوردها الشركة مثل أسعار الشراء أو تكاليف النقل أو التخزين    الفواكهوجة على سبيل المثال عن زيادة التكاليف المرتبطة بالخضراوات  نات
  أسباب لفترات إضافية في الموانئ، كذلك قد تؤدي الظروف المناخية إلى تعطل عمليات المعالجة والفرز والتعبئة في مستودعات الشركة ألي  

ًا في المناطق الواقعة خارج مدن الرياض وجدة والدمام. كمـا يؤثـر علـى مرتبطة بالظروف المناخية أو تأخر إيصال منتجات الشركة لعمالئها خصوص
فسـيكون لذلـك أثـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا  قـدرة الشـركة ألداء وممارسـة عملياتهـا وبالتالـي التقليـل مـن نتائجهـا التشـغيلية.

 بلية.ومركزهـا المالي وتوقعاتهـا المسـتق 

 نتجات الشركة ملنقل التوزيع والبالمخاطر المتعلقة  
) مركبة بإحجام مختلفة لتقديم خدمات توصيل منتجاتها لكافة عمالئها ، وتتحمل الشركة ألي تكاليف 89تملك الشركة أسطول نقل مكون من عدد (

ضمنة تكاليف النقل، مع اإلشارة إلى أن الشركة تقوم بتعويض  مرتبطة بالنقل في حال قيامها بتوصيل منتجاتها للعمالء، حيث أن أسعار البيع مت
ي  العميل عن أي تلف في البضاعة المباعة قبل تسلمها من قبل العميل في حال كان تلف البضاعة المباعة ناتج عن إهمال من قبل الشركة. إن أ

ة أو بسبب تغيير قوانين وأنظمة النقل أو االشتراطات  تعطل في توفر خدمات النقل هذه سواء بسبب تعطل ألسطول النقل الذي تملكه الشرك
طة بالنقل النظامية لنقل منتجات الشركة أو ارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل مثل تكاليف البنزين والصيانة وقطع الغيار وتكاليف العمالة المرتب

ر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها سيؤثر بشكل مؤقت على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعمالئها، والذي سيؤث
لشركة المالي وعلى توقعاتها المستقبلية. كما أن تحمل الشركة ألي تعويضات للعمالء مقابل أي تلف في البضاعة المباعة نتيجة إلهمال من قبل ا

ي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها  سيؤدي إلى زيادة المصاريف التشغيلية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهر 
 المستقبلية. 

 الهيئة العامة للغذاء والدواء خيص االمخاطر المتعلقة بسحب تر  
 ـ ه14/07/1440) وتاريخ  WL-2020-FO-0504منشأة غدائية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء برقم ( تمارس الشركة نشاطها بموجب رخصة

منشأة غدائية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء   ، ورخصةم)،  03/2023/ 08(الموافق    ـه16/08/1444م) والتي تنتهي بتاريخ  09/03/2020(الموافق  
 م)،07/07/2024(الموافق    ـه01/01/1446م) والتي تنتهي بتاريخ  08/07/2021(الموافق    ـه28/11/1442) وتاريخ  WL-2021-FO-0667والدواء برقم (

الدمام  منشأة غدائية   ورخصة للتجارة بمدينة  الخير  لين  (لفرع شركة  برقم  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  وتاريخ WL-2020-FO-0160الصادرة عن   (
لفرع شركة لين الخير   منشأة غدائية م)، ورخصة28/01/2024ه (الموافق  16/08/1445م) والتي تنتهي بتاريخ  30/01/2020ه (الموافق  05/06/1440

م) والتي  07/03/2021(الموافق    ـه23/07/1442) وتاريخ  WL-2021-FO-0253الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء برقم (  للتجارة بمدينة جدة
 م). 06/03/2024(الموافق  ـه25/08/1445تنتهي بتاريخ 

الهيئة العامة للغذاء والدواء ومن تلك الشروط على سبيل المثال أنه عدم استخدام  يجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها  
توسعة المستودع/ مركز التوزيع الحاصل على الرخصة أو تغيير موقعة دون    زال يجوالرخصة ألي فرع أو موقع آخر غير الموقع الممنوح له الرخصة،  

الدواء، في حال رغبة المستودع / مركز التوزيع تعديل بياناته في السجل التجاري فيجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للغذاء و
ال المنتجات  النظام اإللكتروني لتسجيل  المصنعة محليًا في  الشركة تسجيل جميع منتجاتها  للغذاء والدواء، يجب على  العامة  الهيئة  غذائية إشعار 

تداو  والدواء قبل  للغذاء  العامة  بالهيئة  الفنية  الخاص  اللوائح  بتطبيق جميع  االلتزام  التوزيع  مركز   / المستودع  يجب على  المحلي،  السوق  لها في 
ة، على والمواصفات القياسية السعودية / الخليجية المعتمدة ذات العالقة والتعاميم الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالمنشآت والمنتجات الغذائي

بطلب  التقدم  التوزيع  / مركز  (  المستودع  اإللكتروني وذلك قبل  النظام  عبر  للترخيص  الترخيص،  60التجديد  انتهاء  تاريخ  يوم من  يح)  للشركة   قال 
القانونية بحق    اإلجراءاتيقية، ويحق للهيئة العامة للغذاء والدواء في حال قيام الشركة بذلك اتخاذ  و استخدام الرخصة في أي مادة دعائية أو تس

بالشركة ومتاح في جمي  الترخيص موجود  البيانات، يجب أن يكون  أو تغيير في  أو مسح  إجراء أي تعديل  الترخيص الغي في حالة  يعتبر  ع  الشركة، 
ة العامة للغذاء والدواء، وإذا لم تلتزم الشركة بشروط وتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء فإنها ستكون  عند طلبه من قبل مفتشي الهيئ   األوقات

الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بها، وفي حال سحب الرخص من الشركة فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار    معرضة لسحب الرخص الصادرة عن
ن لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر  في ممارسة نشاطها. وسيكو 

 سهمها في السوق.
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 المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة لمعايير الجودة والسالمة 
للغذاء والدواء، والتي تفرض بصورة متزايدة معايير صارمة   تخضع منتجات الشركة إلى مراقبة الجودة والسالمة في المملكة من قبل الهيئة العامة

ء والدواء  يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد يكلف ذلك الشركة مبالغ كبيرة، كما أن مخالفة الشركة لمعايير الهيئة العامة للغذا
على تلك المخالفات، ونتيجة لذلك فقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها    في أي وقت يجعلها عرضة لتحمل مبالغ مالية ناشئة عن الغرامات المفروضة

 وجوهري. سلبيبشكل المالية 

 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  
 الفواكه ووذلك فيما يتعلق بشراء وتوريد منتجات الخضراوات   تخضع بعض معامالت الشركة لعمالت غير الريال السعودي، ال سيما الدوالر األمريكي،

الهند وجمهورية فرنسا والواليات   الهاشمية ودولة  المتحدة والمملكة األردنية  العربية  الشركة من كل من دولة اإلمارات  توريدات  المتحدة  وتتركز 
 عمالت:و دولة كينيا ، وتوضح الجداول أدناه تعامالت الشركة وفقًا لل األمريكية

 وغيرها   الفواكهومنتجات الخضار تعامالت الشركة وفقًا للعمالت فيما يتعلق بشراء  ):11الجدول رقم (

 العملة 
 م 2021 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في   م 2020 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  

يونيو   30المنتهية في  المالية المالية للفترة 
  م2022

المشتريات (ريال  
 سعودي)

من إجمالي   النسبة
 (%) المشتريات

المشتريات (ريال  
 سعودي)

من إجمالي   النسبة
 (%) المشتريات

المشتريات (ريال  
 سعودي)

من إجمالي   النسبة
 (%) المشتريات

 %81.54 62,293,404 %77.25 103,613,921 96.33% 119,509,541 الريال السعودي

 %18.46 14,106,587 %22.75 30,518,467 3.67% 4,555,728 الدوالر األمريكي  
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 عمالت أخرى  
 100.00% 76,399,991 100.00% 134,132,388 100.00% 124,065,269 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

 تعامالت الشركة وفقًا للعمالت فيما يتعلق ببيع منتجات الشركة  ):12( رقم  الجدول 

 العملة 
 م 2021 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في   م 2020 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  

يونيو   30المالية المنتهية في  المالية للفترة 
  م2022

اإليرادات (ريال  
 سعودي)

نسبة من إجمالي  
 اإليرادات (%)

اإليرادات (ريال  
 سعودي)

نسبة من إجمالي  
 اإليرادات (%)

اإليرادات (ريال  
 سعودي)

نسبة من إجمالي  
 اإليرادات (%)

 %100.00 109,590,451 %100.00 188,560,193 %100.00 152,484,998 الريال السعودي
الدوالر األمريكي  

 وعمالت أخرى 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 % 100.00 109,590,451 % 100.00 188,560,193 % 100.00 152,484,998 اإلجمالي 
 المصدر: الشركة 

كة. وكجزء  إن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة الممل
دوالر   1ريال سعودي مقابل    3.75السعودي، حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر ب  من سياسة المملكة، فإن الريال  

ودي  أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السع
تكاليف المعامالت، وفي المقابل فإن سعر صرف الريال السعودي أمام اليورو يخضع   ي تستخدمها الشركة إلى زيادةمقابل العمالت األجنبية الت

لعوامل العرض والطلب ومعرض للتقلبات في أي وقت، وعليه قد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية (ال سيما 
 .إلى التأثير سلبًا وبشكل جوهري على نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ية اإلسترليني)الدوالر األمريكي واليورو والجن

 المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 
  تلك   وتتميزوال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فّعال مع الشركات األخرى في السوق،    تنافسية،تعمل الشركة في بيئة  

 الشركة   وتتوقع  وتحديثاتها،  حديثاً   السوق  إلى  المقدمة  المنتجات  وتحديث  وتطوير  العمالء  ومتطلبات  التقنية  الناحية  من  التغير  سريعة  بأنها  المنافسة
  منه   والمصروفات،  التكاليف  في  زيادة  واألسعار  المنتجات  في  القوية  المنافسة  عن  ينتج  وقد.  األسعار  في  الزيادة  أو  المنتجات  في  منافسة  تواجه  أن

 المقدمة  المنتجات  استبدال  ورسوم  المنتجات  وخصومات  والتطوير  والبحوث  المستقبلية  والمبيعات  والتسويق  اإلعالنات  تكاليف  المثال  سبيل  على
  إنشاء   على  للشركة  والرئيسية  الحالية  المنافسة  الشركات  تعمل  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  بالمنتجات،  المتعلقة  المستمرة  والخدمات  التسويق  ودعم

  الشركات   تحتاج  قد  تلك،  االستحواذ  لصفقات  ونتيجةً .  مصادرهم  وتطّور  تحّسن  أن  شأنها  من  والتي  أخرى  أطراف  مع  أو  بينهم  فيما  شراكة   عالقات
 عرض   أو  لبيع  أكبر  مصادر  وتخصيص   العميل  أو  المستخدم  ومتطلبات  الجديدة  التقنيات  تطوير  على  تعمل  أن  للشركة  والرئيسية  الحالية  المنافسة

  وبشكل   بسرعة  عروضهم  وتوسيع   تطوير  أو  أكبر  بسرعة  المتواجدة  األخرى  الفرص  من  واالستفادة  األسعار،  في  المنافسة  إيقاف  أو  وبدء  حلولهم،
.  السوق   في  الحالية  الشركة  حصص  تقلل  أن  شأنها  من  والتي  المعروضة  وخدماتهم  منتجاتهم  مضاعفة  على  المنافسون  يعمل  وقد.  الشركة  من  أوسع

 .عملياتها ونتائج المالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري وبشكل كبير سلبي تأثير أعاله ُذكر ما  لكل وسيكون
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العالمي    المتعلقة  المخاطر  العامة، بما في ذلك االنتشار  أو غيرها مما يهدد الصحة  المعدية  بتفشي األمراض 

 )  19-كورونا (كوفيد فيروس جائحةالمستمر ل
) المستجد والذي 19-نظرًا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد

العالم، وماصاحب ذلك من القرارات الصادرة من الجهات    أنحاءم بداية من الصين ومن ثم في جميع  2019أ بالتفشي منذ أواخر شهر ديسمبر  بد
- جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد انتشاروالتدابير الوقائية للتصدي والحد من  االحترازيةالمختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات 

)، والتي تقتضي على سبيل المثال ال الحصر: بحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض  19
وتع ذلك،  وغير  بعد  عن  بالعمل  بعضها  الزام  أو  القطاعات  لبعض  العمل  عدد ساعات  وتقليص  بالتجزئة  الداخلي البيع  الطيران  رحالت  جميع  ليق 

وفرض قيود مؤقتة على جميع  والحافالت وسيارات األجرة والقطارات، وتعليق الدخول ألغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكة
ال المنورة وإغالق  المكرمة والمدينة  زيارة مدينتي مكة  المملكة لمنعهم من  المقيمين في  التجارية وجميع األنشطة  الحجاج والمعتمرين  مجمعات 

 داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات. 

) في المملكة. كما سيكون لهذه  COVID-19فيروس كورونا (  انتشاريمكن ضمان أن اإلجراءات الموضحة أعاله سوف تنجح في إيقاف أو الحد من    ال
عودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها، مما سيؤثر بدوره وبشكل سلبي اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد الس

 وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

زمة الشرق األوسط التنفسية  ) ومتالCOVID-19كما سيترتب على تفشي أي مرض من األمراض المعدية منها على سبيل المثال فيروس كورونا (
)MERS  (  األنفلونزا) وفيروسHINI) ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة (SARS  في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري (

عدم القدرة  عمالء الشركة أو    على اقتصاد المملكة وبالتالي على عمليات الشركة كانخفاض إيراداتها أو عدم القدرة على تحصيل الذمم المدينة من
عمالء جدد خالل تلك الفترة. باإلضافة إلى أنه في حال إصابة أحد موظفي الشركة بالفيروس أو   على الحفاظ على العمالء الحاليين و/ أو استقطاب

 على سير أعمال الشركة.جوهري   سلبًا وبشكلغيره من األمراض المعدية في المستقبل فإن ذلك سيؤثر 

العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك نقص في عدد الموظفين في كافة إدارات الشركة    انتشاركما أنه وفي حال  
العمل، مما مـن شـأنه أن يعطـل   أو ساعات  العمل  إلى تقليص عدد ورديات  أو سيؤدي  إدارات اإلنتاج  التشغيلية في  بما في ذلك في  العمليات 

  .الشركة

يمكنها ضمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم الخسائر الناجمة    الشركة ال  النشرة فإنهذه  يوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ    وحيث أنه ال  
 المستقبلية.  عن هذه الجائحة وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ 
(فضًال   اإلنتاج الزراعيمن خالل الدخول في قطاع   تنويع المنتجاتتحديث أصولها الثابتة باإلضافة إلى  النشرة علىهذه  تعمل الشركة كما في تاريخ 

الفرعي ( القسم  القسم (3.15راجع  التنفيذ" من  أعمالها" من  3) "المشاريع تحت  الشركة وطبيعة  النشرة) "خلفية عن  الشركة    ).  هذه  تواجه  قد 
التأخر في إتمام إنشاء المشاريع وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة    –على سبيل المثال ال الحصر    -تحديات وعوائق عديدة  

القدرة على   الشركة  أو عدم  أو تعرض المشاريع لمخاطر تشغيلية قد تحدث بسبب عوامل مختلفة، مما ال يعطي أي ضمان أن خطط  تجديدها، 
ما يؤثر  لتحديث أصولها وتوسيع عملياتها سيحقق نجاحًا وسيكون له القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف م

 .أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبليةبشكل سلبي وجوهري على 

 بموسمية أعمال الشركة  المتعلقة المخاطر 
ها  يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن شهر رمضان تزيد في

سم الطازجة خالل مو  الفواكهالطازجة، كما تزداد مبيعات منتجاتها من    الفواكهومبيعات الشركة نظرًا لزيادة االستهالك على منتجات الخضراوات  
ل واضح خالل  الصيف مقارنة بالفترات األخرى من السنة ، كما أن مستويات مبيعات الشركة ثابتة تقريبًا خالل باقي فترات السنة وال تتأثر سلبيًا بشك

الخضراوات   بمنتجات  الخاصة  المواسم  لتنوع  نظرًا  فترة  السنة.  الفواكهوأي  فترات  خالل  ا  الطازجة  تكيف مستويات  عدم  فإن  لمشتريات  لذلك، 
فإن ذلك قد يؤدي إلى تكبد الشركة إلى تكاليف   السوق،والمخزون لمنتجات الشركة مع وجود أي انخفاض حاد في الطلب على منتجات الشركة في  

عات  إضافية خصوصًا تكاليف تخزين إضافية أو تلف المنتجات، كما أن أو انخفاض الطلب بشكل عام على منتجات الشركة سيؤثر سلبيًا على مبي
 بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وبالتالي التأثيرالشركة، 

 م2021من يناير  بدءاً المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها  
تحصيل الرسوم بالزيادة    والتي بدأمن الركاب والسفن التي تستفيد من خدماتها،  قررت الهيئة العامة للموانئ السعودية زيادة الرسوم التي تتقاضاها  

حيث رفعت الهيئة العامة للموانئ السعودية رسوم سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة من   .2021الجديدة إعتبارًا من أول يناير 
ريال    100%. كما بلغت رسوم القدوم للميناء  320ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة    6,300ريال إلى    1,500

 ريال رسوم المغادرة.   100للزيارة الواحدة ألي سفينة، و
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المنتهية في   المالية  الشركة للسنة  المدفوعة من قبل  الجمركي  التخليص  إجمالي قيمة رسوم  التالي  الجدول  م والسنة 2020ديسمبر    31يوضح 
 م: 2022يونيو  30م والفترة المالية المنتهية في 2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 يص الجمركي رسوم التخل  ):14الجدول رقم (

 بيان
 31السنة المالية المنتهية في كما في 

 (بالريال السعودي) م2020ديسمبر 
 31السنة المالية المنتهية في كما في 

 (بالريال السعودي) م2021ديسمبر 
  30الفترة المالية المنتهية في كما في 

 (بالريال السعودي)  م2022يونيو 

 355,061 782,190 529,144 رسوم التخليص الجمركي  

 355,061 782,190 529,144 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

الطازجة من خارج المملكة، فإن زيادة الرسوم الخاصة بالهيئة العامة   الفواكهووحيث أن الشركة تعتمد على استيراد جزء من منتجات الخضراوات  
الخضراوات   منتجات  تكاليف  على  بالزيادة  سينعكس  السعودية  تكاليف    ةالمستورد الطازجة    الفواكهوللموانئ  زيادة  وبالتالي  المملكة  خارج  من 

 لياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية. ، والذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عمالمبيعات 

   بتوقف أو نقص استغالل الطاقة اإلنتاجية لمزارع الشركة المتعلقةالمخاطر  
( لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى في إنتاج بعض منتجات الخضار    باستخدامهاوتقوم    أرض زراعية مستأجرةحيث أن الشركة في الوقت الحالي  

التنبؤ بالقرارات الحكومية المستقبلية فيما يتعلق بتوقيف زراعة بعض المنتجات  نال يمكوحيث أنه " بعنوان (مزارع الشركة))، 3.22القسم الفرعي "
وجود صيانة   الزراعية وقد يكون منها منتجات زراعية تنتجها الشركة، كما أن مزارع الشركة عرض لمخاطر تشغيلية نتيجة عدة عوامل بما في ذلك عدم

أو انقطاع المواد    المياهدورية لتربة المزارع والمحافظة على خصوبة التربة وتحسينها أو الحرائق والكوارث الطبيعية أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء و
الشركة بإنتاجها أو حدوث أي    وقد يؤدي أي قرارات حكومية صادرة بالتوقف عن زراعة منتجات زراعية تقوم الخام المستخدمة من البذور واألسمدة،

نتجات  أعطال ناتجة عن المخاطر التشغيلية أعاله ، إلى توقف أو انخفاض نسب استغالل الطاقة اإلنتاجية للشركة، كما أن عملية التحول إلنتاج م
إ يترتب عليه مصاريف تشغيلية  باإلضافة قد  انتقالية  زمنية  إضافية وفترة  رأسمالية  تكاليف  يتطلب  ضافية، مما سيؤثر بشكل سلبي  أخرى قد 

 وجوهري على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية 

 الزراعي  اإلنتاجبزيادة تكاليف اإلنتاج لقطاع  المتعلقةالمخاطر  
بأنواعها وتكاليفها    هذه النشرةكما في تاريخ    إلنشائهيعتبر إنتاج المنتجات الزراعية من خالل مزارع الشركة أو من خالل مصنعها التي تخطط الشركة  

جزء منها    المرتبطة بالمواد الخام والمتضمنة على سبيل المثال ال الحصر البذور الزراعية واألسمدة الكيماوية والتي تعتمد الشركة في الحصول على
والكهرباء ورسوم الخدمات وتكاليف    والمياهوتكاليف استهالك الوقود  من أطراف خارجية والتكاليف األخرى المرتبطة باإلنتاج مثل قيمة اإليجارات  

شكل  العمالة وتكاليف اإلصالح والصيانة وأقساط التأمين عرضة للتقلبات، فإذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكاليف اإلنتاج، فإن ذلك سيؤثر ب 
 ملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.سلبي وجوهري وبدرجة كبيرة على إيرادات الشركة وبالتالي على نتائج ع

 بعدم وجود عقود توريد وتوزيع موقعة مع الموردين الرئيسين المخاطر المتعلقة  
وعلى أساس غير حصري، ويعني ذلك  تعتمد الشركة على أوامر الشراء والفوترة المباشرة في التعامل مع عقود التوريد والتوزيع للموردين الرئيسيين

. وعليه، قد يصعب على الشركة أن مع منافسي الشركة بخصوص نفس المواد التي تتلقاها الشركة  اتفاقياتحق للموردين التعامل أو إبرام  أنه ي 
الرئيسيين، وقد   الموردين  اتفاقيات مع هؤالء  أو  العمل في ظل عدم وجود عقود  تأثر  التوريد وعدم  استمرار  تتمكتضمن  تلبية   نال  الشركة من 

في   عمالئها من حيث استمرار توريد المنتجات بنفس النوعيات والجودة التي اعتادوا عليها، وستتأثر أعمال الشركة وعالقتها بعمالئها سلبًا، متطلبات
سهم في  ف حال قام أي من هؤالء الموردين الرئيسيين بإنهاء أعمالهم مع الشركة في المستقبل أو التحول إلى منافسين آخرين أو توزيع منتجاتهم بأن 

أو في حال أبرم أي من موردي الشركة اتفاقية    السوق المحلي أو تقليص حجم المنتجات نتيجة نقص التوريد أو وقوع تغييرات في االستراتيجية
إيجاد   كما أنه ال يوجد أي ضمان أن الشركة قادرة علىأو غيرها،    حصرية مع منافس أو حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين

 مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. موردين آخرين بشروط وأحكام مماثلة،  

 بشروط عالقات الشركة مع العمالء الرئيسيين من فئة األسواق المركزية والسوبرماركت المخاطر المتعلقة  
تخضع عالقات الشركة مع العمالء من فئة األسواق المركزية والسوبر ماركت بشكل عام لشروط اتفاقيات فتح الحسابات التي يوقعها العمالء  

الشركة عقود    والتي تبين الحد االئتماني المخصص لكل عميل وفترة السداد وغيرها، باإلضافة إلى أوامر الشراء المرسلة مع العمالء. وتبعًا لذلك، فإن
ليس لدى الشركة أي  مع أغلبية عمالئها التتبع نمطًا تعاقديًا نموذجيًا، وإنما تبيع الشركة أصنافها لهم بناًء على أوامر الشراء وفواتير البيع. وعليه،  

و/ أو تقليص مسحوباتهم   ضمان تعاقدي الستمرار العمل مع معظم عمالئها، وفي حال قيام جزء كبير من عمالء الشركة بإنهاء أعمالهم مع الشركة
 من منتجات الشركة، نظرًا لوجود عيوب في المنتجات أو اإلحجام في التعامل مع الشركة ألي أسباب أخرى، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

 على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.  
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 لصحة المتصلة بمنتجات الشركةبمشاكل الجودة أو االمخاطر المتعلقة  
  إن المخاوف المحيطة بسالمة المنتجات المخزنة في مستودعات الشركة أو سالمة وجود سلسلة التوريد الخاصة بالشركة يمكن أن تدفع عمالئها 

ء في قطاع خدمات األغذية الذين يلتزم مثًال تجار التجزئة أو العمال  إلى تجنب شراء منتجات معينة منها، أو البحث عن مصادر بديلة، كذلك قد ال
علية  يشترون منتجات الشركة بمتطلباتها لتخزين المنتجات لضمان جودتها، كما إن الدعاية السلبية لهذه المخاوف سواء كانت تستند إلى وقائع ف

مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على   ومؤكدة أو غير ذلك، يمكن أن تؤدي إلى عزوف العمالء أو المستهلكين النهائيين عن شراء منتجات الشركة،
إلى ذلك، قد ال باإلضافة  المستقبلية.  المالي وتوقعاتها  الشركة ونتائج عملياتها ووضعها  الشركة    أعمال  التي تضعها  التشغيلية  تكون الضوابط 

والمنتجات الغذائية بشكل عام والتالعب   اكهالفوو وتقوم بتدريب الموظفين عليها فعالة في الوقاية من األمراض المتأتية من منتجات الخضراوات 
مواد غذائية منتهية الصالحية مستلمة من الموردين أو مسلمة للعمالء)    اكتشافباألغذية وغيرها من مشاكل المواد الغذائية (بمافي ذلك خطر عدم  

 التي ستؤثر على عملياتها.

صورة  كما قد يتم سحب المنتجات التي توزعها الشركة، بمافي ذلك استردادها أو سحبها بشكل تطوعي، إذا سبب إصابات أو أمراض، أو تم تصنيفها ب
دة في الطعم وخاطئة أو تزييفها أو تزويرها أو مخالفتها للوائح الحكومية، ويجوز للشركة استرداد أو سحب المنتجات التي ترى أنها التفي بمعايير الج

أو المظهر أو غيرها بشكل تطوعي، حماية لعالمة الشركة التجارية وسمعتها، وقد يؤدي سحب منتج في المستقبل إلى تكبد نفقات كبيرة وغير 
سلبي وجوهري  متوقعة، أو إتالف مخزون المنتج، أو اإلضرار بسمعة الشركة أو خسارة مبيعات لعدم توفر المنتج لفترة من الوقت، مما سيؤثر بشكل  

 على أعما ل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.  

وقد تقع حوادث في المستقبل تتعلق بسالمة وجودة منتجات الشركة، مماسيؤدي إلى نشوء مطالبات على الشركة بشأن المسؤولية عن المنتجات، 
الهيئة العامة للغذاء والدواء أو أي جهة حكومية أخرى مما سيؤثر  ات وغرامات من قبل  بوسحب المنتجات والدعاية السلبية، كما قد يتم فرض عقو

 بشكل سلبي وجوهري على أعما ل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 ل بها على أعمال الشركة  ووائح المعملبالتغييرات في األنظمة والالمخاطر المتعلقة  
من خارج المملكة. وبناًء عليه، تؤثر أنظمة االستيراد   الفواكهوعلى استيراد منتجات الخضار    بشكل جزئي، تعتمد أعمال الشركة  هذه النشرةكما في تاريخ  

على في المملكة وقوانين التصدير لدى سلطات االختصاص التي تستورد منها الشركة أو موردي المنتجات، التي تقوم الشركة بتوزيعها بشكل كبير 
كة. وإذا تضمنت لوائح االستيراد على مزيد من القيود المفروضة على المنتجات التي تقوم الشركة بشرائها من موردين، أو إذا مافرضت  أعمال الشر 

فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعما   كلي،عقويات أو إجراءات مقاطعة على البلدان التي تستورد الشركة منها منتجاتها بشكل جزئي أو  
 كة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.ل الشر 

 المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الزراعية 
ي في المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من خالل عاستفادت الشركة من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم القطاع الزرا

، وكان لهذه الحوافز دور هام في نجاح عمليات الشركة، مع اإلشارة إلى أن  القطاع الزراعيصندوق التنمية الزراعية الذي يقدم قروض ميسرة لدعم  
بتاريخ   وقعت  قد  صندوق  2021/ 05/ 06(الموافق    ـه04/09/1442الشركة  من  قرض  مليون  م)إتفاقية  وثالثين  تسعة  بقيمة  الزراعية  التنمية 

ريال سعودي مقابل خدمات المتابعة والتقييم من قبل صندوق التنمية الزراعية.   )117,000(  ألف  عشر  وسبعة  مائةيخصم منه مبلغ   )39,000,000(
الشركة، باإلضافة إلى ذلك، يعتبر الساهمين في  ) ريال سعودي مقدم من قبل  85,000,000إن القرض مضمون بالتنازل عن إيرادات العقود البالغة (

الشركة متضامنين فيما بينهم في سداد كامل قيمة القرض، والتنفك مسؤوليتهم عن القرض إال بعد سداد كامل القرض. وسيؤدي أي وقف أو 
 .تائج عملياتها وتوقعاتها المستقبليةتعليق لهذه الحوافز إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي ون

 الحديثة  الزراعةباستخدام تقنيات  المتعلقةالمخاطر  
الري واستخدام الحديثة في  التقنيات  استخدام  منها  لمزارعها  اإلنتاجية  العمليات  الحديثة في  الزراعة  تقنيات  استخدام  الشركة على  اآلالت    تعتمد 

تحديات ناتجة عن استخدامها لتقنيات الزراعة الحديثة منها فيما يتعلق بزيادة التلوث والمخلفات البيئية وفائض اإلنتاج والمعدات، قد تواجه الشركة  
مستخدمة، غير المستخدم مما يمثل استنزاف للموارد وقلة استخدام الموارد البشرية، وفي حال حدوث أي أعطال تقنية وتشغيلية للتقنيات الزراعية ال

ؤدي إلى توقف بشكل جزئي أو كلي لعمليات اإلنتاج في مزارع الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج  فإن ذلك سي
 .عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية
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 العالقة ذات األطراف مع المخاطر المتعلقة بالمعامالت 
 ع أطراف ذات عالقة تتمثل في كل من تعامالت تجارية.تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية م 

%) من إجمالي قيمة  6.60) ريال سعودي شكلت مانسبته (21,309,170( ما قيمتهبلغت إجمالي قيمة التعامالت المستحقة من أطراف ذات عالقة  
%) من إجمالي  3.55) ريال سعودي شكلت مانسبته (6,594,966(  ما قيمتهم، و2021ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في    التعامالت والتعاقدات

توجد أي تعامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة خالل السنة   م، وال2022يونيو    30  المنتهية فيقيمة التعامالت والتعاقدات خالل الفترة المالية  
   م.2020ديسمبر  30 المنتهية فيالمالية 

في %) من إجمالي رصيد األصول  6.73) ريال سعودي يمثل مانسبته (11,735426( ما قيمتهبلغ رصيد التعامالت المستحقة من أطراف ذات عالقة 
 30كما في  %) من إجمالي رصيد موجودات الشركة  7.14) ريال سعودي يمثل مانسبته (14,615,004(  ما قيمتهو  م،2021ديسمبر    31كما في    الشركة

 م. 2022يونيو 

ديسمبر   31م والسنة المنتهية في  2020ديسمبر    31ويبين الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في   
 م: 2021

 ف ذات العالقة: المعامالت مع األطرا 13الجدول رقم 

 م 2020 ديسمبر 31  في المنتهية المالية للسنة العالقة  ذات األطراف مع المعامالت

  من مستحقة مبالغ
 عالقة  ذات أطراف

  طبيعة
 العالقة 

 التعامل طبيعة
  قيمة إجمالي

 التعامالت

 الرصيد
  31 في  كما

 م 2020  ديسمبر

  قيمة  إجمالي من النسبة
  خالل والتعامالت العقود

 (%) العام

  إجمالي من  الرصيد نسبة
  العام خالل األصول رصيد 

(%) 

  إجمالي من النسبة
 (%)  العام خالل اإليرادات

 اليوجد 

   
  قيمة إجمالي

 التعامالت

  قيمة  إجمالي من النسبة الرصيد
  خالل والتعامالت العقود

 (%) العام

  اإللتزامات إجمالي من النسبة
 (%)  العام خالل

  إجمالي من النسبة
  العام خالل المشتريات

(%) 
 إلى مستحقة مبالغ

 عالقة  ذات أطراف
  طبيعة
 العالقة 

 التعامل طبيعة
  31 في  كما

 م 2020  ديسمبر

 اليوجد 

 م 2021 ديسمبر 31  في المنتهية المالية للسنة العالقة  ذات األطراف مع المعامالت

  من مستحقة مبالغ
 عالقة  ذات أطراف

  طبيعة
 العالقة 

 التعامل طبيعة
  قيمة إجمالي

 التعامالت

 الرصيد
  31 في  كما

 م 2021  ديسمبر

  قيمة  إجمالي من النسبة
  خالل والتعامالت العقود

 (%) العام

  إجمالي من  الرصيد نسبة
 (اإللتزامات) األصول رصيد 

 (%)  العام خالل

  إجمالي من النسبة
  (المشتريات) اإليرادات
 (%)  العام خالل

  بصمة  مؤسسة
 السلطان

  ذو طرف
 عالقة 

% 5.12 16,522,298 16,522,298 مبيعات  %9.48 %8.76 

  بصمة  مؤسسة
 السلطان

  ذو طرف
 عالقة 

% 1.48 ) 4,786,872( ) 4,786,872( مشتريات  (%5.32  ) (%3.57  ) 

% 6.60 11,735,426 21,309,170 اإلجمالي  %6.73 %11.30 

 إلى مستحقة مبالغ
 عالقة  ذات أطراف

  طبيعة
 العالقة 

 التعامل طبيعة
  قيمة إجمالي

 التعامالت

 الرصيد
  31 في  كما

 م 2021  ديسمبر

  قيمة  إجمالي من النسبة
  خالل والتعامالت العقود

 (%) العام

  االلتزامات إجمالي من النسبة
 (%)  العام خالل

  إجمالي من النسبة
  العام خالل المشتريات

(%) 

 اليوجد 

 م 2022يونيو  30المنتهية في   للفترة الماليةمع األطراف ذات العالقة  المعامالت

  من مستحقة مبالغ
 عالقة  ذات أطراف

  طبيعة
 العالقة 

 التعامل طبيعة
  قيمة إجمالي

 التعامالت

 الرصيد
  يونيو 30 في  كما

 م 2022

  قيمة  إجمالي من النسبة
  خالل والتعامالت العقود

 (%) الفترة

  إجمالي من  الرصيد نسبة
  الفترة خالل األصول رصيد 

(%) 

  إجمالي من النسبة
  (المشتريات) اإليرادات
 (%)  الفترة خالل

  العالمية تقدم  شركة
  وتقنية  لالتصاالت

 المعلومات

  ذو طرف
 عالقة 

  مصروفات
 بالنيابة   مسددة

1,040,212 0 0.56 % 0.00 % 0.95 % 

  بصمة  مؤسسة
 السلطان

  ذو طرف
 عالقة 

 % 3.85 % 7.14 % 2.27 14,615,004 4,217,166 مبيعات

  بصمة  مؤسسة
 السلطان

  ذو طرف
 عالقة 

 %) 1.75( % 0.00 % 0.72 0 ) 1,337,588( مشتريات

 % 6.02 % 7.14 % 3.55 14,615,004 6,594,966 اإلجمالي

 إلى مستحقة مبالغ
 عالقة  ذات أطراف

  طبيعة
 العالقة 

 التعامل طبيعة
  قيمة إجمالي

 التعامالت

 الرصيد
  يونيو 30 في  كما

 م 2022

  قيمة  إجمالي من النسبة
  خالل والتعامالت العقود

 (%) الفترة

  اإللتزامات إجمالي من النسبة
 (%)  الفترة خالل

  إجمالي من النسبة
  العام خالل المشتريات

(%) 

 اليوجد 

 ومعلومات اإلدارة.  م2021ديسمبر  31للشركة للسنة المالية المنتهية في  ذات الغرض الخاص  المصدر: القوائم المالية المراجعة
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عاله مع اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة الموضحة في الجدول أ
 وفق ماهو موضح في الجدول أدناه:  

 : تفاصيل العقود المبرمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة 14الجدول رقم 

 تاريخ موافقة الجمعية  تفاصيل العقود والتعامالت  الجهة 

 السلطان بصمة مؤسسة 

عبارة عن محصلة معامالت تجارية (بيع وشراء) حيث تستورد شركة لين   •
 أن  السلطان حيثالخير المنتجات وتبيع جزء منها الي مؤسسة بصمة  

رقم   ثالجة  تمتلك  السلطان  بصمة  الرياض   39مؤسسة  سوق  في 
بصمة    – المركزي   مؤسسة  من  الخير  لين  شركة  تشتري  أحيانا  أيضا 

 السلطان بعض ما تحتاجه الستكمال طلبية عمالئها . 
آل   • عبدهللا  محمد  علي  يملكالمساهم/  بصمة  مؤسسة    شريم 

م،  2021/ 07/ 01، حيث قام باالستحواذ على المؤسسة بتاريخ  السلطان
مع العلم أن شركة لين الخير للتجارة لديها تعامالت تجارية مع مؤسسة  
قيمة   بلغت  حيث  عليها،  االستحواذ  تاريخ  قبل  من  السلطان  بصمة 

ما  م 2020التعامالت التجارية مع مؤسسة بصمة السلطان في العام 
و10,962,063(  قيمته كمشتريات  سعودي  ريال  قيمته )    ما 

   ريال سعودي كمبيعات.) 10,512,342(
قبل   • من  السلطان  بصمة  مؤسسة  على  االستحواذ  تاريخ  ألن  نظرًا 

العام   خالل  شريم  آل  عبدهللا  محمد  علي  فإن  2021المساهم/  م، 
م لم يتوافق الحصول على موافقة  2021التعامالت التي تسبق العام 

الجمعية عليها نظرًا لكونها معامالت مع أطراف ليست ذو عالقة في  
 ك التاريخ.  ذل

 
تاريخ   • في  المنعقدة  العادية  العامة  (الموافق    ـ ه1443/ 13/01الجمعية 

 م) 2022/ 08/ 11

شركة تقدم العالمية  
 لالتصاالت وتقنية المعلومات  

من قبل الشركة   لوجستيةعبارة تقديم خدمات دعم متمثله في مهام  •
 لصالح شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات. 

تاريخ   • في  المنعقدة  العادية  العامة  (الموافق    ـ ه1443/ 13/01الجمعية 
 م) 2022/ 08/ 11

 المصدر: الشركة 

ت  ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامال 
مع أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت، 

 الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى أطراف ذوي عالقة. فستضطر 

كة إيجاد  إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة أو في حال تعذر على الشر 
راف ذات العالقة خالل فترة زمنية معقولة، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج  بديل مناسب لألط

سيؤثر    عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك
 هري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.سلبًا وبشكل جو

  باإلضافة إلى ذلك، قد تتعامل الشركة مستقبًال مع أطراف ذات عالقة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بشكل مسبق. ووفقاً 
موافقة الجمعية العامة العادية على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة ) من نظام الشركات، فإنه يجب الحصول على  71للمادة (

غرامات   على  الحصول  وبالتالي  الشركات  لنظام  اإللزامية  والقواعد  لألحكام  مخالفات  على  للحصول  معرضة  الشركة  فإن  وعليه،  بشكل مسبق. 
) ريال سعودي، وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات 500,000) إلى (213وعقوبات والتي قد تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة  

)، كما أنه قد تتعرض الشركة لخطر الطعن  214خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي (المادة  
الت المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج في مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسيكون لوقوع أي من الحا

 .عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

 المخاطر المتعلقة بأثر ازدياد المصاريف التشغيلية على أعمال الشركة 
م مقارنة بالسنة المالية المنتهية  2021ديسمبر  31%) خالل السنة المالية المنتهية في 140.60شهدت المصاريف التشغيلية للشركة ارتفاع بنسبة (

 م ناتجة بشكل أساسي عن : 2020ديسمبر  31في 

) ريال 12,257,980م لتصل إلى (2020) ريال سعودي في العام  4,674,245االرتفاع في كل من مصاريف الرواتب واألجور والتي ارتفعت من ( •

الشركة بمنح حوافز ومكافئات لموظفي الشركة بقيمة زيادة بلغت    عن قيامأساسي  %) ناتجة بشكل  162.25سعودي بنسبة ارتفاع بلغت (

إلى زيادة في المصاريف    سعودي باإلضافة) ريال  3,732,908) ريال سعودي ومصاريف رواتب لعمالة خارجية مستأجرة بقيمة (1,685,126(

 ومصاريف التأمينات االجتماعية.  اإلضافيالوقت  وأتعابالتشغيلية األخرى المرتبطة بالرواتب واألجور مثل بدل الطعام 

) ريال  5,754,974م لتصل إلى (2020) ريال سعودي في العام  1,056,751االرتفاع في مصاريف التحميل والتنزيل والنقل والتي ارتفعت من ( •

 عن قيامها بالشراء من موردين آخرين  %) ناتجة بشكل أساسي قيام الشركة باالستيراد بشكل مباشر بدًال 444.59سعودي بنسبة ارتفاع بلغت (

) ريال  2,708,746م لتصل إلى (2020) ريال سعودي كما في العام  75,750محليين، نتيجة لذلك ارتفعت مصاريف التحميل والتنزيل والنقل من (

سع في تقديم خدمات التحميل ) ريال سعودي، كما قامت الشركة بالتو2,632,996م بإجمالي قيمة زيادة بلغت (2021سعودي كما في العام 

)  981,001من (  والتنزيل والنقل لعدد من العمالء نتج عن ذلك ارتفاع ارتفعت مصاريف التحميل والتنزيل والنقل للعمالء من السوق المحلي

 ) ريال سعودي.2,065,227(بقيمة زيادة بلغت    م2021) ريال سعودي كما في العام  3,046,228م لتصل إلى (2020ريال سعودي كما في العام  
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زيادة تكلفة شراء المنتجات، وتكاليف الرواتب    –على سبيل المثال ال الحصر    –قد تزداد مصاريف الشركة التشغيلية نتيجة لمجموعة من بما فيها  

استه وتكاليف  والنقل،  والتنزيل  التحميل  وتكاليف  خارجيين،  إلى مقدمي خدمات  الخدمات  إسناد  وتكاليف  والكهرباء، واألجور،  والمياه  الوقود  الك 

والصيانة، وأقساط التأمين، والتكاليف المتعلقة بزيادة إيجارات العقارات المستأجرة من قبل الشركة. وتجدر اإلشارة إلى أن أسعار  اإلصالح وتكاليف 

ودة الوظائف بالشركة إلى زيادة مصاريف  الوقود والمياه والكهرباء قد ارتفعت في السنوات الماضية. كما قد تؤدي أي زيادة في متطلبات سع 

حة  الشركة التشغيلية. وسوف يترتب على أية زيادة في المصاريف التشغيلية للشركة انخفاض في تدفقاتها النقدية وهامش ربحها والمبالغ المتا 

شركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي  يل مشاريعها الحالية وألي توسع مستقبلي. وهذا بدوره سوف يكون أثر سلبي وجوهري على أعمال ال غ لتش

 وتوقعاتها المستقبلية.

 أرض الدوادمي  المخاطر المتعلقة بتحقيق الشركة خسائر رأسمالية ناتجة عن استبعاد  
)  9,000,000) متر مربع وبإجمالي تكلفة بلغت (400,000بتملك أرض زراعية بمحافظة الدوادمي بإجمالي مساحة تبلغ (  م2018قامت الشركة في عام  

عضوية، وقامت الشركة خالل الفترة السابقة لالستبعاد بالعمل على استصالح خضار  ريال سعودي لغرض إنشاء مزرعة نموذجية تقوم بإنتاج منتجات  

لعدم وجود جدوى اقتصادية منه، حيث    األصلللزراعة والتي لم تكلل بالنجاح مما اضطر الشركة الى اتخاذ قرار باستبعاد هذا    األراضيوتطوير هذه  

ظهرت في قائمة   ) ريال سعودي5,000,000) ريال سعودي نتج عنه خسائر رأسمالية بقيمة (4,000,000قامت الشركة ببيع األرض الزراعية بقيمة (

 م.  2021ديسمبر  31ر للسنة المالية المنتهية في األرباح والخسائ 

، وفي حال تعرض األصـــــــل المســـــــتثمر به و/ أو الشـــــــركة    أخرى  أو شـــــــركاتو/  مع اإلشـــــــارة إلى أنه في قيام الشـــــــركة باالســـــــتثمار مســـــــتقبًال في أصـــــــول  
ذلك سـيؤثر على الدخل الناتج من اسـتثمارات الشـركة    المسـتثمر بها ألي مخاطر تشـغيلية أو تأثر أداؤها بشـكل سـلبي أو اسـتمرار تعرضـها لخسـائر، فإن

ا  في تلك األصــــول أو الشــــركات كما ســــتتأثر القيمة الســــوقية لتلك االســــتثمارات، وبالتالي التأثير بشــــكل ســــلبي وجوهري على أعمال الشــــركة ووضــــعه 
 المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 شغيلية  المخاطر المتعلقة باإليرادات غير الت 
 حكومية بقيمة) ريال سعودي معظمها ناتجة عن تعويضات 6,162,126م إيرادات أخرى غير تشغيلية بقيمة (2021حققت الشركة في عام 

%) من إجمالي قيمة اإليرادات األخرى ناتجة مساهمة شركة لين الخير للتجارة في توريدات لمنتجات  98.60) ريال سعودي مثلت نسبة (6,075,892(

  زراعية استجابة لتوجيه لجنة األمن الغذائي لسد العجز في بعض المنتجات الزراعية.

إيرادات مماثلة تشغيلية أو غير تشغيلية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وبالتالي، فإنه في حال عدم قدرة الشركة على تحقيق 

 الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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 الُمصدر يهف یعملالمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي  

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   
سبيل  على وتشمل، عام بشكل  المملكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على المتوقع المستقبلي األداء يعتمد

 على أساسي بشكل والجزئي الكلي المملكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط المحلي الناتج ونمو التضخم عوامل  الحصر: ال المثال

في أسعار  تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، المحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية النفط والصناعات

 التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت وعلى عام   المملكة بشكل اقتصاد ونمو خطط على والجوهري المباشر أثرها سيكون لها النفط

  الحكومي. اإلنفاق بمعدالت المملكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظراً  الشركة المالي، أداء على سلباً 

 البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى عوامل عدة اقتصاد المملكة على نمو استمرار يعتمد كما

 أعمال على وجوهري سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

 االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط المخاطر المتعلقة بعدم  
االقتصادية   الظروف بأن ضمانات يوجد الحاضر. وال الوقت في السياسي أو األمني االستقرار عدم من األوسط الشرق منطقة دول من العديد تعاني

  عالقتهم   تجديد  على  الشركة  عمالء  قدرة  على  وبالتالي  المملكة  اقتصادعلى   سلبي تأثير لها يكون لن أخرى بلدان البلدان أو أي تلك في والسياسية
المالي وتوقعاتها  ووضعها  اونتائج عملياته  ةالشرك أعمال علىوجوهري    سلبي  بشكل  سيؤثر  الذي  األمر  جدد،  عمالء  على  الحصول  قدرتها  وعدم  معها

 المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات   
م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة  2016/ 02/05(الموافق    ـه25/07/1437الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ   يفرض نظام الشركات 

تخاذ اإلجراءات والتدابير لاللتزام بمثل  . وسيستلزم ذلك قيام الشركة بامع اإلشارة إلى أن الشركة لم يسبق وأن خالفت نظام الشركات  االلتزام بها
هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة  

و أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية  أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على جميع الشركات، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة أ
إلى مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما (على سبيل المثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس 

سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين   5إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن  
) من نظام الشركات على تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات) في حال عدم التزامها بأحكام وقواعد 214ريال سعودي، كما نصت المادة (

 نتائج عملياتها.الذي من شأنه التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي و  نظام الشركات، األمر

 المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  
م)، بناءًا على نظام 02/2017/ 13(الموافق   ـه16/05/1438 ) وتاريخ8- 16-2017أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات جديدة بموجب القرار رقم (

- 1م)، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2015/ 10/11افق  (المو  ـه1437/ 01/ 28وتاريخ    3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 م). 14/01/2021(الموافق  ـه01/06/1442وتاريخ  07-2021

تاريخ   الموازية كما في  المدرجة في السوق  تعتبر استرشادية للشركات  الشركات  الرغم من أن الئحة حوكمة  النشرة  وعلى  أنه في حال  هذه  إال   ،
 ذية تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفي

السوق  والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة  
 المالية، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم المخاطر المتعلقة 
والمياه    تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر : هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة

المالية ووزارة   الشركة  التجارة،والزراعة وهيئة السوق  التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة.   بالتالي تخضع  لمخاطر 

. وتعتبر تكاليف والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمرمن األنظمة واللوائح،  العديد  وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار  

ؤدي إلى تكبد  االلتزام بهذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سي

القوان هذه  اشتراطات  وتلبية  اللوائح  بتلك  بااللتزام  تتعلق  ألغراض  متوقعة  غير  إضافية  مالية  لمصروفات  للعقوبات الشركة  تخضع  قد  أو  ين، 

وبشكل جوهري والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبًا  

 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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 ة المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضاف 
على   %5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  

بتداًء ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ا  %15إلى    %5عدد من المنتجات والخدمات، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  
م، وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة التي طرأت 2020يوليو    1من تاريخ  

رار بسمعتهم مما  عليها. إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة، سوف ُيعرضهم لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلض
ومستوى الطلب على خدماتهم، مما سيكون    سيزيد أيضًا من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة

 له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 بالتقلبات في العرض والطلب المخاطر المتعلقة  
، يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات اإلنتاج مع الهبوط الحاد للطلب 

وبالتالي سيؤثر على أداء الشركة ونتائج عملياتها  سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها، والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكٍل عام،  

 ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه  
 وتسعيرة الكهرباء استهالك وتعرفة الطاقة م) برفع أسعار منتجات2015/ 12/ 28هـ (الموافق 1437/ 17/3) وتاريخ 95أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (

  .المملكة في الحكومي الدعم كفاءة برفع المتعلقة السياسات من كجزء والصناعي، والتجاري السكني للقطاع الصحي الصرف وخدمات المياه بيع
المعدنية سابقًا) الطاقة وزارة أصدرت كما (الموافق  1439/ 03/ 24تاريخ   في بياناً  (الطاقة والصناعة والثروة   برنامج خطة م) حول12/12/2017هـ 

المثال المالي التوازن الطاقة   لتصحيح أسعار منتجات على سبيل  التي يجري تعديلها شهريًا وفقًا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات  الطاقة 
 ، توفر منتجات الطاقة والكهرباء والمياه. تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على  م)01/01/2018هـ (الموافق  14/04/1439يوم   من ابتداًء  والمياه وذلك

، لذا فإن أي انقطاع أو تقليص م 2021ديسمبر    31في  السنة المالية المنتهية  من تكلفة المبيعات خالل  )  %0.34(وقد مثلت تكاليف الطاقة مانسبته  
 في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما سيؤدي إلى تقليص هوامش 

 بلية.المستق وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها أعمالها علىوبشكل جوهري أرباحها وبالتالي التأثير سلبًا 

 خضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمةالمتعلقة ب مخاطرال 
يدة  تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزا 

ة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة، كما معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصور 

وادث يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديالت في الممارسات التشغيلية. وقد تنشأ الح 

على سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة مخلفات صلبة او مياه رجيع التي يمكن أن تؤدي، في حال المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، ف 

منها أو السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال ُتركت من دون عالج أو إدارة سليمة، إلى خطر تلوث البيئة. إن عدم   يتم التخلصلم  

خالفات  االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشآت التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى م

آالف وتصل حتى مليون ريال، إضافة إلى تعليق الترخيص لمدة   5  مات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية تتضّمن غرامات مالية تبدأ منأو غرا

أشهر، وإلغاء الترخيص، ومن أمثلة المخالفات على سبيل المثال ال الحصر، تشمل مزاولة أي من األنشطة المذكورة بدون ترخيص،   6ال تزيد على  

ت  إلخالل باالشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، كما تتضمن المخالفات عدم تقديم المعلوما وا

صحة  و الالمتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجوالت تفتيشية، وعدم اإلبالغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أ 

لة أعمالها العامة، والتي ستؤثر سلبًا على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاو

 على وضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وبشكل جوهري وبالتالي التأثير سلباً 

   وضريبة الدخل المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة 
رقم   التعميم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  الشركات05/12/2016(الموافق    ـه1438/ 05/03بتاريخ    ـه1438/ 16/ 6768أصدرت  ُيلزم  الذي   م) 

والخليجيين  ينالسعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعودي
المالية خاضعة بوجه   وغيرهم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق

مدرجة في تحديد وعاء الزكاة. ال عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقًا لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم
المنتهية في   السنة  التعميم في  المقرر تطبيق هذا  الالحقة لذلك2016ديسمبر    31وكان من  الزكاة والضريبة   .م والسنوات  ولكن أصدرت هيئة 

تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية  يقتضي تأجيل   م) الذي17/01/2017(الموافق    ـه19/04/1438بتاريخ    ـه1438/ 16/ 12097والجمارك خطابها رقم  
م والسنوات التي تليها. وإلى أن ُتصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، 2017ديسمبر    31في  

قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع   ال يزال فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها
المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين   المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية
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ذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث أنها  الشركة بتقييم األثر المالي له الغير مقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم
سعوديين، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيرًا أو في حال تكبدت الشركة  شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين

وبشكل جوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها   الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك سلباً  تكاليف إضافية التخاذ الخطوات
 المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة 
الشركة بموجب  قد تتغير أسعار الفائدة تبعًا ألي متغيرات اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية محلية أو عالمية مما سيؤدي إلى احتمالية زيادة التزامات  

كل سلبي  تسهيالت البنكية لدى الشركة. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة لعملياتها التشغيلية، مما سيؤثر بشال

 وجوهري على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية وعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 جديدةبفرض رسوم أو ضرائب  المخاطر المتعلقة 
تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة، إال أنه من المحتمل أن  بالرغم من أن الشركة ال

ة على الشركات بخالف  تفرض الحكومة رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات في المستقبل. وفي حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديد

 ماهو مطبقًا حاليًا، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية 
امة للمنافسة، األنشطة التشغيلية للشركة للشروط  في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة الع

(م/ رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المنافسة  نظام  في  الواردة  وتاريخ  75والضوابط  والئحته  06/03/2019(الموافق    ـه29/06/1440)  م) 

م). حيث يهدف نظام المنافسة 24/09/2019الموافق  (  ـه01/1441/ 25) وتاريخ  327التنفيذية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم (

نظام  لحماية المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد السوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حالة مخالفة الشركة ألحكام  

لشركة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير الهيئة العامة المنافسة وصدور حكم ضد الشركة فيما يتعلق بهذه المخالفة، فإنه من المحتمل أن تتعرض ا

تتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي في حال عدم إمكانية   %) من قيمة المبيعات السنوية (العائد) محل العقد أو ال10للمنافسة بما اليتجاوز نسبة (

أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم (جزئيًا أو كليًا)   إيقافواحتساب العائد السنوي. باإلضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب تعليق  

للبت  في حال تكرار المخالفات من قبل الشركة. وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوي مكلفة ماديًا للشركة وقد تستغرق مدة طويلة 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها فيها. وقد يكون لحدوث أي من هذه المخاطر المشار إليها أعاله تأثير سلبي وجوهري  

 المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها  
تط على  الحكومية  الجهات  من  عدد  تعمل  والتي  المملكة،  في  واللوائح  األنظمة  من  لمجموعة  الشركة  الحكومة  تخضع  لسياسات  وفقًا  بيقها 

كة، بما  وتوجيهاتها، وفي حال وجود أي تعديالت قد تطرأ على األنظمة واللوائح والسياسات والتوجيهات اإلدارية الحكومية أو تفسيراتها في الممل

على المنتجات    على الطلبلبي وجوهري  في المملكة، فإن ذلك سيؤثر بشكل س  الزراعي  والتوريد  اإلنتاجفي ذلك تحديدًا تلك المطبقة على قطاعات  

 والخدمات المقدمة من قبل الشركة.  
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 باألسهم المطروحة المخاطر المتعلقة  

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  
  سوق   ظروف:  الحصر  دون  منها  العوامل  من  العديد  بسبب  كبير  بشكل  يتأثر  وقد  الطرح،  بعد  مستقراً   الشركة  ألسهم  السوقي  السعر  يكون  ال  قد

  الخبراء   تقديرات  أو  رؤية  في  التغير  للسوق،  جدد  منافسين  دخول  المستقبلية،   الشركة  خطط  تنفيذ  على  القدرة  عدم  الشركة،  أداء  ضعف  األسهم،

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة إعالن وأي المالية، األوراق لسوق والمحللين

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 
  على   الشركة  وقدرة  انجازات  أن  إذ.  النشرة  هذه  في  الموجودة  عن  تختلف  وقد  فعلياً   توقعها  يمكن  ال  للشركة  األداء  وبيانات  المستقبلية  النتائج  إن

 المساهم  على يجب التي المخاطر إحدى تعتبر والنتائج البيانات دقة  عدم إن. تحديدها أو توقعها يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من هي التطور

 .االستثماري قراره على تؤثر ال حتى عليها التعرف

 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 
 نسبة تدني السوق أو في السهم سعر على سلباً  التأثير إلى ذلك يؤدي أن المحتمل فمن المستقبل، في جديدة أسهم إصدار الشركة قررت حال في 

 .الحين ذلك في الجديدة األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في المساهمين ملكّية

 المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  
  الرأسمالية   واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على   المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد

 ربحية   انخفاض  إلى  الشركة  مال  رأس  زيادة  تؤدي  قد.  العامة  االقتصادية  واألوضاع  للشركة  المتوفرة  االئتمانية  والقوة  للتوزيع  القابلة  واحتياطاتها

 على  أرباح أية بأن  الشركة تضمن ال. مالها رأس لزيادة  نتيجةً  األسهم من برأك عدد على توزع سوف  الشركة أرباح  أن خلفية على المستقبل في السهم

 النظام   عليها  ينص  معينة  وشروط  لقيود  األرباح  توزيع  يخضع.  معينة  سنة  أي  في  سيوزع  الذي  المبلغ  تضمن  ال  كما  فعليًا،  توزع  سوف  األسهم

 ).في هذه النشرة" األرباحسياسة توزيع ) "5(فضًال راجع القسم ( .للشركة األساسي

 المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح  
  تتطلب   التي  والتصرفات  القرارات  على  السيطرة  من  آخرين  مساهمين  مع  أو  معاً   الحاليون  المساهمون  يتمكن  قد  الطرح،  عملية  من  االنتهاء  بعد

  أو   المال  رأس  وزيادة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  وانتخاب  األصول،  وبيع  واالستحواذ  االندماج  عمليات  -  حصر  دون  ذلك  في  بما  -  المساهمين  موافقة

  المساهمين  مصالح فيها تتعارض ظروف نشأت حال وفي. الشركة في تغيير أي أو األرباح، توزيع أو إضافية، أسهم إصدار عدم أو وإصدار تخفيضه،

  الحاليون   المساهمون  يمارس  وقد  صالحهم،  في  ليس  وضع  في  األقلية  مساهمي  يضع  قد  ذلك  فإن  األقلية،  مساهمي  مصالح  مع  الحاليين

 .المستقبلية وتوقعاتها  عملياتها نتائج أو المالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري وبشكل سلباً  تؤثر بطريقة  الشركة على سيطرتهم

 ألسهم الشركة المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة  
بعد  ال يوجد حاليًا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة  

أسهم الشركة  إدراج الشركة، وقد يترتب على الطرح وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول  

 فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

 المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح  
 الطـرح  عمليـة  إتمـام  وبعـد.  لألسـهم  السـوقي  السـعر  علـى  سـلباً   ســيؤثر  الطــرح  عمليــة  إتمــام  بعــد  الماليــة  الســوق  فــي  األســهم  مــن  كبيــر  عــدد  بيــع  إن

  أي  بيـع يـؤدي وقـد الماليـة، السـوق فـي  األسـهم تــداول بــدء تاريــخ مــن شــهراً  عشــر اثنــي) 12( مدتهــا حظــر لفتــرة المســاهمين كبــار يخضـع سـوف بنجـاح،

  انخفـاض  ذلـك  عـن ينتـج قـد  وبالتالي  الشـركة، أسـهم  سـوق على سـلباً  التأثيـر إلـى الحظـر فتـرة انتهـاء بعـد األسـهم من كبير لعـدد الكبار المسـاهمين مـن

 .المسـتقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائـج المالـي ووضعهـا الشـركة أعمـال علـى جوهـري وبشـكل سـلباً  سـيؤثر والـذي لألسـهم، السـوقي السـعر
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 المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية 
  فـي   إدراجهـا  علـى)  الماليـة  للسـوق   الحالـي  النظـام  حسـب  سـنتين(  النظاميــة  الفتــرة  مــرور  بعــد  الرئيســية  الســوق  فــي   إدراج  طلــب  تقديــم  للشــركة  يمكــن

 بنــاءاً )  تــداول(  الســعودية  الماليــة  الســوق  وعــن  الماليــة  الســوق  هـــيئة  عــن  الصــادرة  النظاميــة  المتطلبــات  جميــع  اســتيفاء  بعــد   وذلــك  الموازيـة،  السـوق

  السـوق   إلـى  الموازيـة  السـوق  فــي   المدرجــة  الشــركات  قــالبانت  والمتعلقــة  اإلدراج،  وقواعــد  المســتمرة  وااللتزامــات  الماليــة  األوراق  طــرح  قواعــد   علــى 

 أو   الشــركة  علـى  الهيئـة  تفرضهـا  قـد  مسـتقبلية  إضافيـة  نظاميـة  متطلبـات أي  أو المتطلبـات  تلـك  اسـتيفاء  مـن  الشـركة  تمكـن  عـدم  حـال  فـي  الرئيسـية،

 فيهـا  يقتصـر سـوق هــي هــذه اإلصـدار نشـرة تاريـخ حتـى الموازيـة السـوق أن وبمـا الرئيســية، الســوق إلــى االنتقــال مــن تتمكــن لــن الشــركة فــإن الســوق،

  علـى   سـلباً   سـيؤثر وبالتالـي  الرئيسـية،  السـوق  فـي  منـه أقـل سـيكون  والســيولة   اليومــي  التــداول  حجــم  فــإن  فقــط،  المؤهليــن  المســتثمرين  علــى  التــداول

 وتوقعاتهــا   عملياتهــا  ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  الشـركة  أعمـال  علـى  جوهـري   وبشـكل  سـلباً   سـيؤثر  والـذي  السـوقية،  وقيمتهـا  الشـركة  سـهم  سـيولة

 .المســتقبلية

 رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية المتعلقة ب مخاطرال 
  إلى   باالنتقال  الخاصة  للشروط  مستوفية  الشركة  تكون  قد  الصلة  ذات  القواعد  بموجب  النظامية  الفترة  مضي  وبعد  الموازية،  السوق  في  الطرح  بعد

  تاريخ   حتى  الموازية  السوق  أن  وبما.  الرئيسية  للسوق  االنتقال  وعدم  الموازية  السوق  في  مدرجة  كشركة  االستمرار  في  ترغب  ولكنها  الرئيسية،  السوق

  السوق   في  منه  أقل  سيكون  والسيولة  اليومي  التداول  حجم  فإن  فقط،  المؤهلين  المستثمرين  على  التداول  فيها  يقتصر  سوق  هي  اإلصدار  نشرة

 .السوقية وقيمته الشركة سهم سيولة على جوهري وبشكل سلباً  التأثير وبالتالي الرئيسية

 المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح  
 الشــركة  أســهم  لتــداول  ومســتمرة  فعالــة  ســوق  وجــود  بشــأن  تأكيــدات  أي  يوجــد   وال  الشــركة،  أســهم  لتــداول  مالــي  ســوق  وجــود  يســبق  ولــم  حاليــاً   يوجــد  ال

 سـلبي  بشـكل  الشـركة أسـهم تـداول وسـعر سـيولة علـى ســيؤثر ذلــك فــإن  الشــركة، أســهم لتــداول نشــط ســوق  يتطــور لــم وإذا الطــرح، فتــرة انتهــاء بعــد

 .المستقبلية وتوقعاتهــا عملياتهــا ونتائــج المالــي ووضعهــا الشــركة أعمــال على جوهــري وبشــكل سـلباً  سـيؤثر والـذي وكبيـر،

 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح 
 رأس  ومتطلبـات  النقديـة،  التدفقـات   المالـي،  والوضـع  المسـتقبل،  فـي  األربـاح  تحقـق  منهـا  العوامـل  مـن  العديـد  علـى  المسـتقبل  فـي  األربـاح  توزيـع  يعتمـد

 على   أرباح  توزيع  مـن  الشـركة  تتمكـن  ال  وقـد  أخـرى،  عوامـل  عـدة  إلـى  إضافـة  للتوزيـع،  القابلـة  الشـركة  واالحتياطـات  ماليـة  الـرأس  والنفقـات  العامـل،  المـال

  اتفاقيات   أي  الشركة  إبرام  حال  في  ذلـك  إلـى  باإلضافـة  األربـاح،  تلـك  توزيـع  علـى  المسـاهمين  يوافـق  ال  أو  اإلدارة،  مجلس  يوصي  ال  وقـد  المسـاهمين

 .  التمويلية الجهة قبــل مــن بذلــك للقيــام خطيــة موافقــة علــى   الحصــول بعــد إال أربــاح أي توزيــع من الشركة تمنع لقيود تخضع مستقبلية تمويل

 السـيولة   مسـتوى تأثـر  أو  الشـركة  أربـاح   فـي  انخفـاض  عليهـا  يترتـب  قــد  متوقعــه  غيــر  جديــدة التزامــات  أو  مصاريــف  الشــركة  تتكبــد  قــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن

  أسـهم   علـى  المتوقـع  العائـد  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد  ذلـك  فـإن  وبالتالـي  انعدامـه،  أو  األربـاح  توزيـع  انخفـاض  إلـى   يـؤدي  قـد  الـذي  األمر  لديهـا،  النقدية

 يتعلـق   فيمـا  ضمـان  أي  تقــدم  ال  الشــركة  أن  بالذكــر  الجديــر  للمساهمين،  المتوقعــة  العائــدات  علــى   وجوهــري  سـلبي   بشـكل  سـيؤثر  الـذي  األمر  الشـركة،

.  للشركة   األساسي  النظام  في  عليها  منصوص  معينة  وضوابط  لشروط  األرباح  توزيع  ويخضع  معينـة،  سـنة  أي  في  سـيدفع  الذي  التوزيعـات  بمبلـغ

 فـإن  ذكـره  تـم  مـا  علـى  بنـاء  و.  النشـرة  هـذه  مـن "األربـاح  توزيـع  سياسة) "5(  القسـم  مراجعـة  الرجـاء  األربـاح،  توزيـع  سياسـة  حـول  التفاصيـل  مـن  ولمزيد

 .المسـتقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائـج المالـي ووضعهـا الشـركة أعمـال علـى جوهـري وبشـكل سـلبا سـتؤثر العوامـل هـذه

 المخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين  
  علــى   التــداول  فيهـا  يقتصـر  سـوق  هــي   هــذه  اإلصـدار  نشـرة  تاريـخ  حتـى   الموازيـة  السـوق  أن  وحيث  الموازية،  السوق  في  الشركة  أسهم  إدراج  سيتم

  سـهم  سـيولة علـى سـلباً  سـيؤثر وبالتالـي الرئيسـية، السـوق فـي منـه أقـل سـيكون والســيولة اليومــي التــداول  حجــم فــإن فقــط، المؤهليــن المســتثمرين

 .المســتقبلية وتوقعاتهــا عملياتهــا ونتائــج المالــي ووضعهــا الشـركة أعمـال علـى جوهـري وبشـكل سـلباً  سـيؤثر   والـذي السـوقية، وقيمتهـا الشـركة
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   

  نبذة عن الشركة 
مساهمة شركة  هي  للتجارة  الخير  لين  (  سعودية  شركة  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تحولت  بتاريخ  231مقفلة  الصادر  (الموافق    ـه16/02/1441) 

(م)،  15/10/2019 رقم  الوزاري  وتاريخ  248والقرار  (  )، وبموجبم11/2019/ 05(الموافق    ـه08/03/1441)  التجاري رقم  وتاريخ  1010224077السجل   (

ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف بلغ رأس مال الشركة الحالي  يبمدينة الرياض.    م) الصادر2006/ 10/ 10هـ (الموافق  17/09/1427

سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )  3,671,800) ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (36,718,000(

  .12212-3102وادي العمارية  -العليا حي  -يسي كما هو مذكور في السجل التجاري في الرياض ) رياالت سعودية. ويتمثل عنوان الشركة الرئ 10(

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  
م) تحت اسم "مؤسسة عبدهللا محمد آل  10/10/2006هـ (الموافق  17/09/1427شركة لين الخير للتجارة كمؤسسة فردية بتاريخ    تأسست •

 وكان هيكل الملكية وفق التالي:) ريال سعودي. 30,000شريم للمقاوالت"، وبرأس مال قدره ثالثين ألف (

 لكية عند التأسيس  : هيكل الم 15الجدول رقم 

 المالك  م
عدد الحصص المملوكة  

 (حصة)

القيمة اإلسمية للحصة (ريال 

 سعودي)

إجمالي قيمة الحصص المملوكة (ريال 

 سعودي)

نسبة الملكية  

(%) 

%100.00 300,000 300,000 1 عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  1  

%100.00 300,000 300,000 1 اإلجمالي  
 الشركة المصدر:

إلى فرع لمؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة، وتم  مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت  م) تم تحويل  2019/ 09/ 16هـ (الموافق  1441/ 17/01وبتاريخ   •

رأس مال   المتكاملة للتجارة)زيادة  الحماية  للمقاوالت (فرع لمؤسسة  ثالثين ألف ( مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم  إلى مائة  30,000من  ريال سعودي   (

 وكان هيكل الملكية وفق التالي:  ) ريال سعودي.155,000وخمسة وخمسين ألف ( 

 م) 16/09/2019هـ (الموافق 01/1441/  17: هيكل الملكية كما في تاريخ16الجدول رقم 

 المالك  م
عدد الحصص المملوكة  

 (حصة)

للحصة (ريال القيمة اإلسمية 

 سعودي)

إجمالي قيمة الحصص المملوكة (ريال 

 سعودي)

نسبة الملكية  

(%) 

%100.00 155,000 155,000 1 مؤسسة الحماية المتكاملة للتجارة  1  

%100.00 155,000 155,000 1 اإلجمالي  
 الشركة المصدر:

للتجارة السيد/  قرر  م)  13/10/2019(الموافق    ـ ه14/02/1441وبتاريخ    • المتكاملة  الحماية  مالك مؤسسة  بصفته  شريم  آل  عبدهللا  محمد  تحويل    عبدهللا 

وخم مائة  من  رأسمالها  وزيادة  مقفلة  إلى شركة مساهمة  للتجارة)  المتكاملة  الحماية  لمؤسسة  (فرع  للمقاوالت  آل شريم  محمد  عبدهللا  سة  مؤسسة 

) ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وأربعمائة وتسعين  34,900,000مليون وتسعمائة ألف () ريال سعودي إلى أربعة وثالثين  155,000وخمسين ألف ( 

) ( 3,490,000ألف  منها عشرة  مليون  10) سهم، قيمة كل سهم  وثالثين  أربعة  البالغة  الزيادة  تلك  وتم تغطية  عادية،  أسهم  رياالت سعودية وجميعها   (

) ري34,745,000وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف  المبقاة)  المبلغ من حساب األرباح  المحاسب   ال سعودي عن طريق تحويل إجمالي  وذلك وفقًا لشهادة 

(  القانوني وخمسمائة  ألف  وسبعين  وأربعة  وأربعمائة  ماليين  ثالثة  عدد  إصدار  ألف  3,474,500مقابل  وتسعين  وأربعة  مليونين  عدد  منها  جديد،  ) سهم 

آل شريم تم تخصيصها%) من إجمالي ملكية الشركة  60.00تمثل نسبة () سهم عادي جديد  2,094,000( المالك/ عبدهللا محمد عبدهللا  لصالح    من قبل 

 ) عشر  وخمسة  مائة  عددهم  والبالغ  الجدد  المؤسسيين  جديد115المساهمين  مؤسس  مساهم  نقدي  سداد بدون  )  مقابل  المساهمين   أي  قبل  من 

وتم   ليصبح "شركة لين الخير للتجارة"، ”مؤسسة عبدهللا محمد آل شريم للمقاوالت “اسم للشركة من ، كما تقرر تعديل االسم التجاري المؤسسيين الجدد

) وتاريخ  248م)، والقرار الوزاري رقم (15/10/2019هـ (الموافق  1441/ 16/02) وتاريخ  231قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم ( 

التجاري رقم    م)،2019/ 05/11(الموافق    ـه03/1441/ 08 م) الصادر بمدينة  2019/ 10/ 31(الموافق    ـه03/1441/ 03وتاريخ    ( 1010224077)وبموجب السجل 

   وكان هيكل ملكية الشركة على النحو التالي: الرياض.

 م)13/10/2019(الموافق  ـه14/02/1441: هيكل الملكية كما في تاريخ 17الجدول رقم          

 )سعودي ريالإجمالي قيمة األسهم ( )سهمعدد األسهم المملوكة ( )سعودي ريالالقيمة االسمية للسهم ( اسم المساهم م
 نسبة الملكية 

 (%) 
 %40.00 13,960,000 1,396,000 10 عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  1
 %15.00 5,235,000 523,500 10 سعود محمد عبدهللا آل شريم  2
 %7.50 2,617,500 261,750 10 محمد عبدهللا سعود آل شريم  3
 %7.34 2,561,900 256,190 10 فاطمة علي محمد آل عثمان  4
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 )سعودي ريالإجمالي قيمة األسهم ( )سهمعدد األسهم المملوكة ( )سعودي ريالالقيمة االسمية للسهم ( اسم المساهم م
 نسبة الملكية 

 (%) 
 %4.90 1,710,100 171,010 10 نورة محمد عبدهللا آل شريم  5
 %4.90 1,710,100 171,010 10 مها محمد عبدهللا آل شريم  6
 %4.90 1,710,100 171,010 10 عبدالرحمن محمد عبدهللا آل شريم  7
 %4.90 1,710,100 171,010 10 علي محمد عبدهللا آل شريم  8
 %4.90 1,710,100 171,010 10 مريم محمد عبدهللا آل شريم  9

 %4.90 1,710,100 171,010 10 نواف سعود عبدهللا الراشد  10
 %0.01 2,500 250 10 سارة إبراهيم علي جميل  11
 %0.01 2,500 250 10 لين عبدهللا محمد آل شريم  12
 %0.01 2,500 250 10 تاال عبدهللا محمد آل شريم  13
 %0.01 2,500 250 10 ريم فواز علي العثمان التميمي  14
 %0.01 2,500 250 10 العنود سعود محمد آل شريم  15
 %0.01 2,500 250 10 صالحه عبدهللا سعود آل شريم  16
 %0.01 2,500 250 10 منيرة محمد علي بن متين  17
 %0.01 2,500 250 10 مريم إبراهيم عبدهللا آل شريم  18
 %0.01 2,500 250 10 روان إبراهيم عبدهللا آل شريم  19
 %0.01 2,500 250 10 ريوف إبراهيم عبدهللا آل شريم  20
 %0.01 2,500 250 10 ريتال إبراهيم عبدهللا آل شريم  21
 %0.01 2,500 250 10 عبدالمجيد إبراهيم عبدهللا آل شريم  22
 %0.01 2,500 250 10 أسيل سعود عبدهللا أل راشد  23
 %0.01 2,500 250 10 إبراهيم علي إبراهيم الجميل  24
 %0.01 2,500 250 10 سديم سعود عبدهللا أل راشد  25
 %0.01 2,500 250 10 شريم إبراهيم رشود عبدهللا آل  26
 %0.01 2,500 250 10 مرام عبدهللا محمد آل غنام  27
 %0.01 2,500 250 10 نواف عبدهللا إبراهيم جميل  28
 %0.01 2,500 250 10 شيخه سعد علي السبيعي  29
 %0.01 2,500 250 10 مريم حمد راشد المياح  30
 %0.01 2,500 250 10 حصة عبدهللا سعود آل شريم  31
 %0.01 2,500 250 10 نوره عبدهللا علي الضفيان  32
 %0.01 2,500 250 10 حصة عبدهللا محمد العقيلي  33
 %0.01 2,500 250 10 سارة رشود عبدهللا آل شريم  34
 %0.01 2,500 250 10 عبدالملك رشود عبدهللا أل شريم  35
 %0.01 2,500 250 10 محمد رشود عبدهللا أل شريم  36
 %0.01 2,500 250 10 هيفاء رشود عبدهللا آل شريم  37
 %0.01 2,500 250 10 غيداء محمد عبدهللا آل شريم  38
 %0.01 2,500 250 10 عبداالله إبراهيم عبدهللا آل شريم  39
 %0.01 2,500 250 10 عبدهللا خالد عبدهللا آل شريم  40
 %0.01 2,500 250 10 علي سلطان علي التميمي  41
 %0.01 2,500 250 10 شماء عبدهللا سعود آل شريم  42
 %0.01 2,500 250 10 أسامة خالد عبدهللا آل شريم  43
 %0.01 2,500 250 10 نجالء فواز علي التميمي  44
 %0.01 2,500 250 10 ريان خالد عبدهللا آل شريم  45
 %0.01 2,500 250 10 الكادي خالد عبدهللا آل شريم  46
 %0.01 2,500 250 10 لميس خالد عبدهللا آل شريم  47
 %0.01 2,500 250 10 محمد خالد عبدهللا آل شريم  48
 %0.01 2,500 250 10 حور عبدهللا سعود السالمه  49
 %0.01 2,500 250 10 مها إبراهيم علي الجميل  50
 %0.01 2,500 250 10 ريان عبدالعزيز علي التميمي  51
 %0.01 2,500 250 10 غال عبدالعزيز علي التميمي  52
 %0.01 2,500 250 10 لمى عبدالعزيز علي التميمي  53
 %0.01 2,500 250 10 بدر عبدالعزيز علي التميمي  54
 %0.01 2,500 250 10 مريم علي محمد التميمي  55
 %0.01 2,500 250 10 عبدهللا رشود عبدهللا آل شريم  56
 %0.01 2,500 250 10 عبدالمجيد عبدهللا سعود السالمه  57
 %0.01 2,500 250 10 علي محمد التميمي  أميره  58
 %0.01 2,500 250 10 إبراهيم عبدهللا إبراهيم التميمي  59
 %0.01 2,500 250 10 ساره عبدهللا إبراهيم التميمي 60
 %0.01 2,500 250 10 نوره عبدهللا إبراهيم التميمي  61
 %0.01 2,500 250 10 ساره علي محمد التميمي  62
 %0.01 2,500 250 10 علي محمد رشود التميمي  63
 %0.01 2,500 250 10 سعود عبدهللا سعود السالمه  64
 %0.01 2,500 250 10 عبدهللا سعود السالمه  إبراهيم  65
 %0.01 2,500 250 10 ريما إبراهيم محمد التميمي  66
 %0.01 2,500 250 10 كادي علي محمد التميمي  67
 %0.01 2,500 250 10 نوره إبراهيم حسين آل حسين  68
 %0.01 2,500 250 10 نوره عبدهللا سعود آل شريم  69
 %0.01 2,500 250 10 وليد محمد علي التميمي  70
 %0.01 2,500 250 10 ساره عبدهللا محمد آل خريف  71
 %0.01 2,500 250 10 التميمينوره محمد علي   72
 %0.01 2,500 250 10 رزان محمد علي التميمي  73
 %0.01 2,500 250 10 شهد محمد علي التميمي  74
 %0.01 2,500 250 10 سديم محمد علي التميمي  75
 %0.01 2,500 250 10 الجوري محمد علي التميمي  76
 %0.01 2,500 250 10 عبدهللا محمد علي التميمي 77
 %0.01 2,500 250 10 الرا محمد علي التميمي  78
 %0.01 2,500 250 10 دالل عايض جبري الحارثي  79
 %0.01 2,500 250 10 عبدالرحمن عبدالرزاق يونس عيسى  80
 %0.01 2,500 250 10 ميرال خالد علي الرويغ  81
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 )سعودي ريالإجمالي قيمة األسهم ( )سهمعدد األسهم المملوكة ( )سعودي ريالالقيمة االسمية للسهم ( اسم المساهم م
 نسبة الملكية 

 (%) 
 %0.01 2,500 250 10 جنى فواز علي التميمي  82
 %0.01 2,500 250 10 علي التميمي دانه فواز  83
 %0.01 2,500 250 10 جواهر سعود عبدهللا التميمي  84
 %0.01 2,500 250 10 محمد إبراهيم عبدهللا آل شريم  85
 %0.01 2,500 250 10 عبير فواز علي التميمي  86
 %0.01 2,500 250 10 الجوهرة عبدهللا علي العثمان  87
 %0.01 2,500 250 10 التميمي علي فواز علي  88
 %0.01 2,500 250 10 مشاري فواز علي التميمي  89
 %0.01 2,500 250 10 منيره إبراهيم زيد التميمي  90
 %0.01 2,500 250 10 شهد محمد عبدهللا آل شريم  91
 %0.01 2,500 250 10 نواف رشود علي التميمي  92
 %0.01 2,500 250 10 نايف رشود علي التميمي  93
 %0.01 2,500 250 10 باسل رشود علي التميمي  94
 %0.01 2,500 250 10 ريناد عبدهللا علي التميمي  95
 %0.01 2,500 250 10 علي عبدهللا علي التميمي  96
 %0.01 2,500 250 10 عبدهللا علي محمد التميمي 97
 %0.01 2,500 250 10 فاطمة علي مبارك آل خريف  98
 %0.01 2,500 250 10 خالد عبدهللا علي التميمي  99

 %0.01 2,500 250 10 دانا عبدهللا علي التميمي 100
 %0.01 2,500 250 10 النا عبدهللا علي التميمي  101
 %0.01 2,500 250 10 ريماس محمد عبدهللا آل شريم  102
 %0.01 2,500 250 10 عبدهللا سعود عبدهللا آل راشد 103
 %0.01 2,500 250 10 نايف سعود عبدهللا أل راشد  104
 %0.01 2,500 250 10 سعود محمد ناصر الكثيري  105
 %0.01 2,500 250 10 سعود إبراهيم محمد الكثيري  106
 %0.01 2,500 250 10 حنان محمد ناصر الكثيري  107
 %0.01 2,500 250 10 سعود حسين سعد الهزاني  108
 %0.01 2,500 250 10 نايف عبدهللا عبيدهللا الحربي  109
 %0.01 2,500 250 10 أحمد نايف عبدهللا الحربي  110
 %0.01 2,500 250 10 مها إبراهيم محمد الكثيري  111
 %0.01 2,500 250 10 خلود سعد خصيوي الحربي  112
 %0.01 2,500 250 10 نوف نايف عبدهللا الحربي  113
 %0.01 2,500 250 10 ناصر محمد الهزاني عهود  114
 %0.01 2,500 250 10 لولوه حسن علي الرزوق  115
 %0.01 2,500 250 10 نوره ناصر محمد الهزاني  116

 %100.00 34,900,000 3,490,000 اإلجما�� 
 الشركة   المصدر:         

 

أربعة وثالثين  09/12/2020(الموافق    ـه24/04/1442وبتاريخ   • الشركة من  مال  رأس  زيادة  العادية على  غير  العامة  الجمعية  م) وافقت 

) ريال سعود ، 36,718,000) ريال سعودي إلى ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (34,900,000مليون وتسعمائة ألف (

إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد وسبعين   الوفاء  3,671,800ألف وثمانمائة (مقسم  بالكامل، وقد تم  القيمة  ) سهم عادي مدفوعة 

ريال سعودي من خالل إصدار عدد مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة   )1,818,000(بالزيادة البالغة مليون وثمانمائة وثمانية عشر ألف  

فالكم  تم طرحها من خالل منصة  ركة بعد زيادة رأس المال،%) من إجمالي ملكية الش 4.95تمثل نسبة ( ) سهم عادي جديد181,800(

القيمة اإلسمية   )1كل من (  ) رياالت سعودية متضمن55لتمويل الملكية الجماعية وبسعر طرح لكل سهم منها بلغ خمسة وخمسين (

) ريال 40.85أربعين ريال سعودي وخمسة وثمانين هللة سعودية (  بقيمة  عالوة اإلصدار)  2() رياالت سعودية و10لكل سهم منها عشرة (

()  3لكل سهم، و (سعودي   أربعة رياالت وخمسة عشر هللة سعودية  البالغة  الطرح  لكل سهم، وتم   ) رياالت سعودية4.15مصاريف 

فالكم  منصة  يدة من خالل، وبلغ إجمالي متحصالت طرح األسهم الجد) مساهم جديد177تخصيص إجمالي األسهم المطروحة لعدد (

) مبلغ واحد مليون  1) ريال سعودي مقسمة إلى (9,999,000تسعة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف (  لتمويل الملكية الجماعية 

مانين مائة وواحد وث  تمثل القيمة اإلسمية لألسهم الجديدة المصدرة البالغ عددها  ) ريال سعودي1,818,000وثمانمائة وثمانية عشر ألف (

) ريال 7,426,075(  ) مبلغ سبعة ماليين وأربعمائة وستة وعشرين ألف وخمسة وسبعين2) سهم عادي جديد (181,800ألف وثمانمائة (

) المصدرة  الجديدة  ) مبلغ سبعمائة وأربعة وخمسين ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين  3سعودي تمثل قيمة عالوة اإلصدار لألسهم 

مصاريف الطرح من خالل منصة فالكم لتمويل الملكية الجماعية . وقد قام المساهمون الجدد البالغ    ) ريال سعودي تمثل754,925(

 وكان هيكل ملكية الشركة على النحو التالي:  ) مساهم جديد بسداد إجمالي متحصالت الطرح نقدًا.177عددهم (
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 م) 09/12/2020ه (الموافق 24/04/1442: هيكل الملكية كما في تاريخ 18الجدول رقم       

 المساهم اسم م
 للسهم  االسمية القيمة

 (ريال سعودي)  
 (سهم) المملوكة األسهم عدد

 األسهم  قيمة إجمالي
 (ريال سعودي)  

 الملكية  نسبة
(%) 

 %38.02 13,960,000 1,396,000 10 شريم  آل عبدهللا  محمد عبدهللا 1
 %14.26 5,235,000 523,500 10 شريم  آل   عبدهللا محمد سعود 2
 %7.13 2,617,500 261,750 10 شريم  آل   سعود عبدهللا محمد 3
 %6.98 2,561,900 256,190 10 عثمان  آل   محمد علي  فاطمة 4
 %33.62 12,343,600 1,234,360 10 مساهم)  289% (يبلغ عددهم 5مساهمين آخرين يملكون أقل من  5

 %100.00 36,718,000 3,671,800 اإلجمالي
 الشركة   لمصدر:ا           

وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح عدد تسعمائة وثمانية وخمسين ألف   م)19/05/2022(الموافق    ـه18/10/1443وبتاريخ   •

%) من 26.11) من رأس مال الشركة بعد الطرح (والتي تمثل نسبة (%23.50عادي تمثل نسبة (سهم    )958,750(  وسبعمائة وخمسين

) زيادة رأس  1(  لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين وذلك من خالل:  قبل الطرح) إجمالي رأس مال الشركة

) ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين وستمائة وواحد   )36,718,000(  مال الشركة من ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف

) وثمانمائة  ألف  (  )3,671,800وسبعين  وثمانمائة  ألف  مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين  أربعين  إلى  ريال  40,797,800سهم عادي،   (

ادي، من خالل إصدار عدد أربعمائة  ) سهم ع4,079,780سعودي مقسم إلى أربعة ماليين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثمانين (

%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح ،  11.11سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (  )407,980وسبعة آالف وتسعمائة وثمانين (

زية على  %) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، وطرح األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي في السوق الموا10.00ونسبة (

عادي من األسهم المصدرة الحالية من   ) سهم550,770عدد خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين (  )بيع2المستثمرين المؤهلين. (

%) من إجمالي رأس  13.50%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (15.00قبل كافة المساهمين الحاليين (والتي تمثل نسبة (

 الطرح ). مال الشركة بعد

 

) ألف  وثمانية عشر  مليون وسبعمائة  الشركة ستة وثالثين  الحالي  الشركة  مال  رأس  إلى36,718,000يبلغ  ، مقسم  ريال سعودي  ثالثة ماليين   ) 

سعودية، وجميعها ) رياالت  10) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (3,671,800وستمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة (

 أسهم عادية.

 الطبيعة العامة ألعمال الشركة  
منشأة غدائية الصادرة   م). ورخصة2006/ 10/ 10(الموافق    ـه17/09/1427) وتاريخ  1010224077تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (

 ـ ه1444/ 08/ 16م) والتي تنتهي بتاريخ  2020/ 09/03(الموافق    ـه14/07/1440) وتاريخ  WL-2020-FO-0504عن الهيئة العامة للغذاء والدواء برقم ( 

( ورخصةم)،  08/03/2023(الموافق   برقم  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  غدائية  وتاريخ  WL-2021-FO-0667منشأة   ـه28/11/1442) 

لفرع شركة لين الخير للتجارة بمدينة   منشأة غدائية ورخصة  م)،07/07/2024ه (الموافق  01/01/1446م) والتي تنتهي بتاريخ  2021/ 07/ 08(الموافق  

م) والتي تنتهي بتاريخ  2020/ 30/01(الموافق    ـه05/06/1440) وتاريخ  WL-2020-FO-0160الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء برقم (  الدمام

الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء   ة لين الخير للتجارة بمدينة جدةلفرع شرك  منشأة غدائية م)، ورخصة28/01/2024ه (الموافق  16/08/1445

وترخيص   م)،06/03/2024ه (الموافق 25/08/1445م) والتي تنتهي بتاريخ 07/03/2021(الموافق  ـه23/07/1442) وتاريخ WL-2021-FO-0253برقم (

عن الصادر  (تشغيلي)  الغير  عن  نيابة  تسويقية  خدمات  البيئة    تقديم  (  والمياهوزارة  برقم  وتاريخ  159673والزراعة  (الموافق    ـه21/10/1439) 

 م). 10/05/2023(الموافق  ـه20/10/1444م) والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2018

البيع بالجملة لمنتجات  البيع بالجملة للفواكه، البيع بالجملة للخضراوات، البيع بالجملة للتمور،   وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في

المجمد للحوم والدواجن  البيع بالجملة  اللحوم،  بالجملة لمنتجات  البيع  للحوم،  بالجملة  البيع  للبيض ومنتجاته،  بالجملة  البيع  بالجملة األلبان،  البيع  ة، 

 ، البيع بالجملة للعسل، البيع بالجملة لألغذية والمشروبات. اللسكر ومنتجاته 

 كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: وتتمثل أنشطة الشركة
 التجارة. •

 التشييد والبناء. •

 الزراعة والصيد. •

 المناجم والبترول وفروعهما. •

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. •

 الكهرباء والغاز والماء وفروعه. •

 النقل والتخزين والتبريد. •
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 مات األخرى.خدمات المال واألعمال والخد •

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. •

 تقنية المعلومات. •

 األمن والسالمة. •

 

وقد حصلت الشركة على  هذا  وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهة االختصاص إن وجدت.  
(ولمزيد من المعلومات حول    .هذه النشرة  سارية المفعول حتى تاريخ    هاوالزالت جميع  ةالشركة الحاليألنشطة  جميع التراخيص النظامية الالزمة  

 ).هذه النشرة ) "التراخيص والرخص الحكومية " في 3.19تراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضًال راجع القسم (ال
 

) وإعادة تعبئتها  الفواكهإنتاج وشراء واستيراد مجموعة واسعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية (الخضار ويتمثل نشاط الشركة الحالي الفعلي في  
المملكة، وكذلك تصنيع وتعليب   اليومي داخل  التوزيع  توزيع نشطة تعنى بعمليات  وتسويقها وبيعها من خالل منظومة عمل لوجستية وشبكة 

 نيع الغذائي ومعالجة وتطوير المنتجات الغذائية بعالمات تجارية خاصة بشركة لين الخير للتجارة من خالل التعاون مع عدة مصانع متخصصة بالتص
) "المشاريع 3.15باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (  النشرة،هذه  ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ  

 . هذه النشرة تحت التنفيذ" في 
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 نموذج عمل الشركة 
في الرئيسية  الشركة  عمليات  مجموعة   تتركز  واستيراد  وشراء  وإنتاج  (الخضار  الزراعية  والمنتجات  المحاصيل  من  تعبئتها الفواكهواسعة  وإعادة   (

المملكة، وكذلك تصنيع وتعليب   اليومي داخل  التوزيع  توزيع نشطة تعنى بعمليات  وتسويقها وبيعها من خالل منظومة عمل لوجستية وشبكة 
 .خير للتجارة من خالل التعاون مع عدة مصانع متخصصة بالتصنيع الغذائيومعالجة وتطوير المنتجات الغذائية بعالمات تجارية خاصة بشركة لين ال

والمنتجات المرتبطة بها مثل الصلصات والتوابل والتي    الفواكهوحيث تبيع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية مع التركيز على الخضار  
 تحمل عالمة تجارية خاصة بالشركة. 

   واألصناف:الرئيسية للمنتجات الغذائية التي تبيعها الشركة بما في ذلك عدد المنتجات وعدد الموردين التالي الفئات  يوضح الجدول
 

 م  2022يونيو  30فئات منتجات الشركة كما في تاريخ ل تفاصي :  19الجدول رقم 

المنتجات  فئة  الموردين  عدد األصناف عدد المنتجات  عدد التجارية  العالمة 

 242 670 332 لين الخير طازجة خضار

 96 924 452 لين الخير طازجة  فواكه

 1 12 12 لين الخير )وتوابل(صلصات  أخرى

 339 1,606 796  اإلجمالي

 المصدر : الشركة  

 كما يوضح الجدول التالي تفاصيل قطاعات أعمال الشركة الرئيسية  
 

 تفاصيل قطاعات أعمال الشركة :20الجدول رقم 

 المنتجات  فئة العمل قطاع وصف ملخص العمل قطاع

التوريد   قطاع

والتسويق 

  لمنتجات

الخضار  

 الفواكهو

 الشراء والتوريد:   )أ

داخل المملكة والوسطاء   المزارع والموردينالتواصل المستمر مع أصحاب  •

 التجاريون للمنتجات المستوردة لالطالع على المنتجات المعروضة 

فيما يتعلق بمعرفة   الفواكهوالدراسة المستمرة لسوق الخضراوات  •

 وجود طلب على المنتج   االسعار وإمكانيةالتوقيت األمثل للحصاد ومستوى 

تقديم العروض للموردين ومالك المزارع لشراء المنتجات المعروضة بعد   •

 التأكد من نضج الثمار ومطابقتها للمواصفات والجودة المطلوبة  

 المعالجة والفرز والتعبئة:  )ب

والتنظيف والتصنيف والتعبئة والتغليف والتخزين باستخدام  عملية الفرز  •
 أحدث التقنيات. 

 بعد الحصاد مباشرة، تتم عملية التبريد السريع للمنتجات والمحاصيل.  •
 التخزين المبرد للفواكه والخضروات الطازجة.  •
 االستغالل األمثل واالقتصادي للمخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.  •
 

 :والتوزيع واإلمدادالنقل  )ج

نقل المنتجات الزراعية إلى مراكز التوزيع وبعدها يتم تخزين المنتجات في   •
 غرف التبريد للحفاظ على نضارتها وزيادة عمرها اإلفتراضي.  

النقل في أسطول من الشاحنات المبردة بإشراف فريق من الموظفين ذوي   •
 خبرة ميدانية عالية إلى مختلف الوجهات. 

 الطازجة الخضار  •
 الطازجة  الفواكه •
 صلصات وتوابل  •

  اإلنتاج قطاع

  على الزراعي

   الشركة مزارع

(وفرة)   تأمين تواجه التي المخاطر لتقليل هو الزراعي النشاط دخول  من  الهدف -
 المنافسين بين  التوريد عملية في التنافس ميزة  ولرفع األسعار وموازنة المنتجات

الخطة الزراعية بناء علي دراسة السوق حيث يتم وضع الخطة في بداية   وتتم -
الموسم واعتمادها من قبل اإلدارة ثم تتحول الي إدارة المشاريع الزراعية للتنفيذ  

ويتم االشراف علي عملية التنفيذ من قبل اإلدارة علي مدار الموسم الزراعي  
 صفات المطلوبة  لضمان تحقيق اعلي إنتاجية واعلي جودة حسب الموا

  لضمان وقت بأسرع البيع  لمنافذ وتوريدها مباشرة التعبئة عملية تتم  الحصاد موسم  اثناء
 التخزين تكاليف ولتجنب جودة بأعلى   المنتج وصول

 

 الخضار الطازجة   •

  قطاع

  التصنيع

  لمنتجات

  خاصة غذائية

 بالشركة 

الغذائي على تصنيع بعض المنتجات  تعمل الشركة من خالل التعاون مع مصانع في القطاع  

 الغذائية

 صلصات وتوابل  •

 الشركة : المصدر
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 قنوات التوزيع  
 التالي: تمتلك الشركة ثالث قنوات توزيع رئيسية تتمثل في كل من 

 قطاع مبيعات الجملة المباشرة  •
 قطاع مبيعات المشاريع  •
 قطاع مبيعات التطبيق اإللكتروني  •

 هذه النشرة يوضح الجدول التالي قنوات التوزيع الخاصة بالشركة كما في تاريخ 

 قنوات التوزيع الخاصة بالشركة  تفاصيل :21الجدول رقم 

 المنتجات  فئة تفاصيل التوزيع قناة

  قطاع

  مبيعات

  الجملة

 المباشرة 

الشركة التعاقد مع العمالء من فئات الهايبرات واألسواق المركزية    تستهدف
على   التركيز  يستهدف    العمالءمع  محددة  جغرافية  مناطق  في  الواقعين 

شريحة المستهدفة لمنتجات شركة لين الخير، حيث تركز الشركة على التعاقد  
ل ال  مع عمالء لديهم شبكة توزيع قوية ومالءة مالية منهم على سبيل المثا

أسواق العثيم وأسواق التميمي وأسواق   للتجزئة وشركةبنده    شركة  الحصر
 من الشركات الكبرى    اللولو وغيرهاالدانوب وأسواق المزرعة وشركة أسواق 

 الخضار الطازجة   •
 الطازجة  الفواكه •
 صلصات وتوابل  •

  قطاع

  مبيعات

 المشاريع

المشاريع من فريق مختص في مجال التعاقد    جذب لكبار عمالءتتم عملية  
تحقيق   لضمان  وذلك  للمتنج  النهائية  األطراف  استهداف  يتم  حيث  والبيع 

العالمة   وانتشار  التوزيع  قنوات  وتنوع  مستمر  وقدعائد  ابرمت    التجارية 
 .  بعض العمالء الكبار  الشركة عقود مع

 الخضار الطازجة   •
 الطازجة   الفواكه •
 وتوابل صلصات  •

  قطاع

التطبيقات  

 اإللكترونية  

لتوسيع    الجديثة وذلكفي وسائل التقنية    مواكبة التطورتستهدف الشركة  
قاعدة العمالء وزيادة انتشار العالمة التجارية وزيادة حجم المبيعات وتسهيل  

تم    بالشركة الذيوذلك من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص    عملية الطلبات
عام   من  بداية  المؤسسات  2022إطالقه  فئة  من  العمالء  ويستهدف  م، 

 والشركات مثل المطاعم والفنادق وغيرها. 

 زجة  الخضار الطا  •
 الطازجة  الفواكه •
 صلصات وتوابل   •

 الشركة : المصدر

 المنتجات التقنية الخاصة بالشركة  
المؤسسات والشركات   التسويق والبيع لمنتجاتها لعمالئها من فئة  إلكتروني خاص فيها يستهدف بشكل أساسي  بتطوير تطبيق  الشركة  قامت 

 : هذه النشرة فقط، حيث يظهر الجدول التالي التطبيق اإللكتروني التي قامت الشركة بتطويره كما في تاريخ 

 : تفاصيل التطبيق اإللكتروني الخاص بالشركة  22الجدول رقم 

 الرقم 
اسم المنتج  

 التقني  

نسبة  
الملكية  
 للشركة  

رقم السجل  
 التجاري

 ملخص نشاط المنتج التقني  

 1010224077 % 100.00 لين الخير   1
م يستهدف العمالء 2022عبارة عن تطبيق مخصص للتسويق والبيع اإللكتروني تم إطالقه في العام   •

والفنادق   المطاعم  والشركات مثل  المؤسسات  فئة  الوقت   وغيرها واليستهدفمن من  األفراد في 
 الحالي.  

 الشركة  المصدر:

 أسطول النقل المملوك للشركة  
 ) مركبة كما هو موضح في الجدول التالي: 89منتجات من خالل أسطول مملوك لها مكون من عدد (تقوم الشركة بتوزيع وتوريد 

   : أسطول النقل المملوكة للشركة23الجدول رقم 

  اإلجمالي مملوكة   شاحنات مملوكة  سيدان سيارات  النوع

 89 29 60 العدد  
 الشركة  المصدر:
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 تفاصيل اإليرادات 

  المنتجاتفئات وفق  اإليرادات 
  :م2022وألول ستة أشهر من العام  م2021م و 2020فئات منتجات الشركة للعامين  الشركة وفقيوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات 

 ل إيرادات الشركة وفق المنتجات تفاصي :  24الجدول رقم 

 المنتج 

 م 2022يونيو  30المالية المنتهية في  الفترة  م2021ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في   م2020ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في  

 النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي)

 %81.34 89,140,873 %78.31 147,669,218 %88.00 134,186,799 طازجة  خضار

 %15.41 16,887,888 %18.42 34,732,788 %9.81 14,958,778 طازجة  فواكة

 %3.25 3,561,690 %3.27 6,158,187 %2.19 3,339,421 )وتوابل(صلصات  اخرى

%100.00 188,560,193 %100.00 152,484,998 اإلجمالي  109,590,451 100.00%  

 المصدر : الشركة  

  قنوات التوزيعطبيعة إيرادات الشركة وفق  
 م 2021ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31المالية المنتهية في  التوزيع للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة وفق طبيعة قنوات 

 : م2022يونيو  30وللفترة المالية المنتهية في 
 : تفاصيل إيرادات الشركة وفق طبيعة قنوات التوزيع  25الجدول رقم 

 التوزيع قنوات وفق المبيعات
 م 2022يونيو  30المالية المنتهية في  الفترة  م2021ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في   م2020ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في  

 النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي)

 %82.30 90,191,481 %70.26 132,484,134 %85.22 129,947,715 المباشرة  الجملة مبيعات قطاع

 %17.70 19,398,970 %29.74 56,076,059 %14.78 22,537,283 المشاريع مبيعات قطاع

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 التطبيقات اإللكترونية   قطاع

 %100.00 109,590,451 %100.00 188,560,193 %100.00 152,484,998 اإلجمالي

 شركة المصدر: ال 

  وفق نوعية العمالء اإليرادات 
 م 2021ديسمبر    31م و2020ديسمبر    31للسنوات المالية المنتهية في    عمالء الشركة نوعية    الشركة وفقيوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات  

  :م2022يونيو  30وللفترة المالية المنتهية في 
 تفاصيل إيرادات الشركة وفق نوعية العمالء :  26الجدول رقم 

 العمالء  نوعية وفق المبيعات

 م 2022يونيو  30المالية المنتهية في  الفترة  م2021ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في   م2020ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في  

 النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي)

 %15.20 16,660,217 %15.35 28,949,357 %11.80 17,993,230 الحكومي  وشبه الحكومي

 %54.87 60,137,684 %57.11 107,681,621 %85.22 129,947,715 ماركت  هايبر

 %0.21 231,424 %0.26 489,421 %2.46 3,751,131 فنادق 

 %29.71 32,561,126 %27.28 51,439,794 %0.52 792,922 )القطاعات بقية( الخاص

%100.00 188,560,193 %100 152,484,998 اإلجمالي  109,590,451 100.00%  

 المصدر الشركة 
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  التوزيع الجغرافيوفق  اإليرادات 
الجغرافي للتوزيع  للشركة وفقًا  اإليرادات  التالي تفاصيل  الجدول  المنتهية في    يوضح  المالية   م 2021ديسمبر    31م و2020ديسمبر    31للسنوات 

  :م2022يونيو  30وللفترة المالية المنتهية في 
 وفق التوزيع الجغرافي م 2022وألول ستة أشهر من العام م 2021م و2020: تفاصيل اإليرادات لألعوام 27الجدول رقم 

 المنطقة 
 م 2022يونيو  30المالية المنتهية في  الفترة  م2021ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في   م2020ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في  

 النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي) النسبة (%)  القيمة (ريال سعودي)

 %67.23 73,682,735 %74.03 139,591,000 %83.26 126,959,050 الوسطى  المنطقة

 %18.70 20,495,739 %11.51 21,711,237 %0.40 615,894 الغربية  المنطقة

 %14.06 15,411,977 %14.46 27,257,956 %16.34 24,910,054 الشرقية  المنطقة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 الجنوبية  المنطقة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 الشمالية  المنطقة

 %100.00 109,590,451 %100.00 188,560,193 %100.00 152,484,998 المجموع

 المصدر: الشركة 

 كبار العمالء  

وللفترة المالية المنتهية    م2021ديسمبر    31م و 2020ديسمبر    31ويبين الجدول التالي قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة للسنوات المالية المنتهية في  
 على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة:، مع اإلشارة إلى أن العالقة مع جميع العمالء بما فيهم كبار العمالء تقوم م 2022يونيو  30في 

 قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة : 28الجدول رقم 

 طبيعة العالقة  قائمة أكبر خمسة عمالء
 

 القيمة (ريال سعودي)
 النسبة من إجمالي اإليرادات (%) 

 م  2020قائمة أكبر خمسة عمالء خالل العام 

 % 23.76 36,230,436 أوامر شراء مباشرة  مستقل   3 عميل

 % 13.93 21,248,584 أوامر شراء مباشرة  مستقل   1 عميل

 % 10.37 15,812,694 أوامر شراء مباشرة  مستقل   4 عميل

 % 7.19 10,962,063 أوامر شراء مباشرة  طرف ذو عالقة مؤسسة بصمة السلطان 

 % 4.29 6,541,607 أوامر شراء مباشرة  مستقل   6 عميل
 %59.54 90,795,384 المجموع

 م 2021 ديسمبر 31المالية المنتهية في  السنةقائمة أكبر خمسة عمالء خالل 

 % 37.66 71,010,518 أوامر شراء مباشرة  مستقل   3 عميل

 % 13.71 25,857,569 أوامر شراء مباشرة  مستقل   1 عميل

 % 8.76 16,522,298 أوامر شراء مباشرة  طرف ذو عالقة مؤسسة بصمة السلطان 

 % 6.79 12,794,370 أوامر شراء مباشرة  مستقل   8 عميل

 % 6.62 12,479,399 أوامر شراء مباشرة  مستقل   2 عميل

 138,664,154 73.54% 

  م2022يونيو  30المالية المنتهية في  الفترةقائمة أكبر خمسة عمالء خالل 

 % 31.30 34,304,105 أوامر شراء مباشرة  مستقل   3 عميل

 % 9.65 10,571,280 أوامر شراء مباشرة  مستقل   1 عميل

 % 7.54 8,259,827 أوامر شراء مباشرة  مستقل   8 عميل

 % 5.56 6,088,937 مباشرة أوامر شراء  مستقل   2 عميل

 % 5.90 6,462,790 أوامر شراء مباشرة  مستقل   4 عميل
 %59.94 65,686,939  المجموع

 المصدر : الشركة  
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 توريد المنتجات  تفاصيل  

 الموردين كبار  

، مع اإلشارة إلى  م 2022يونيو   30المالية المنتهية في  وللفترة م2021م و 2020يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة موردين للشركة للعامين  

 أن العالقة مع جميع الموردين بما فيهم كبار الموردين تقوم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة: 

 م2022يونيو  30وللفترة المالية المنتهية في  م2021ديسمبر  31م و 2020ديسمبر   31كما في   : قائمة أكبر خمسة مودرين29الجدول رقم 

 الدولة قائمة أكبر خمسة موردين 
 

 طبيعة التعامل 
المنتجات  
 المستوردة 

 القيمة (ريال سعودي)
النسبة من  

  تكلفةإجمالي 
 المبيعات (%)  

النسبة من إجمالي  
 المشتريات (%)

م 2020ديسمبر 31كما في   

 1  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
 %17.26 %16.53 21,413,665 وفواكه خضار

 2  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
 %14.31 %13.70 17,753,740 وفواكه خضار

 3  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
 %8.69 %8.32 10,781,272 وفواكه خضار

  السلطان بصمة مؤسسة
 للتجارة 

المملكة العربية  
 السعودية 

  شراء أوامر
 مباشرة 

 %8.47 %8.11 10,512,342 وفواكه خضار

 4  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
 %5.99 %5.74 7,431,510 وفواكه خضار

 %54.72 %52.40 67,892,529 اإلجمالي
م 2021 ديسمبر 31كما في   

 1  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 19.25 29,914,730 خضار وفواكه  22.30% 

 5  مورد
الواليات المتحدة  

 األمريكية
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 9.53 14,806,849 فواكه  11.04% 

 6  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 4.79 7,438,304 وفواكهخضار   5.55% 

 7  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 8.24 12,804,420 خضار وفواكه  9.55% 

 8  مورد
المملكة األردنية  

 الهاشمية
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 5.77 8,970,464 وفواكه خضار  6.69% 

%47.57 73,934,767 اإلجمالي  55.12% 
م2022يونيو  30كما في    

 1  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 15.58 13,867,020 خضار وفواكه  18.15% 

 5  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
 %7.49 %6.43 5,723,047 خضار وفواكه

 6  مورد
الواليات المتحدة  

 األمريكية
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 4.18 3,721,253 فواكه  4.87% 

 7  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 11.62 10,339,823 خضار وفواكه  13.53% 

 9  مورد
المملكة العربية  

 السعودية 
  شراء أوامر

 مباشرة 
% 4.82 4,286,671 خضار وفواكه  5.61% 

 %49.66 %42.63 37,937,814 اإلجما�� 
 المصدر: الشركة 

 أكبر خمسة موردين خارجيينقائمة  

وألول ستة  م2021م و 2020للعامين المشتريات من إجمالي  %)18.46و() %22.75( %) و3.67نسبة ( شكلت مشتريات المنتجات من خارج المملكة

 على التوالي.  م2022أشهر من العام 

ألول ستة أشهر من   م2021م و2020للشركة للعامين  المستوردة والمنتجات قائمة أكبر خمسة موردين خارجيين يوضح الجدول التالي تفاصيل

 على التوالي: م2022العام 
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 :  م2022وألول ستة أشهر من العام  م2021م و 2020يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة موردين خارجيين للشركة للعامين 

  خمسة أكبر قائمة
 خارجيين موردين

 الدولة
  المنتجات

 المستوردة 
(ريال   القيمة

 )سعودي
 (%) المشتريات إجمالي من النسبة

  المواد إجمالي من النسبة
 (%) الخارج من  المستوردة

 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 %36.79 %1.35 1,676,114 وفواكه خضار المتحدة  العربية اإلمارات دولة 10  مورد

 %34.06 %1.25 1,551,895 وفواكه خضار المتحدة  العربية اإلمارات دولة 11  مورد

 %18.58 %0.68 846,665 وفواكه خضار الهند  دولة 12  مورد

 %8.02 %0.29 365,165 وفواكه خضار الهاشمية األردنية المملكة 13  مورد

 %2.54 %0.09 115,889 وفواكه خضار فرنسا   دولة 14  مورد

 %100.00 %3.67 4,555,728 اإلجمالي

 م 2021ديسمبر 31 في كما

 %18.95 %4.31 5,783,292 وفواكه خضار الهاشمية األردنية المملكة 9  مورد

 %29.39 %6.69 8,970,464 وفواكه خضار الهاشمية األردنية المملكة 8  مورد

 %48.52 %11.04 14,806,849 وفواكه خضار األمريكية  المتحدة الواليات 5  مورد

 %1.30 %0.30 396,392 وفواكه خضار العربية المتحدة   اإلمارات 15  مورد

 %0.89 %0.20 272,032 وفواكه خضار كينيا   دولة 16  مورد

 %99.05 %22.54 30,229,029 اإلجمالي

 م 2022يونيو  30في  كما

 %40.57 %7.49 5,723,047 خضار وفواكه الواليات المتحدة األمريكية  5  مورد

 %30.39 %5.61 4,286,671 خضار وفواكه الهاشمية األردنية المملكة 9  مورد

 %22.45 %4.14 3,166,769 خضار وفواكه الهاشمية األردنية المملكة 8  مورد

 %2.25 %0.42 317,092 خضار وفواكه المغربيةالمملكة  17  مورد

 %1.83 %0.34 258,813 خضار وفواكه جمهورية كينيا  16  مورد

 %97.49 %18.00 13,752,392 اإلجمالي

 المصدر: الشركة  

 نسب توزيع التوريد الداخلي والخارجي 

 :  م 2022يونيو   30وللف��ة املالية املن��ية ��  م2021 و  م2020 للعام�ن لشركةل وا�خار�� الداخ�� التور�د  توزيع �سب التا�� ا�جدول  يو�ح

 : م 2022يونيو  30وللف��ة املالية املن��ية ��  م2021وم 2020للعام�ن و  للشركة �سب توزيع التور�د الداخ�� وا�خار��: 30ا�جدول رقم 

 المورد   نوع
  المواد

 المستوردة 

 م2020 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  
  31للسنة المالية المنتهية في  

 م2021 ديسمبر
المالية المنتهية   المالية للفترة 

  م2022يونيو  30في 

 (%) من إجمالي المشتريات النسبة )سعودي ريال( القيمة
  ريال( القيمة

 )سعودي

من   النسبة
إجمالي 

 المشتريات
(%) 

  ريال( القيمة
 )سعودي

من   النسبة
إجمالي 

 المشتريات
(%) 

 المملكة داخل  من الموردين
  خضار

 وفواكه 
119,509,541 96.33% 103,613,921 %77.25  62,293,404 %81.54  

 المملكة  خارج  من الموردين
  خضار

 وفواكه 
4,555,728 3.67% 30,518,467 %22.75  14,106,587 %18.46  

 100.00% 76,399,991 100.00% 134,132,388 %100.00 124,065,269 المجموع

 المصدر: الشركة 
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 رؤية الشركة  
ملنا وذلك  مصدر سعادتنا هو إيصال منتجاتنا الطازجة إلى المستهلك، حيث أننا نتطلع دائمًا إلى تحقيق مزيد من التميز والريادة في كافة مجاالت ع

 من خالل تعزيز روح المبادرة وتحمل المسؤولية لدى موظفينا. 

 رسالة الشركة 
الطاقة اإلنتاجية واالستفادة من االبتكارات لتحقيق الهدف األسمى المتمثل في بناء "مجتمع صحي" االلتزام بالتحسين المستمر لعملياتنا وتوسيع 

 .والمساهمة الفعالة في تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي

  استراتيجية الشركة العامة  
ها، من نمو وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على وضعت الشركة عدة استراتيجيات للعمل بحيث تدعمها في الوصول إلى األهداف التي تطمح إلي

 مستوى جودة عالي، وذلك وفق ما يلي:

 التوسع في نشاط مبيعات الجملة من خالل التالي:   )أ
 والمطاعم والفنادق استهداف عمالء آخرون في قطاع األسواق المركزية. 
  شركات التموين واإلعاشةاستهداف قطاعات أعمال جديدة مثل قطاع. 
 ومن ثم التوجه إلى فتح أسواق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. باقي مناطق المملكة لجغرافي في التوسع ا 

 في قطاع اإلنتاج الزراعي بشكل مباشر:   التوسع )ب
   .التوسع في اإلنتاج الزراعي من خالل استئجار وتملك عقارات زراعية 

 االتجاه إلى قطاع مبيعات التجزئة من خالل التالي:   )ج
 وبيعها إلى المستهلك بشكل مباشر  الفواكهفتح فروع رئيسية خاصة بالشركة تعمل على توفير المنتجات الزراعية من الخضروات و

. 
  لتسويق وبيع منتجاتها إلى المستهلك    مخصص للمستهلكين من فئة األفراد  كة لين الخير للتجارةتطوير متجر إلكتروني خاص بشر

 بشكل مباشر.
 االتجاه إلى قطاع التصنيع المرتبط بالمنتجات الزراعية من خالل التالي:  )د

 بالمنتجات  و  مصنع  إنشاء المرتبطة  التصنيع  بأعمال  خاص  متكامل  لوجستي  خدمات  بطرق مركز  للمستهلك  وتقديمها  الزراعية 
 مختلفة (طازجة، مقطعة، مفرزنة، معلبة، مطحونة).

 نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  

 مجموعة رائدة في شراء وبيع المنتجات الزراعية في المملكة. •

  المحافظة على مستوى جودة عالي من المنتجات الزراعية. •

الثالجات ومقطورات    سيدان باإلضافة إلى  سيارات من) وسيلة نقل خاص بها معظهما يتكون  89تمتلك الشركة أسطول يتكون من ( •

 مبردة وسيارات نقل مما يعطيها ميزة تنافسية لتلبية احتياجات العمالء بكفاءة عالية 

 أداء مالي تاريخي جيد. •

 مصادر توريد متنوعة للمنتجات الزراعية من داخل وخارج المملكة. •

الجودة وسالمة  الدولية إلدارة الشركة بالمعايير الخاصة بالتزام  22000:2005و   9001:2015على شهادات الجودة "األيزو"  حصلت الشركة   •

 األغذية.
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 فروع الشركة  
ــتة ( باإلضـــافة إلى مركزها الرئيســـي الواقع في طريق الملك فهد ) فروع داخل المملكة واليوجد لديها أي  6بمدينة الرياض، يوجد لدى الشـــركة عدد سـ

 فروع خارج المملكة. ويبين الجدول التالي فروع الشركة داخل المملكة باإلضافة إلى مركزها الرئيسي: 

 ): فروع الشركة ومركزها الرئيسي  31الجدول رقم (

 النشاط  رقم السجل التجاري الفرع  الرقم 

 السجل الرئيسي 

   الفواكهوتجارة الخضار  1010224077 شركة لين الخير للتجارة (مساهمة مقفلة)  1

 فروع الشركة داخل المملكة 

 1010235623 شركة أصول الغذاء لتجارة الجملة والتجزئة (فرع بمدينة الرياض)  2
 كاسم، يتم استخدام  الفواكهوتجارة الخضار 

 تجاري مختلف عن اسم لين الخير للتجارة 

   الفواكهوتجارة الخضار  1010357658 شركة لين الخير للتجارة (فرع بمدينة الرياض)  3

   الفواكهوتجارة الخضار  2050130509 شركة لين الخير للتجارة (فرع بمدينة الدمام)  4

   الفواكهوتجارة الخضار  4030369755 بمدينة جدة) شركة لين الخير للتجارة (فرع  5

 غير مفعل  1010651777 شركة لين الخير للمقاوالت (فرع بمدينة الرياض)  6

 1010767761 (فرع بمدينة الرياض)  شركة لين الخير للنقليات 7

تقوم الشركة بإستخدام السجل التجاري الصادر  
عملياتها  لشركة لين الخير للنقليات في 

تقوم  التشغيلية المتمثلة بتوزيع المنتجات، وال
 بإستخدامه لخدمة الغير.  

 فروع الشركة خارج المملكة 

 اليوجد  
 المصدر: الشركة 

 المشاريع تحت التنفيذ 
المشاريع من    عددتعمل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة على تحديث أصولها باإلضافة إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تعمل الشركة على  

 الجدول التالي:  وفق
 ): المشاريع تحت التنفيذ32الجدول رقم (

 طبيعة المشروع  اسم المشروع 
إجمالي التكلفة  
المتوقعة (ريال 

 سعودي)
 مصادر التمويل 

  اإلنجازنسبة 
كما في تاريخ 

يونيو  30
 (%)  م2022

تاريخ استكمال 
 المشروع المتوقع 

الرصيد كما في تاريخ  
  م2022 يونيو 30

 (ريال سعودي) 

توريد وانشاء ثالجات ساندوتش  
بألواح معزولة تبريد وتفريز  بانل

 1مستودع الرياض  -وتجهيز أرضية 

وحدات تبريد وتفريز للمنتجات علي 
متر مربع وبتقنية   500مساحة 

 حديثة
4,110,675 

تمويل ذاتي من   •
السيولة المتوفرة 
بالشركة بعد التأكد  
من قدرة الشركة  
على إدارة رأس 
المال العامل  

 بكفاءة

 3,291,703 م2022أكتوبر  %80.00

توريد وانشاء ثالجات ساندوتش  
بانل بألواح معزولة تبريد وتفريز 

 2مستودع الرياض  -وتجهيز أرضية 

وحدات تبريد وتفريز للمنتجات علي 
متر مربع وبتقنية   500مساحة 

 حديثة
 3,291,703 م2022أكتوبر  %80.00 4,110,675

توريد وانشاء ثالجات ساندوتش  
بألواح معزولة تبريد وتفريز  بانل

 مستودع الدمام  -وتجهيز أرضية 

وحدات تبريد وتفريز للمنتجات علي 
متر مربع وبتقنية   500مساحة 

 حديثة
 3,291,703 *م2022أغسطس  %80.00 4,122,535

توريد وانشاء ثالجات ساندوتش  
بألواح معزولة تبريد وتفريز  بانل

 مستودع جدة -وتجهيز أرضية 

وحدات تبريد وتفريز للمنتجات علي 
متر مربع وبتقنية   500مساحة 

 حديثة
 3,298,028 **م2022أغسطس  %80.00 4,122,535

وتجهيز وتركيب صاالت  انشاء
صاالت في    4زراعية مكيفة 

 المزرعة 
 8,000,000 صاالت زراعية مكيفة 

تمويل ذاتي من السيولة  
المتوفرة بالشركة بعد  
التأكد من قدرة الشركة  
على إدارة رأس المال  

 العامل بكفاءة

 6,000,000 م2023مارس  %60.00

توريد وتجهيز بيوت زراعية مكونة  
من مواد بالستيكة وقضبان 
 معدنية + حفر وتجهيز بير ماء

   5,517,405       م2023يناير  70.00% 5,797,101 بيوت زراعية 

  24,690,542       30,263,521 اإلجمالي
 المصدر: الشركة 

 م.  2022من المشروع في شهر أغسطس من العام  * تم اإلنتهاء 

 م.  2022** تم اإلنتهاء من المشروع في شهر أغسطس من العام 
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 الخطة التوسعية للشركة  

 تعمل الشركة حاليًا على خطة توسعة تعتمد على التوسع العرضي من خالل فتح فروع جديدة لتوسيع عملياتهما وإستهداف مناطق جغرافية جديدة 

ية  داخل المملكة و تهدف الشركة من خطة التوسعة إلى توسعة قاعدة العمالء وتقليل التكاليف الناتجة عن الشحن من خالل وجود مستودعات مركز

 نافذ بيع جملة في مناطق قائمة وجديدة، حيث يوضح الجدول التالي ملخص خطة التوسعة الحالية : وم

 ): ملخص خطة التوسعة الحالية  1( رقم  الجدول 

 الخطة   طبيعة الجغرافي   النطاق المرحلة 
 المتوقعة التكلفة إجمالي

 ) سعودي(ريال 
 التمويل   مصادر

  نسبة
  االنجاز

 (%)  الحالية

 المتوقع التاريخ
 الستكمال

 المرحلة 

 المنطقة الغربية  1

إنشاء مركز ومنفذ بيع 
 جدة فيبالجملة بمدينة 

السوق المركزي للخضار  
 الفواكهو

ثالثة ماليين وخمسمائة ألف 
) ريال سعودي  3,500,000(

%) من  17.50تمثل نسبة (
إجمالي تكاليف خطة  

على   • التوسعة   باالعتماد  الشركة  ستقوم 
بنسبة  الطرح  متحصالت  صافي 

إنشاء 100.00( تكاليف  لتغطية   (%
 الفروع الجديدة .  

في   • ارتفاع  وجود  حال  في  أنه  كما 
اعتمادها   يتم  لم  بنود  أو  التكاليف 
مسبقًا، سيتم تغطيتها من صافي  
متحصالت الطرح المتبقية (في حال  
صافي  في  فائض  أي  وجود 
خالل   من  أو  الطرح)  متحصالت 
بعد   بالشركة  المتوفرة  السيولة 
إدارة   على  الشركة  قدرة  من  التأكد 

 رأس المال العامل بكفاءة. 

 م 30/03/2023 0%

 المنطقة الجنوبية  2

إنشاء الفرع األول بمدينة  
خميس مشيط لخدمة  

كافة المنطقة الجنوبية من 
 المملكة  

أربعة ماليين وخمسمائة ألف 
) ريال سعودي  4,500,000(

%) من  22.50تمثل نسبة (
إجمالي تكاليف خطة  

 التوسعة  

 م 30/03/2023 0%

 المنطقة الشمالية  3

إنشاء الفرع األول بمدينة  
تبوك لخدمة كافة  

المنطقة الشمالية من  
 المملكة  

أربعة ماليين وخمسمائة ألف 
) ريال سعودي  4,500,000(

%) من  22.50تمثل نسبة (
إجمالي تكاليف خطة  

 التوسعة  

 م 30/03/2023 0%

 إجمالي تكلفة إنشاء الفروع الجديدة 

عشر مليون وخمسمائة  إثنى
) ريال  12,500,000( ألف

سعودي تمثل نسبة  
%) من إجمالي 62.50(

 تكاليف خطة التوسعة 

 م 30/03/2023 0%

 التشغيلية للشركة  العامل للعملياترأس المال 

سبعة ماليين وخمسمائة  
) ريال  7,500,000( ألف

سعودي تمثل نسبة  
%) من إجمالي 37.50(

 التوسعة تكاليف خطة 

كما أنه وفي حال فائض من متحصالت 
االكتتاب بعد تمويل الخطة التوسعية، فإن 

كرأس مال عامل   الشركة تنوي استخدامه
للعمليات التشغيلية للشركة لتفادي 

مخاطر تأخر تحصيالت المستخلصات من 
العمالء دون قيامها بسداد أي التزامات أو  

من صافي   قروض لجهات تمويلية
 متحصالت الطرح. 

 الينطبق  الينطبق 

 إجمالي تكلفة خطة التوسعة  
) 20,000,000( عشرين مليون

 ريال سعودي  
 الينطبق  الينطبق  

 الشركة  المصدر:

 إن الشركة تستهدف من خالل خطة التوسعة المشار إليها أعاله تحقيق كل من التالي:  

  زيادة الحصة السوقية من خالل زيادة أعداد العمالء، و زيادة التواجد واإلنتشار في مناطق مختلفة من خالل فتح المزيد من الفروع 

 .تخفيض تكاليف المرتبطة بالتشغيل وتكلفة النقل 

  ارة رأس المال العامل من خالل التركيز على تحسين الدورة النقدية . تحسين مستوى إد 

   السجالت التجارية للشركة 
 السجالت التجارية للشركة :  33الجدول رقم 

 الرقم 
اسم  
 الشركة 

نوع الكيان  
 القانوني 

رقم  
السجل 
 التجاري 

 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  النشاط

 السجل التجاري الرئيسي 

1.  
شركة لين  

 الخير للتجارة  
شركة مساهمة  

 مقفلة
1010224077 

بالجملة   البيع  للخضراوات،  بالجملة  البيع  للفواكه،  بالجملة  البيع 
للبيض   بالجملة  البيع  األلبان،  لمنتجات  بالجملة  البيع  للتمور، 

لمنتجات اللحوم، البيع  ومنتجاته، البيع بالجملة للحوم، البيع بالجملة  
بالجملة للسكر ومنتجاته ،  ابالجملة للحوم والدواجن المجمدة، البيع 

 البيع بالجملة للعسل، البيع بالجملة لألغذية والمشروبات.

 ـ ه17/09/1427
(الموافق 

 م) 10/10/2006

 ـ ه03/03/1445
(الموافق  
 م) 18/09/2023

 السجالت التجارية لفروع الشركة 

2.  
شركة أصول 
الغذاء لتجارة  

 1010235623 الرياض -فرع 
البيع بالجملة  ،  المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

البيع   للتمور،  بالجملة  البيع  للخضروات،  بالجملة  البيع  للفواكه، 
 ـ ه03/03/1445 ـ ه26/06/1428
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الجملة  
 والتجزئة

البيع   ومنتجاته،  للبيض  بالجملة  البيع  األلبان،  لمنتجات  بالجملة 
بالجملة للحوم، البيع بالجملة لمنتجات اللحوم، البيع بالجملة للحوم 

با البيع  ومنتجاته،  للسكر  بالجملة  البيع  المجمدة،  لجملة  الدواجن 
 للعسل، البيع بالجملة لألغذية والمشروبات. 

(الموافق 
 م) 11/07/2007

(الموافق  
 م) 18/09/2023

3.  
شركة لين  
 الخير للتجارة 

 1010357658 الرياض -فرع 

بالجملة   البيع  للخضروات،  بالجملة  البيع  للفواكه،  بالجملة  البيع 
بالجملة   البيع  للزيوت  للتمور،  بالجملة  البيع  ومنتجاته،  للبيض 

والشحوم الحيوانية، البيع بالجملة لمنتجات األسماك، البيع بالجملة  
الغذائية   للمواد  المركزية  األسواق  المجمدة،  والدواجن  للحوم 

 واالستهالكية. 

 ـ ه28/01/1434
(الموافق 

 م) 12/12/2012

 ـ ه03/03/1445
(الموافق  
 م) 18/09/2023

4.  
شركة لين  
 الخير للتجارة 

 2050130509 الدمام  -فرع 

بالجملة   البيع  للخضروات،  بالجملة  البيع  للفواكه،  بالجملة  البيع 
للبيض   بالجملة  البيع  األلبان،  لمنتجات  بالجملة  البيع  للتمور، 

اللحوم، البيع  ومنتجاته، البيع بالجملة للحوم، البيع بالجملة لمنتجات  
ومنتجاته،   للسكر  بالجملة  البيع  المجمدة،  والدواجن  للحوم  بالجملة 

 البيع بالجملة للعسل، البيع بالجملة لألغذية والمشروبات.

  ـه17/03/1441
(الموافق 

 م) 14/11/2019

  ـه17/03/1445
(الموافق 

 م) 02/10/2023

5.  
شركة لين  
 الخير للتجارة 

 4030369755 جدة   -فرع 

بالجملة   البيع  للخضروات،  بالجملة  البيع  للفواكه،  بالجملة  البيع 
للبيض   بالجملة  البيع  األلبان،  لمنتجات  بالجملة  البيع  للتمور، 
ومنتجاته، البيع بالجملة للحوم، البيع بالجملة لمنتجات اللحوم، البيع  
ومنتجاته،   للسكر  بالجملة  البيع  المجمدة،  والدواجن  للحوم  بالجملة 

 الجملة للعسل، البيع بالجملة لألغذية والمشروبات.البيع ب

  ـه17/03/1441
(الموافق 

 م) 14/11/2019

  ـه17/03/1445
(الموافق 

 م) 02/10/2023

6.  
شركة لين  

الخير 
 للمقاوالت

 السكنية والغير سكنية  ترميمات المباني 1010651777 الرياض  –فرع 
ـ  ه19/01/1442

(الموافق 
 م) 07/09/2020

  ـه19/01/1446
(الموافق 

 م).  25/07/2024

7.  
شركة لين  

الخير 
 للنقليات* 

 النقل البري للبضائع   1010767761 الرياض  –فرع 
  ـه23/05/1443

(الموافق 
 م) 27/12/2021

هـ  23/05/1445
(الموافق 

 م).  07/12/2023

 المصدر: الشركة 

 لخدمة الغير.   باستخدامه  وألتقوم* تقوم الشركة بإستخدام السجل التجاري الصادر لشركة لين الخير للنقليات في عملياتها التشغيلية المتمثلة بتوزيع المنتجات، 

 العالمات التجارية وحقوق الملكية 
 العالمات التجارية للشركة:  34الجدول رقم 

 العالمة التجارية 
اسم العالمة  

 التجارية 
 تاريخ التسجيل  رقم التسجيل 

تاريخ بداية  
 الحماية

 تاريخ نهاية الحماية

 

 هـ 26/11/1450 هـ 27/11/1440 ه 10/02/1441 1442007478 شركة لين الخير للتجارة 

 المصدر: الشركة 

 والرخص الحكومية  التراخيص 
 من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها، وهي كما يلي: والرخصحصلت الشركة على عدد من التراخيص 

 : التراخيص 35الجدول رقم 

 الحكومية والرخص التراخيص

 منشأة غذائية   رخصة

 الرخصة انتهاء صالحية  تاريخ  المرخصة  الجهة الرئيسي  النشاط الرخصة رقم وتاريخ  الترخيص 

 منشأة غذائية  رخصة
) وتاريخ  WL-2020-FO-0504رقم (

ه (الموافق 14/07/1440
 م) 09/03/2020

  بمدينة غذائيةمركز توزيع مواد 
 الرياض 

 الهيئة العامة للغذاء والدواء
(الموافق  ـه 16/08/1444تاريخ 

 م) 08/03/2023

 منشأة غذائية  رخصة
) وتاريخ  WL-2020-FO-0160رقم (

ه (الموافق 05/06/1440
 م) 30/01/2020

مركز توزيع مواد غذائية بمدينة  
 الدمام

 الهيئة العامة للغذاء والدواء
(الموافق  ـه 16/08/1445تاريخ 

 م) 28/01/2024

 منشأة غذائية  رخصة
) وتاريخ  WL-2021-FO-0253رقم (

ه (الموافق 23/07/1442
 م) 07/03/2021

مركز توزيع مواد غذائية بمدينة  
 جدة

 الهيئة العامة للغذاء والدواء
(الموافق  ـه 25/08/1445تاريخ 

 م) 06/03/2024
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 منشأة غذائية  رخصة
) وتاريخ  WL-2021-FO-0667رقم (

ه (الموافق 28/11/1442
 م) 08/07/2021

مركز توزيع مواد غذائية بمدينة  
 الرياض 

 الهيئة العامة للغذاء والدواء
(الموافق  ـه 01/01/1446تاريخ 

 م) 07/07/2024

   والزراعة المياهو البيئة وزارة ترخيص

 الترخيص صالحية انتهاء تاريخ  المرخصة  الجهة الرئيسي  النشاط رقم وتاريخ الترخيص الترخيص 

تسويقية  ترخيص تقديم خدمات 
 نيابة عن الغير (تشغيلي) 

) وتاريخ  159673برقم (
ه (الموافق 21/10/1439

 م) 05/07/2018

تقديم خدمات تسويقية زراعية  
 بمنطقة الرياض  

 والزراعة  المياهوزارة البيئة و
(الموافق  ـه 20/10/1444تاريخ 

 م). 10/05/2023

 المصدر: الشركة  

 األخرىوتحسينات المباني  تستأجرها الشركةقائمة العقارات التي تملكها أو  

 *قائمة العقارات التي تملكها الشركة  
 ئمة العقارات التي تملكها الشركة قا : 36الجدول رقم 

 المدينة  المالك  االستخدام  العقار الرقم
نوع 

 العقار

  المساحة

 ) 2(م
 تاريخ الصك  رقم الصك 

الدفترية  القيمة 

  30 للعقار كما في 

(ريال    م2022يونيو  

 سعودي) 

أرض   1
 صناعية  

من ضمن خطط الشركة 
المستقبلية لتطوير مصنع يبدأ 
تشغيله في الربع الرابع من عام  

  م2023

شركة لين  
الخير 
 للتجارة 

  5,975,172 ـ ه14/08/1439 310116042840  9,122 صناعي   الرياض 

2 
  قطع
  أراضي
  طريق
 الخرج 

 صناعية   أراضي

شركة لين  
الخير 
 للتجارة 

 ـ ه25/11/1442 310107061453  20,000 صناعي   الرياض 
                             

13,975,000  

3 
قطعة 

ارض رقم 
1080 

 ارض سكنية 

  لين شركة
 الخير

 للتجارة 
 ـ ه25/11/1442 910107061458 415 سكني  الرياض 

                                
283,224  

4 
قطعة 

ارض رقم 
1077 

 ارض سكنية 

شركة لين  
الخير 
 للتجارة 

 ـ ه25/11/1442 910107061456 468 سكني  الرياض 
                                

319,390  

5 
قطعة 

ارض رقم 
1078 

 ارض سكنية 

شركة لين  
الخير 
 للتجارة 

 ـ ه25/11/1442 910107061462 415 سكني  الرياض 
                                

283,224  

 20,836,009 اإلجمالي  
 المصدر: الشركة 

) ريال سعودي لغرض إنشاء  9,000,000) متر مربع وبإجمالي تكلفة بلغت (400,000بتملك أرض زراعية بمحافظة الدوادمي بإجمالي مساحة تبلغ (  م2018قامت الشركة في عام    *

للزراعة والتي لم تكلل بالنجاح مما    األراضي عضوية، وقامت الشركة خالل الفترة السابقة لالستبعاد بالعمل على استصالح وتطوير هذه  خضار  مزرعة نموذجية تقوم بإنتاج منتجات  
) ريال سعودي  4,000,000بقيمة (  م2021خالل العام    ، حيث قامت الشركة ببيع األرض الزراعيةاهلعدم وجود جدوى اقتصادية من  األصل اضطر الشركة الى اتخاذ قرار باستبعاد هذا  

 م.  2021ديسمبر  31ظهرت في قائمة األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في   ) ريال سعودي5,000,000نتج عنه خسائر رأسمالية بقيمة (

 قائمة العقارات التي تستأجرها الشركة  
 ة مة العقارات التي تستأجرها الشركقائ: 37رقم  الجدول 

 نوع العقار المدينة  المؤجر إيجار / ملك  العقار الرقم
  المساحة

 ) 2(م
 مدة العقد 

القيمة اإليجارية  
(ريال    السنوية

 سعودي) 

صافي القيمة  
  لتحسينات الدفترية 

  30في   كما   المباني
(ريال    م2022يونيو  

 سعودي) 

1 
 مستودع

197 

 الشركة قيام مع إيجار
  بعض بإضافة

  على التحسينات
 المباني 

 سليمان علي
 الخنيزان إبراهيم

 920 مستودع الرياض 

من   ميالدية تبدأ سنة
م ولغاية 22/05/2021

م، وقابلة للتجديد 21/05/2022
اإلشارة إلى أن العقد ساري  مع

المفعول كما في تاريخ هذه 
 النشرة. 

125,212  
  1,034,287  
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2 
 مستودع

198 

 الشركة قيام مع إيجار
  بعض بإضافة

  على التحسينات
 المباني 

 سليمان علي
 الخنيزان إبراهيم

 828 مستودع الرياض 

من   ميالدية تبدأ سنة
م ولغاية 13/02/2021

م، وقابلة للتجديد 12/02/2022
 ساري العقد أن إلى اإلشارة مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

125,212  
    254,039  

 

3 
 مستودع

199 

 الشركة قيام مع إيجار
  بعض بإضافة

  على التحسينات
 المباني 

 سليمان علي
 الخنيزان إبراهيم

 846 مستودع الرياض 

من   ميالدية تبدأ سنة
م ولغاية 25/01/2021

م، وقابلة للتجديد 24/01/2022
اإلشارة إلى أن العقد ساري  مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

 
134,740  

    79,702  

 

4 
 مستودع

178 

 الشركة قيام مع إيجار
  بعض بإضافة

  على التحسينات
 المباني 

 فؤاد حمزة
 الليل  جمل حمزة

 602 مستودع الرياض 

من   ميالدية تبدأ سنة
م ولغاية 20/12/2020

م، وقابلة للتجديد 19/12/2021
 ساري العقد أن إلى اإلشارة مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

78,260  
  4,145,820  

 

5 
 مستودع

 جدة

 الشركة قيام مع إيجار
  بعض بإضافة

  على التحسينات
 المباني 

 ابن عبدهللا
 ابن عبدالرحمن

  عبدالعزيز
 السديس

 1,500 مستودع جدة

تبدأ من تاريخ  شهر 21
م ولغاية 01/07/2020

م، وقابلة للتجديد 02/04/2022
 ساري العقد أن إلى اإلشارة مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

250,000 
 

  4,619,946  

 

6 
 مستودع
 الدمام

 الشركة قيام مع إيجار
  بعض بإضافة

  على التحسينات
 المباني 

 بن عادل
 بن عبدالمحسن

 البقشي  حسن
 650 مستودع الدمام

من   ميالدية تبدأ سنة
م ولغاية 01/02/2021

م ، وقابلة للتجديد  31/01/2022
 ساري العقد أن إلى اإلشارة مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

150,000  
    655,782  

 

7 
  سكن مبني

 عمال
 الرياض 

 إيجار

  بن عبدالهادي
 بن سعيد

  عبدالهادي
 الحقباني 

 الرياض 
  فيالعمال ( سكن

 سكنية) 
- 

من   ميالدية تبدأ سنة
 ولغايةم  14/03/2021

  للتجديد وقابلة  ،م 13/03/2022
 ساري العقد أن إلى اإلشارة مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

120,000  

7,984,909 8 
  سكن مبني

 عمال
 الدمام

 إيجار
  بن أحمد حسين
 المهناء حسين

 الدمام
  عمارةعمال ( سكن

 سكنية) 
- 

من   ميالدية تبدأ سنة
 ولغايةم  20/01/2021

 للتجديد وقابلة ،م 19/01/2022
 ساري العقد أن إلى اإلشارة مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

64,500 
  

9 
  مكاتب
 إدارية 

 إيجار
  التميمي أسواق

 المحدودة 
  اداري  مبني الرياض 

تبدأ من تاريخ  واتسن 5
 ولغايةم  01/05/2020

 للتجديد وقابلةم، 30/04/2025
 ساري العقد أن إلى اإلشارة مع

 هذه تاريخ في كما المفعول
 النشرة

300,000 
 

  إيجار زراعي   عقار 10

  أحمد مزرعة
  عبدالعزيز
  الحميد

  للمحاصيل
 الزراعية 

  الهياثم منطقة
 الخرج بمحافظة

زراعي   عقار
مخصص لإلنتاج  

 الزراعي  

)1,000,000 (
بشكل  2م

 تقريبي  

تبدأ من تاريخ  واتسن 3
 ولغايةم  01/07/2021

 للتجديد وقابلةم، 30/06/2024
لمدة سنتين إضافيتين في كل  

   مرة.

722,000 0 

 المصدر: الشركة 

   قائمة تحسينات المباني األخرى 
 : تحسينات المباني األخرى 38الجدول رقم 

 البيان الرقم
 م 2022 يونيو 30 في  كما  المباني لتحسينات الدفترية  القيمة  صافي

 ) سعودي(ريال 
 23,628,804 مياه بيوت زراعية محمية وهناجر وآبار  1

 4,053,388 داخل المزرعة وإسكان عمالة واستراحة  مباني 2

 27,682,192 اإلجمالي
 المصدر: الشركة 
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 العقود الجوهرية 
التي تتركز في عقد استئجار عقار زراعي في منطقة الهياثم بمحافظة الخرج  وفيما يلي توضيح للعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة بشكل مباشر  

 : وعقد صيانة وتشغيل  لإلنتاج الزراعي

 استئجار عقار زراعي ملخص عقد : 39الجدول رقم 

الخرج  بمحافظة الهياثم منطقة في زراعي  عقار  استئجار عقد  

 العقد أطراف
  الزراعية للمحاصيل الحميد عبدالعزيز  أحمد  مزرعة األول  الطرف
 لين الخير للتجارة   شركة الثاني  الطرف

   للتجارة  الخير لين شركة  قبل من الزراعي لإلنتاج مخصص زراعي عقار استئجار العقد  موضوع
 .   م2024/ 30/06 بتاريخ وتنتهي م07/2021/ 01 تاريخ  من تبدأ ميالدية سنوات  ثالث العقد مدة
   المضافة  القيمة ضريبة شاملة سعودي  ريال) 353,050(  تبلغ سنوية ثابتة قيمة العقد  قيمة

 .  الطرفين بموافقة  مرة كل إضافيتين سنتين لمدة  العقد تجديد  يتم التجديد آلية

 العقد إنهاء
 .  المياهب المزارع تغذي التي اآلبار جفاف  حال  في العقد فسخ) للتجارة الخير لين شركة (  الثاني للطرف  يحق •
  اإليجار  مصروف   الثاني  الطرف  سداد   عدم  حال  في   العقد  فسخ )  الزراعية  للمحاصيل  الحميد  عبدالعزيز   أحمد   مزرعة(  األول  للطرف  يحق •

 .  اإليجار مصروف استحقاق تاريخ  من شهر  فترة خالل السنوي
 شركة المصدر: ال 

 تشغيل وصيانة  ملخص عقد : 40الجدول رقم 

 تشغيل وصيانة   عقد

 العقد أطراف
 للمقاوالت   العويدان عيسى عبداإلله مؤسسة األول  الطرف
 لين الخير للتجارة   شركة الثاني  الطرف

 العمالة المطلوبة للتشغيل والصيانة لصالح الطرف الثاني   توريد  العقد  موضوع

 العقد مدة
 الطرفين  أحد يشعر لم  حال  في مماثلة  لفترة تلقائياً م، ويتجدد 30/01/2022  بتاريخ وتنتهي  م2021/ 01/02 تاريخ  من تبدأ واحدة  ميالدية سنة

 . مع اإلشارة إلى أن العقد ساري كما في تاريخ هذه النشرة يوماً   60 عن  تقل ال بمدة  التجديد عدم في رغبته
 .  المضافة القيمة ضريبة شاملةغير  عامل لكل سعودي  ريال)  3,200(  تبلغ شهر  ثابتة قيمة العقد  قيمة

  التزامات أهم

  الخير لين شركة

 للتجارة 

 . بالعمالة   الخاص واإلعاشة السكن توفير •
 . السكن إلى العمل من  النقل توفير •
 . الرسمي الزي توفير •
 منح أجر العمل اإلضافي (إن وجد) حسب نظام وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.  •
 .  شهر  كلمن   28الراتب الشهري للطرف األول في تاريخ   تحويل •
 إصدار كارت البلدية.   مصاريف •

  التزامات أهم

 مؤسسة

  عيسى عبداإلله

  العويدان

 للمقاوالت

 الراتب الشهر للعامل.   تسليم •
 تصريح العمل واإلقامة.   إصدار •
 التأمين الطبي.   إصدار •
بشكل كامل عن جميع العاملين التابعين له سواء أمام مكتب العمل أو الضرائب أو الجهات الحكومية ذات العالقة دون    المسئولية •

 أي مسئولية قانونية أو مادية على شركة لين الخير للتجارة.  
 .يوماً   60 عن  تقل ال بمدة  التجديد عدم في رغبته  الطرفين أحد يشعر لم حال في تلقائياً   ويتجدد التجديد آلية

 .. يوماً   60 عن  تقل المدة الفعلية، فإنه يلزمه إشعار الطرف اآلخر بمدة ال انتهاءمن الطرفين في إنهاء التعاقد قبل  أي رغبةحال   في العقد إنهاء
 شركة المصدر: ال 
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 مزارع الشركة  
تقوم بإستخدامها في إنتاج بعض المنتجات الزراعية كما هو موضح في  مستأجرة، يوجد لدى الشركة عدد واحد مزرعة النشرة هذهكما في تاريخ 

 الجداول أدناه: 
 قائمة المزارع المستأجرة من قبل الشركة   ):41الجدول رقم (

 الموقع المزرعة 
مساحة 

 المزرعة 
 المنتجات 

اإلنتاجية  الطاقة 

القصوى 

 (طن/سنويًا) 

 (ريال سعودي)   م2022يونيو  30في  للمزرعة كما الدفتريةالقيمة 

عقار زراعي مستأجر 

إلنتاج منتجات  

 الطازحة  الخضار

منطقة 

الهياثم 

بمحافظة 

 الخرج  

1,000,000 

متر مربع  

 بشكل تقريبي  

منتجات   •

الخضراوات 

 الطازجة 

5,000 

الزراعية  ) ريال سعودي تمثل القيمة األرض 1,414,500مبلغ ( •

كما تظهر في بند األصول حق االستخدام كما في تاريخ  المستأجرة

 م. 2022يونيو  30

) ريال سعودي تمثل صافي القيمة الدفترية  27,682,192مبلغ ( •

يونيو  30لتحسينات المباني للمزرعة المستأجرة كما في تاريخ 

 م. 2022
 المصدر: الشركة  

خالل السنة المالية  ويوضح الجدول التالي اإلنتاج الفعلي للمزرعة المستأجرة من منتجات الخضراوات ونسبته من إجمالي الطاقة اإلنتاجية القصوى 
 :  م2022يونيو  30وخالل الفترة المالية المنتهية في  م2021ديسمبر  31 المنتهية فيخالل السنة المالية م و 2020ديسمبر  31 المنتهية في

 
 الشركة   للمزرعة المستأجرة): تفاصيل اإلنتاج الفعلي 42الجدول رقم (

 المصدر: الشركة 

 : م2022وألول ستة أشهر من العام  م2021م و 2020التالي تفاصيل اإلنتاج الفعلي للشركة (بالطن) وفقًا للمنتجات لألعوام كما يوضح الجدول 
 ): تفاصبل اإلنتاج الفعلي للشركة (بالطن) وفقًا للمنتجات 43الجدول رقم (

 المنتجات 

 اإلنتاج الفعلي (بالطن) 

 م2022يونيو   30الفترة المالية المنتهية في  م 2021ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في  م 2020ديسمبر   31المالية المنتهية في السنة 

اإلنتاج الفعلي 

 (طن) 

النسبة من إجمالي اإلنتاج  

 (%) 

اإلنتاج الفعلي 

 (طن) 

النسبة من إجمالي اإلنتاج  

 (%) 

اإلنتاج الفعلي 

 (طن) 

إجمالي اإلنتاج  النسبة من 

 (%) 

 %38.36 905 %50.00 750 % 0.00 0 طماطم

 %26.20 618 %4.00 60 % 0.00 0 باذنجان 

 %9.28 219 %16.00 240 % 0.00 0 فلفل

 %26.16 617 %30.00 450 % 0.00 0 خيار

 %100.00 2,359 %100.00 1,500 % 0.00 0 اإلجما�� 

 5,000 5,000 اليوجد الطاقة اإلنتاجية السنو�ة املتاحة 

  السنو�ة اإلنتاجية الطاقة إ�� الفع�� اإلنتاج �سبة

 املتاحة
 %47.18 % 30.00 الينطبق 

 المصدر: الشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المزرعة 
الطاقة اإلنتاجية السنوية المتاحة  

 (طن) 

 اإلنتاجية المتاحة (%) نسبة الطاقة اإلنتاجية الفعلية من إجمالي الطاقة 

ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في 

 م 2020

ديسمبر   31السنة المالية المنتهية في 

 م 2021

يونيو    30الفترة المالية المنتهية في 

 م 2022

مزرعة مستأجرة إلنتاج الخضراوات  

 الطازجة
 %47.18 %30.00 اليوجد  5,000
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 والسعودة  الموظفون 
وتندرج الشركة    ،) موظف غير سعودي184) موظف سعودي و(98) موظف منهم (282، بلغ عدد موظفي الشركة (م  2022يونيو   30كما في تاريخ 

 والتنمية االجتماعية. البشرية المواردوزارة  عنلبرنامج نطاقات الصادر  %) وفقاً 30.61" وبنسبة سعودة قدرها (متوسط   أخضرحاليًا تحت النطاق "
المنتهية في وللفترة المالية    م2021م و2020  وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام

 .م2022يونيو  30
 م.  2022وألول ستة أشهر من العام  م2021وم  2020خالل األعوام  أعداد العاملين بالشركة :  44الجدول رقم 

 السنة 
 م 30/06/2022 م 31/12/2021 م 31/12/2020

 النسبة *العدد النسبة العدد النسبة العدد

 34.75% 98 29.08% 82 26.69% 83 السعوديون

 65.25% 184 70.92% 200 73.31% 228 السعوديين  غير

 100.00% 282 100.00% 282 100.00% 311 المجموع 

 المصدر: الشركة 

المستأجرة من خالل عقد تشغيل   العاملين بالشركة غير متضمن للعمالة  إجمالي عدد  إن   *) الفرعي  القسم  إلى  الرجوع  التفاصيل، يرجى  (للمزيد من  (العقود  3.21وصيانة  ) بعنوان 
   الجوهرية)).
 م  2022وألول ستة أشهر من العام  م2021وم 2020خالل األعوام  توزيع الموظفين على اإلدارات :  45الجدول رقم 

 اإلدارة
 م 30/06/2022 م 31/12/2021 م 31/12/2020

 السعوديين  غير السعوديون السعوديين  غير السعوديون السعوديين  غير السعوديون

 7 8 7 6 8 5  العامة اإلدارة

 9 9 9 6 9 5 المالية   اإلدارة

 0 10 0 10 0 8 البشرية  الموارد إدارة

 168 71 184 60 211 65 العمليات إدارة

 184 98 200 82 228 83 المجموع 

 المصدر: الشركة 

 .هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ إعداد 

جال عمل  تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في م
 الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

 ) شهرًا األخيرة.12المالي خالل (وتقر الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع 

 لس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.كما يقر أعضاء مج
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 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي  
 وبعد الطرح قبل  هيكل ملكية الشركة 

 يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح: 

 وبعد الطرح هيكل ملكية الشركة قبل : 46 الجدول رقم 

 االسم م

 قبل الطرح

عدد  

األسهم 

  المطروحة

 (سهم) 

 بعد الطرح

عدد  

األسهم 

 (مباشرة) 

النسبة من  

إجمالي  

عدد  

 األسهم

 (%) 

عدد  

األسهم 

(غير  

 مباشرة) 

النسبة 

من  

إجمالي  

عدد  

 األسهم

 (%) 

عدد األسهم  

 (مباشرة) 

النسبة من  

إجمالي  

عدد  

 األسهم

 (%) 

عدد  

األسهم 

(غير  

 مباشرة) 

النسبة 

من  

إجمالي  

عدد  

 األسهم

 (%) 

 %0.00 0 %29.08  1,186,600  209,400 %0.00 0 %38.02 1,396,000 عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  1
 %0.00 0 %10.91 444,975 78,525 %0.00 0 %14.26 523,500 سعود محمد عبدهللا آل شريم  2
 %0.00 0 %5.45 222,488 39,262 %0.00 0 %7.13 261,750 محمد عبدهللا سعود آل شريم  3
 %0.00 0 %5.34 217,762 38,428 %0.00 0 %6.98 256,190 فاطمة علي محمد آل عثمان  4
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 سارة إبراهيم علي جميل  5
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 عبدهللا محمد آل شريم لين  6
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 تاال عبدهللا محمد آل شريم  7
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 ريم فواز علي العثمان التميمي  8
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 العنود سعود محمد آل شريم  9
 %0.00 0 %0.01 213 37 %0.00 0 %0.01 250 غيداء محمد عبدهللا آل شريم  10
 %0.00 0 %0.01 212 38 %0.00 0 %0.01 250 شهد محمد عبدهللا آل شريم  11
 %0.00 0 %0.01 212 38 %0.00 0 %0.01 250 ريماس محمد عبدهللا آل شريم  12
 %0.00 0 %0.02 853 150 %0.00 0 %0.03 1,003 احمد ناصر احمد الصائغ  13
 %0.00 0 %0.02 907 160 %0.00 0 %0.03 1,067 مشعل محمد ناصر الكثيرى  14
 %0.05 2,099 %25.63  1,045,743  184,547 %0.07 2,470* %33.51 1,230,290 مساهم) 279( مساهمين آخرين ينطبق عليهم تصنيف الجمهور 15
مؤهلون مستثمرون  16  - 0.00% 0 0.00% 407,980 958,750 23.50% 0 0.00% 

 %0.05 2,099 %100.00  4,079,780  958,750 %0.07 2,470 %100.00 3,671,800 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

 في المساهم / شركة مربحة (مساهم من فئة الشركات) كالتالي:   ملكيتهم المباشرةملكية غير مباشرة لبعض المساهمين من فئة الجمهور ناتجة عن  * يوجد
قبل    خير للتجارة%) من هيكل ملكية شركة لين ال0.061يوجد ملكية غير مباشرة للمساهم/ عبدالعزيز حمد إبراهيم المشعل في شركة لين الخير للتجارة بنسبة ( •

) من إجمالي رأس مال شركة لين الخير  %0.100%) في شركة مربحة، مع اإلشارة إلى أن شركة مربحة تملك نسبة (61.00الطرح ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة (
 .  قبل الطرح  للتجارة

%) من هيكل ملكية شركة لين الخير للتجارة قبل  0.006الخير للتجارة بنسبة (يوجد ملكية غير مباشرة للمساهم/ عبدالمجيد حمد إبراهيم المشعل في شركة لين   •
) من إجمالي رأس مال شركة لين الخير  %0.100%) في شركة مربحة، مع اإلشارة إلى أن شركة مربحة تملك نسبة (6.00الطرح ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة (

 .  قبل الطرح  للتجارة

 مملوكة بشكل غير مباشر ألقرب رقم صحيح.  تم التقريب لعدد األسهم ال •

 : الطرح ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل 

 وبعد الطرح): هيكل ملكية الشركة قبل 1( الشكل رقم

 
 المصدر: الشركة 
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الهيكل التنظيمي 

 الهيكل التنظيمي للشركة ): 2(الشكل رقم

 المصدر: الشركة 

المراجعةلجنة

عامسكرتير

المشتريات الجودة التسويق
العالقات الحكوميةشؤون الموظفينالشحنوالمبيعات

اإلدارةمجلس

إدارة العمليات
عمر قناوي الزين قناوي)(

الماليةاإلدارة
)محمدمحمد عليعلي(

البشريةإدارة الموارد
سلمان غالب سلمان الحريصي)(

الترشيحات والمكافآتلجنة

الجمعية العامة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

)شريممحمد عبدهللا آلعبدهللا(

التحصيل المستودعاتالمحاسبة

إدارة المراجعةالداخلية
)شاغر(

أمين السر
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  مجلس اإلدارة  
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

 ) منهم غير مستقلين.2) منهم مستقلين و اثنان (2) أعضاء، اثنان (4يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد أربعة (

 يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:  

 مجلس اإلدارة : 47الجدول رقم 

 المصدر: الشركة 

م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة  23/10/2019(الموافق    ـه24/02/1441* وافقت الجمعية التأسيسية المنعقدة في تاريخ 
 . ) م31/10/2019(الموافق  ه1441/ 03/03تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ ثالث سنوات 

اعتبارًا من تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة    سر لمجلس اإلدارة  كأمينعلي  مصطفى محمد حسن  تعيين األستاذ/  )  م08/05/2022ق  (المواف  ـه07/10/1443قرر مجلس اإلدارة كما في  **  
 . وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس اإلدارة 

 .  هذه النشرة  مجلس اإلدارة كما بتاريخ   مباشرة ألعضاءيوجد أي ملكية غير   *** ال

االستقالل ألعضاء مجلس  تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض    ****
 دارة للشركة في كل من : اإل

 ى في مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخر 

   .أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة 

   .أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   
 اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي:تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس 

 أعضاء مجلس اإلدارة  
وفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة والئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال  

 اإلدارة المسؤوليات اآلتية: اليومية للشركة. وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، لمجلس 

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:  •
 وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. -
 وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها -
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها. -
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. -
 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. -

 ابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: وضع أنظمة وضو  •

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 
 م * 2019/ 23/10مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 

 المنصب  االسم 
صفة  

 العضوية
 الجنسية * االستقاللية***

  العمر
 (سنة)

 األسهم المملوكة ** 
 "مباشرة"

 األسهم المملوكة
 مباشرة"***"غير 

 (سهم)  العدد
 النسبة 

 (%) 
  العدد
 (سهم) 

 النسبة 
 (%) 

سعود محمد 
 عبدهللا آل شريم 

 10.91% 444,975 14.26% 523,500 31 سعودي غير مستقل  غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 

مشعل محمد  
 ناصر الكثيري

 0.02% 907 0.03%  1,067 38 سعودي مستقل  غير تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عبدهللا محمد 
 عبدهللا آل شريم 

 اإلدارة مجلس عضو
  المنتدب والرئيسالعضو و

 التنفيذي 
 29.08% 1,186,600 38.02% 1,396,000 34 سعودي غير مستقل  تنفيذي 

أحمد ناصر أحمد  
 الصائغ 

 0.02% 853 0.03%  1,003 46 سعودي مستقل  غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة ** أمين سر  
  محمد مصطفى
 علي  حسن

 - - - - 38   مصري - - أمين سر المجلس 
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وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   -
التعامالت مع  التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن 

 األشخاص ذوي العالقة.
 التأكد من سالمة األنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. -
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه   -

 فافية.الشركة وطرحها بش 
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. -
 تحضير والموافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة. -

 وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما اليتعارض مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.   •
 جلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في م  •
وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة  •

 على وجه خاص اآلتي:
 وتحميها العقود.آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة  -
 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. -
 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. -
ر المهنية واألخالقية السليمة وتنظم قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايي -

 العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع المجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية   -

 والدائنين واصحاب المصالح لآلخرين.للمساهمين 

 رئيس مجلس اإلدارة   4.3.3.1
تتلخص مســـــــــؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة المجلس وتســـــــــهيل اإلســـــــــهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضـــــــــاء مجلس اإلدارة لضـــــــــمان  

 فاعلية المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

ونظام الشـــــــركة األســـــــاســـــــي، تكون لرئيس مجلس اإلدارة أوســـــــع الصـــــــالحيات لتمثيل الشـــــــركة أمام ســـــــائر الجهات الحكومية،    وفقًا لنظام الشـــــــركات 

 وبموجب الئحة حوكمة الشركات، تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

 الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات  •
 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. •
 تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي. •
 ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على  •
 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. •
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين   •

 وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.والمستقلين، 
إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع   •

 الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
 أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. عقد لقاءات بصفة دورية مع •
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  •

 فيها.

ضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة تشمل المسؤوليات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إ 

 والمجلس.

 ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.

  المنتدب والعضو التنفيذيالرئيس  4.3.3.2
قبل  للشركة رئيس تنفيذي وعضو منتدب يمثل المساهمين في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة

ية، م تمريرها لهيئات مجلس اإلدارة. وفقًا لنظام الشركة األساسي، للرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكو

 : ما يليوبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي 
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 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة. •
 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها. •
 اقتراح تعديلها عند الحاجة.  تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية و •
تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين  •

 وأصحاب المصالح.  
 تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته.  •
 منح للعاملين. اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُ  •
إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض  •

 تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
 مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.  إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضًال عن إدارة موادرها بالشكل األمثل وبما يتفق •
 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   •
تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد   •

 من مجلس اإلدارة. 
 اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤولية الموكلة الى •

 المستويات التنظيمية المختلفة. 
 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال لإلدارة وطريقة تنفيذها.   •
اقتراح الصالحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساته   •

 لتلك الصالحيات.  

 أمين سر المجلس  4.3.3.3
 مسؤوال عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:  اإلدارةيكون أمين سر مجلس 

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها. •
 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. •
بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات    تزويد أعضاء مجلس اإلدارة •

 إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
 التي أقرها المجلس. باإلجراءاتالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة  •
 إلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.تبليغ أعضاء مجلس ا •
 عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. •
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق  •

 .شركةالمتعلقة بال
 .تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •

 مين سر مجلس اإلدارةملخص السير الذاتية ألعضاء وأ 
 فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة 

 ملخص السيرة الذاتية لسعود محمد عبدهللا آل شريم : 48الجدول رقم 

 محمد عبدهللا آل شريم سعود 
 سنة  31 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 غير تنفيذي – مستقل  غير - رئيس مجلس اإلدارة المنصب 

 المؤهالت العلمية
 م. 2009من شركة السعودية للكهرباء بالمملكة العربية السعودية عام  الكهرباء في  معتمدحاصل على درجة دبلوم  •
 م. 2011الكهرباء من الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية عام  في  معتمدحاصل على درجة دبلوم  •

 الخبرات العملية 

تعمل في  عامة  يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات (شركة مساهمة   •
 م وحتى اآلن.  2016مجال الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية المعلومات) منذ عام 

ذات مسؤولية محدودة تعمل • للتجارة (شركة  الكاف  حرف  العام في شركة  المدير  البن    يشغل منصب  في مجال تحميص 
 م وحتى اآلن. 2022عام   وطحنه وتعبئته) منذ

 يشغل منصب المدير العام في شركة عضيد القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار المتنوع) منذ •
 م وحتى العام اآلن. 2022عام 

خالل  شغل منصب المدير العام في شركة الغذاء المميز (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المطاعم والمقاهي)   •
 . م2022العام  م وحتى 2017عام   الفترة

للتجارة واألنظمة األمنية (مؤسسة فردية تعمل في مجال   • المتكاملة  الحماية  العام على مؤسسة  شغل منصب المشرف 
 م.  2014م وحتى عام 2013ة األمنية) خالل الفترة من عام  التجارة واألنظم
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شغل منصب المشرف العام على مؤسسة آل شريم لقطع غيار السيارات والشاحنات (مؤسسة فردية تعمل في مجال قطع   •
 م.  2014م وحتى عام  2010الغيار) خالل الفترة من عام 

شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الكهرباء) خالل  (   السعودية للكهرباءشغل منصب مشرف في قسم الصيانة لشركة   •
 م. 2014م وحتى عام 2009الفترة من عام 

عضويات مجلس  
 اإلدارة األخرى 

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة لشركة الكثيري القابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المواد األساسية) منذ   •
 م وحتى اآلن. 2017عام 

(شركة   • المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العالمية  تقدم  شركة  في  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل 
 م وحتى اآلن. 2020منذ عام   تعمل في مجال الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية المعلومات)عامة مساهمة 

الكثيري   • بشركة  الترشيحات  المكافآت  لجنة  رئيس  منصب  المواد  يشغل  مجال  في  تعمل  عامة  مساهمة  (شركة  القابضة 
 م وحتى اآلن. 2014األساسية) منذ عام 

يشغل منصب عضو لجنة المراجعة بشركة الكثيري القابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المواد األساسية) منذ   •
 م وحتى اآلن 2014عام 

)    تقنية المعلوماتشركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال  في شركة المنصة الزراعية ( اإلدارة  مجلس  رئيس  يشغل منصب   •
 وحتى اآلن.  م 2019منذ عام 

 المصدر: الشركة 
 ملخص السيرة الذاتية لمشعل محمد ناصر الكثيري : 49الجدول رقم 

 مشعل محمد ناصر الكثيري 
 سنة    38 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 غير تنفيذي – مستقل -  مجلس اإلدارةنائب رئيس  المنصب 

 المؤهالت العلمية
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية من كلية الملك فهد البحرية بالمملكة العربية السعودية عام   •

 م. 2005

 الخبرات العملية 

القابضة   • الكثيري  التنفيذي لشركة  المنتدب والرئيس  المواد  يشغل منصب العضو  (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال 
   م وحتى اآلن.2017األساسية) منذ عام 

يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اليان للصناعة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج وصنع   •
   م وحتى اآلن.2018وبيع الخرسانة الجاهزة واأللواح الثالثية الجاهزة) منذ عام 

(شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقديم الخدمات   ل منصب المدير العام لشركة مساندة اإلمداد المحدودةيشغ •
 م وحتى اآلن. 2018اللوجستية ومساندة قطاع النقل لشركة الكثيري القابضة) منذ عام  

احد تعمل في مجال أعمال  يشغل منصب المدير العام لشركة الباب للصناعة (شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص و •
 م وحتى اآلن.  2021الديكور) منذ عام 

شغل منصب المدير العام لشركة الكثيري القابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المواد األساسية) خالل الفترة من   •
 م. 2017م وحتى عام 2014عام 

عضويات مجلس  
 اإلدارة األخرى 

المنتدب لشركة الكثيري القابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المواد  والعضو يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة  •
 م وحتى اآلن. 2017األساسية) منذ عام 

رئيس  يشغل منصب   • المعلومات (شركة مساهمة  نائب  العالمية لالتصاالت وتقنية  عامة  مجلس اإلدارة في شركة تقدم 
 . م وحتى اآلن2020منذ عام تعمل في مجال الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية المعلومات) 

مجال   • في  تعمل  مقفلة  مساهمة  (شركة  الزراعية  المنصة  شركة  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  تقنية  يشغل 
 م وحتى اآلن. 2020) منذ عام  المعلومات

لشركة اليان للصناعة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج    يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب •
 م وحتى اآلن. 2021وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة واأللواح الثالثية الجاهزة) منذ عام 

 المصدر: الشركة 

 
 لعبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  ملخص السيرة الذاتية: 50الجدول رقم 

 عبد هللا محمد عبدهللا آل شريم
 سنة  34 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 تنفيذي  -غير مستقل  –  عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المنصب 

 م. 2008السعودية عام حاصل على درجة دبلوم إدارة من الكلية التقنية بالمملكة العربية  • المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

المنتدب  يشغل منصب   • التنفيذي والعضو  الخير للتجارة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في الرئيس  لين  إنتاج   في شركة    مجال 
 .  م وحتى اآلن2012عام   منذ) واستيراد وتسويق المنتجات الزراعية

الحماية   • العام في مؤسسة  المدير  التجارة  يشغل منصب  المتكاملة للتجارة واألنظمة األمنية مؤسسة فردية تعمل في مجال 
 م وحتى اآلن. 2013عام  واألنظمة األمنية) منذ

يشغل منصب المدير العام في مؤسسة آل شريم لقطع غيار السيارات والشاحنات (مؤسسة فردية تعمل في مجال قطع الغيار)   •
 اآلن.  م وحتى2010عام  منذ

  دير العام في شركة عضيد القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار المتنوع) منذ يشغل منصب الم •
 م وحتى العام اآلن. 2022عام 

واستيراد وتسويق    إنتاجشغل منصب المدير العام في شركة مسايف المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال   •
   م.2021م وحتى العام 2018 عامن مالمنتجات الزراعية) خالل الفترة 
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شغل منصب المدير العام في شركة الغذاء المميز (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المطاعم والمقاهي) خالل   •
  م. 2021م وحتى العام  2017عام   الفترة

عضويات مجلس  
 اإلدارة األخرى 

تعمل في مجال الخدمات  عامة  يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات (شركة مساهمة  
 اآلن.  وحتى  2020عام  المعلومات) منذاألمنية اإللكترونية وتقنية 

 المصدر: الشركة 

 
 الذاتية ألحمد ناصر أحمد الصائغ: ملخص السيرة  51الجدول رقم 

 أحمد ناصر أحمد الصائغ 
 سنة    46 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 غير تنفيذي   –مستقل  -اإلدارة عضو مجلس  المنصب 

 م. 2009حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية عام   • المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

الخدمات  تعمل في مجال  مقفلة  (شركة مساهمة  المنطقة الوسطى في شركة األهلي المالية  يشغل منصب المدير اإلداري   •
 م وحتى اآلن. 2005) منذ عام  المالية

خالل الفترة  تعمل في مجال الخدمات المصرفية)  مقفلة  شغل منصب مدير العمليات بمجموعة سامبا المالية (شركة مساهمة   •
   م.2005م وحتى عام 1998من عام 

عضويات مجلس  
 اإلدارة األخرى 

تعمل في  عامة  يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات (شركة مساهمة   •
 م وحتى اآلن.  2020منذ عام مجال الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية المعلومات) 

 المصدر: الشركة 

 
 لمصطفى محمد حسن علي : ملخص السيرة الذاتية 52الجدول رقم 

 مصطفى محمد حسن علي
 سنة   38  العمر  

 مصري  الجنسية 
 مجلس اإلدارة أمين سر  المنصب 

 م. 2005حاصل على درجة ليسانس حقوق من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية عام  • المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

يشغل منصب مستشار قانوني في مكتب حمد للمحاماة واالستشارات القانونية (مكتب مهني مرخص من الهيئة السعودية   •
 م وحتى اآلن. 2009العدل لتقديم خدمات المحاماة واالستشارات القانونية) منذ عام للمحامين ومرخص من وزارة 

يشغل منصب أمين سر مجلس اإلدارة في شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات (شركة مساهمة عامة تعمل   •
 وحتى اآلن.  2020منذ عام   في مجال الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية المعلومات)

عام   • منذ  التجزئة)  (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال  للتجارة  يشغل منصب مستشار قانوني في شركة على كيفك 
 م وحتى اآلن. 2021

يشغل منصب مستشار قانوني في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال التصنيع) منذ عام   •
 م وحتى اآلن. 2020

قانون  • عام  يشغل منصب مستشار  منذ  الطبي)  تعمل في مجال  المستقبلية (شركة مساهمة مقفلة  الرعاية  ي في شركة 
 م وحتى اآلن. 2021

يشغل منصب مستشار قانوني في شركة البتال للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التصنيع) منذ   •
 م وحتى اآلن. 2021عام 

شركات بن سعيدان (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال العقار) منذ عام    في مجموعة يشغل منصب مستشار قانوني   •
 م وحتى اآلن. 2020

القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال االستثمار ) خالل   • البيان  شغل منصب مستشار قانوني لشركة مجموعة 
 . م2022م وحتى عام 2016الفترة من عام 

لقابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المواد األساسية) خالل الفترة  شغل منصب مستشار قانوني لشركة الكثيري ا •
 م. 2018 م وحتى عام2017من عام 

شغل منصب مستشار قانوني في شركة كنال المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاوالت والتجارة)   •
 م. 2009م وحتى 2008خالل الفترة من عام  

 المصدر: الشركة 

 

 

 

 

 

 

 



- 59  - 
 

 اإلدارة التنفيذية  
 

 : أعضاء اإلدارة التنفيذية 53الجدول رقم 

 تاريخ االلتحاق بالشركة  العمر الجنسية  المنصب  االسم  م

 األسهم المملوكة * 

 قبل الطرح "مباشرة"

 النسبة العدد

 عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  1
والرئيس  العضو المنتدب 

 التنفيذي 
 %38.02 1,396,000 م 10/2012/ 10 34 سعودي 

 - - م 10/2020/ 04 37 مصري  مدير اإلدارة المالية  علي محمد علي محمد  3

4 
 سلمان غالب سلمان الحريصي 

 
 - - م2021/ 2/ 16 24 سعودية  مديرة إدارة الموارد البشرية 

 - - م 08/2016/ 14 43 سوداني  العمليات إدارة  مدير عمر قناوي الزين قناوي  5
 - - - - - مدير إدارة المراجعة الداخلية  **شاغر 6

 المصدر: الشركة 

 النشرة. هذه كما بتاريخ  اإلدارة التنفيذيةيوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء  ال* 

 م.  2022من العام   الرابع** ستقوم الشركة بتعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية خالل الربع 
 

 لذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة ا
 السيرة الذاتية لعبدهللا محمد عبدهللا آل شريم :  54الجدول رقم 

 محمد عبدهللا آل شريمعبدهللا 
 " أعضاء مجلس اإلدارة" بعنوان)  4.3( فضًال راجع القسم رقم 

 المصدر: الشركة 

 علي محمد  السيرة الذاتية لعلي محمد:  55الجدول رقم 

 علي محمد علي محمد 
 سنة    37 العمر  

 مصري  الجنسية 
 مدير اإلدارة المالية  المنصب 

المؤهالت  
 العلمية

 م. 2009حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية عام  •
 م. 2006حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمراجعة من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية عام  •
 .  م2016عام  CMAحاصل على شهادة المحاسب اإلداري المعتمد   •

 الخبرات العملية 

إنتاج واستيراد وتسويق  للتجارة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال يشغل منصب مدير اإلدارة المالية في شركة لين الخير  •
  اآلن. م وحتى 2020) منذ عام  المنتجات الزراعية

مجال تجارة المواد   شركة مساهمة مقفلة تعمل فيالغذائية (شغل منصب مدير إدارة تطوير االعمال في شركة العليان للخدمات  •
   م.2020الغذائية) خالل العام  

في مجال خدمات األطعمة والعقار والترفيه   مقفلة تعملشغل منصب مدير مالي تجاري في شركة الرقيب القابضة (شركة مساهمة  •
 م. 2020م وحتى عام 2016يافة والمقاوالت واإلعالنات) خالل الفترة من عام والض

شغل منصب مدير التكاليف والموازنات التخطيطية في الشركة السعودية للطباعة والتغليف (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال   •
 م. 2016م وحتى عام  2012للطباعة والنشر) خالل الفترة من عام  

ت في الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة بجمهورية مصر العربية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في  شغل منصب رئيس حسابا •
 م. 2012م وحتى عام  2008مجال المالبس الجاهزة) خالل الفترة من عام 

في مجال تصنيع   مقفلة تعملشغل منصب محاسب تكاليف في شركة النساجون الشرقيون بجمهورية مصر العربية (شركة مساهمة  •
 م. 2008م وحتى عام 2006السجاد خالل الفترة من عام 

 المصدر: الشركة 

 لسلمان غالب سلمان الحريصي  السيرة الذاتية :  56الجدول رقم 

 سلمان غالب سلمان الحريصي  
 سنة  24 العمر  

 سعودية  الجنسية 

 الموارد البشرية  إدارة مديرة  المنصب 
المؤهالت  

 العلمية
 .  م2020في عام جيزان جامعة  القانون منحاصلة على درجة البكالوريوس في  •
 حاصل على عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالموارد البشرية والثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي.   •

 الخبرات العملية 
إنتاج واستيراد وتسويق  في شركة لين الخير للتجارة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال البشرية موارد إدارة الشغل منصب مدير ي •

 .وحتى اآلنم 2021) منذ عام  المنتجات الزراعية
 المصدر: الشركة 
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 السيرة الذاتية لعمر قناوي الزين قناوي :  57الجدول رقم 

 قناوي عمر قناوي الزين 
 سنة    42 العمر  

 سوداني  الجنسية 
 العمليات  إدارة مدير المنصب 

المؤهالت  
 العلمية

 م 2003عام   بجمهورية السودان حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم االدارية من جامعة أم درمان األهلية •

 الخبرات العملية 

إنتاج واستيراد وتسويق  يشغل منصب مدير إدارة العمليات في شركة لين الخير للتجارة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال  •
 .م وحتى اآلن2016) منذ عام  المنتجات الزراعية

ية ذات  شغل منصب مسؤول قسم الحسابات وتحليل البيانات شركة سيمان لالستثمار المحدودة بجمهورية السودان (شركة سودان •
 م. 2011م وحتى عام 2007خالل الفترة من عام    في مجال تجارة المواد الغذائية) محدودة تعملمسؤولية 

لمستشفى الطبيب المركزي بجمهورية السودان (جهة حكومية تعمل في مجال الخدمات الصحية) خالل   اإلداريشغل منصب المدير  •
 م. 2015م وحتى عام 2011الفترة من عام 

 المصدر: الشركة 

 لجان الشركة 
كات  تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشر 

بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح  
 اهمين.  المس 

النظامية   قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظرًا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات
 ذات العالقة وفيما يلي وصف للجنة المراجعة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين.

 :ألعضاء الحاليين لكل لجنةوفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها وا

 لجنة المراجعة 
م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها  11/11/2019(الموافق    ـه14/03/1441وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ  

) سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس  3الجمعية ولمدة ثالث (وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة األولى والتي بدأت من تاريخ 
 م).22/10/2022(الموافق  ـه1444/ 03/ 27اإلدارة الحالية بتاريخ 

 اختصاصات لجنة المراجعة  4.5.1.1
عضاء  تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أ

ة عملها أو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدار 
 تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 

 :ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة
 المراجعة ): أعضاء لجنة  25الجدول رقم (

 الوظيفة االسم
 رئيس  أحمد ناصر أحمد الصائغ 

 عضو  حاتم عبدالعزيز سعود العسكر 
 عضو  أحمد خطاب عبداللطيف خطاب 

 المصدر: الشركة 

 
 ة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:وفيما يلي السير 

 غ الصائالذاتية ألحمد ناصر أحمد  السيرة :  58الجدول رقم 

 أحمد ناصر أحمد الصائغ 
 "أعضاء مجلس اإلدارة"  بعنوان)  4.3فضًال راجع القسم رقم ( 

 المصدر: الشركة 
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 : السيرة الذاتية لحاتم عبدالعزيز سعود العسكر 59الجدول رقم 

 حاتم عبدالعزيز سعود العسكر 
 سنة    30 العمر  

 سعودي   الجنسية 
 عضو لجنة المراجعة  المنصب 

المؤهالت  
 العلمية

 م. 2019من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام  حاصل على درجة الماجستير قسم السياسات التربوية •
 م. 2013حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة االنجليزية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام   •

 
 

الخبرات  
 العملية

 م. 2017م وحتى عام 2015شغل معلم في وزارة التعليم بالرياض (وتعمل في مجال التربية والتعليم) خالل الفترة من عام  •
  لعامةا الستثماراتا لصندوق بالكامل مملوكةحكومية   شركة(  شغل منصب مستشار في شركة تطوير التعليم القابضة بالرياض •

 م. 2016م وحتى عام 2015م) خالل الفترة من تعمل في مجال تطوير التعلي
شغل منصب مدير إدارة تطوير أعمال في شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات (شركة مساهمة مقفلة تعمل في   •

 م. 2019م وحتى عام 2017مجال الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية المعلومات) خالل الفترة من عام  
 المصدر: الشركة 

  
 خطابعبداللطيف  السيرة الذاتية ألحمد خطاب :  60الجدول رقم 

 أحمد خطاب عبداللطيف خطاب 
 سنة    46 العمر  

 مصري   الجنسية 
 عضو لجنة المراجعة  المنصب 

المؤهالت  
 العلمية

 م. 1996المنوفية بجمهورية مصر العربية عام  حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة قسم المحاسبة من جامعة  •

 
 

الخبرات  
 العملية

يشغل منصب مدير اإلدارة المالية في شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال   •
 م وحتى اآلن. 2019الخدمات األمنية اإللكترونية وتقنية المعلومات) منذ عام 

شغل منصب مدير مالي لشركة الصقر الدولية للتجارة ( شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال االستثمار العقاري)   •
 م.  2018وحتى عام  2017خالل الفترة من عام  

يات) خالل  مؤسسة فردية سعودية تعمل في مجال تجاره الجملة والتجزئة للحلو(شغل منصب مدير حسابات لمؤسسة كارمية للتجارة  •
 م. 2017وحتى عام  2015الفترة من عام 

شغل منصب مدير مالي لشركة بصمة العقارية ( شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال الخدمات العقارية) خالل الفترة من   •
 م. 2014م وحتى عام   2011عام 

تقنية المعلومات ) خالل الفترة من  مؤسسة فردية سعودية تعمل في مجال (شغل منصب رئيس حسابات لمؤسسة محيط النظم  •
 م.  2011م وحتى عام 2006عام 

مؤسسة فردية سعودية تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة للمواد الكهربائية) خالل  (شغل منصب محاسب في مركز الناصر للكهرباء  •
 م. 2006م وحتى عام 2001الفترة من عام 

يارات بجمهورية مصر العربية (شركة مصرية ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  شغل منصب محاسب في شركة العالمية لصناعة الس •
 م. 2001م وحتى عام  1997مجال صناعه السيارات ) خالل الفترة من عام 

 المصدر: الشركة 

 لجنة الترشيحات والمكافآت  
م) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتحديد مهامها وضوابط  2019/ 11/ 05ه (الموافق  1441/ 03/ 08قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة   3عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة األولى والتي بدأت من تاريخ قرار مجلس اإلدارة ولمدة  
 م).22/10/2022(الموافق  ـه1444/ 03/ 27الحالية بتاريخ 

 اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت  4.5.2.1
 تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر   •
امة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من  فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية الع 

 تنفيذها.
 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.   •
 تحقيق األهداف.  المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في •
 التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.  •
 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  •
ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة   •

 سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.  
 إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  •
 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.  •
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 لمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.  ا •
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  •
، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة  التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين •

 شركة أخرى.
 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.   •
 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.  •
 جلس اإلدارة، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. تحديد جوانب الضعف والقوة في م •

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: ويوضح الجدول التالي 
 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :  61الجدول رقم 

 الوظيفة االسم
 رئيس  مشعل محمد ناصر الكثيري 

 عضو  عبدهللا آل شريم سعود محمد 
 عضو  ديما سعد عبدهللا بن باز 

 المصدر: الشركة 

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: 
 السيرة الذاتية لمشعل محمد ناصر الكثيري :  62الجدول رقم 

 مشعل محمد ناصر الكثيري 
   "أعضاء مجلس اإلدارة" بعنوان)  4.3فضًال راجع القسم رقم ( 

 المصدر: الشركة 

 
 السيرة الذاتية لسعود محمد عبدهللا آل شريم :  63الجدول رقم 

 سعود محمد عبدهللا آل شريم  
   "أعضاء مجلس اإلدارة" بعنوان)  4.3فضًال راجع القسم رقم ( 

 المصدر: الشركة 

 
 السيرة الذاتية لديما سعد عبدهللا بن باز:  64الجدول رقم 

 ديما سعد عبد هللا بن باز 
 سنة  31 العمر  

 سعودية  الجنسية 
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  المنصب 

المؤهالت  
 العلمية

 م. 2019بالواليات المتحدة األمريكية عام  ستانفورد األمريكية جامعة من العامة العالقات حاصلة على درجة دبلوم •
 م. 2019عام  الدولية بالرياض  للدراسات المؤسسة االحترافية من اإلدارية القيادة  حاصلة على درجة دبلوم •
 م. 2017سعود بالرياض عام   بن حمداإلمام م جامعة من  أعمال إدارة حاصلة على درجة البكالوريوس  •
 م. 2014بالرياض عام   والتصاميم نيويورك للفن  معهد من الداخلي التصميم  حاصلة على درجة دبلوم •
 م. 2012حاصلة على درجة دبلوم الحاسب اآللي من أكاديمية الفيصل بالرياض عام  •

 
 

الخبرات  
 العملية

المعلومات (مؤسسة حكومية تعمل في مجال   وتقنية وزارة االتصاالت في فعالياتأول  محلل تشغل منصب •
 اآلن.  وحتى م2020المعلومات) منذ عام  وتقنية االتصاالت

شركة تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال   في عامة عالقات مديرة منصب شغلت •
 م. 2019ونية وتقنية المعلومات ) خالل الفترة من خالل العام الخدمات األمنية اإللكتر

في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض)   محدودة تعمل(شركة ذات مسئولية  شركة توبكس في عامة عالقات مديرة منصب شغلت •
 م. 2018خالل العام 

(شركة ذات مسئولية   المؤتمرات والمعارض لتنظيم  فورايفنتس شركة عامة في ومسؤولة عالقات مشاريع  منسقة منصب شغلت •
 م 2018م وحتى عام 2016محدودة تعمل في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض) خالل الفترة من عام 

في مجال الخدمات التعليمية) خالل   محدودة تعمل(شركة ذات مسئولية  األهلية مدارس التربية في إداري مساعدة  منصب شغلت •
 م. 2016ى عام م وحت2013الفترة من عام 

 المصدر: الشركة 
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 سياسة توزيع األرباح  
 : اآلتي الوجه على السنوية  الصافية الشركة أرباح توزع للشركة، األساسي النظام من) 48( رقم المادة وفق

هذا التجنيب  ) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف %10( يجنب .أ

 ) من رأس المال المدفوع. %30متى بلغ االحتياطي المذكور (

) من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض %5مجلس اإلدارة أن تجنب (  اقتراحللجمعية العامة العادية بناًء على  .ب
 معينة. أغراضأو 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر   .ج
اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة  

  من هذه المؤسسات.أو لمعاونة مايكون قائماً 
 ) من رأسمال الشركة المدفوع.5تقل عن (%  يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال .د
) من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم  76) من النظام األساسي للشركة، والمادة (22مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( .ه

اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي   ) كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس10نسبة (%
 يحضرها العضو.

 يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوحة من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية.  .و
ا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذ  يستحق

حصتها من أي    الطرح  أسهمأحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. وتستحق  
 وعن السنوات المالية التي تليها. اإلصدار هذه نشرة أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ 

 
وخالل    م2021ديسمبر    31م والسنة المالية في 2020ديسمبر    31في السنة المالية في   لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح خالل السنة المالية المنتهية

، كما أن الشركة التضمن أنها ستقوم هذه النشرة ، كما أنه لم يتم اإلعالن أو توزيع أرباح أخرى حتى تاريخ م 2022يونيو  30الفترة المالية المنتهية في 
 بتوزيع أي أرباح في المستقبل. 

 رباح.  التتضمن أي من اتفاقيات التمويل الموقعة حاليًا أي قيود مفروضة على آلية توزيع األ
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 استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية  
 متحصالت الطرح  

ريال سعودي، سيخصص   )  62,318,750اثنان وستين مليون وثالثمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين (  ماقيمتهإجمالي متحصالت الطرح    بلغ
(منها   ألف  وأربعمائة  ماليين  ريال3,400,000ثالثة  من    )  كل  أتعاب  تشمل  والتي  بالطرح  المتعلقة  والمصاريف  التكاليف  جميع  لتسديد  سعودي 

وسيتم المستشار المالي ومدير االكتتاب وغيره من المستشارين ومصاريف الطباعة والتوزيع والتسويق والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.  
%) 42.55بنسبة ( نسبة كل من الشركة والمساهمين البائعين من إجمالي متحصالت الطرح خصم مصاريف الطرح من إجمالي متحصالت الطرح وفقًا ل

ثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف ومن المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح مبلغ وقدره    %) على التوالي.57.45ونسبة (
%)  57.45متحصالت الطرح لصالح الشركة ونسبة (  %) من صافي42.55صيص نسبة (ريال سعودي، وسيتم تخ  )58,918,750وسبعمائة وخمسين (

لتوسعية وفق  من صافي متحصالت الطرح لصالح المساهمين البائعين، وستقوم الشركة باستخدام حصتها من متحصالت الطرح لتمويل خطتها ا
  .الجدول الموضح أدناه

 

 متحصالت الطرح صافي  
ريال سعودي،   )58,918,750ثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين (صافي متحصالت الطرح مبلغ وقدره    بلغ

 سيتم توزيع صافي متحصالت االكتتاب كالتالي: 

ريال سعودي سيحصل عليه المساهمين   )33,846,863ثالثة وثالثين مليون وثمانمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وثالثة وستين (    مبلغ .1

 من صافي متحصالت الطرح . %)57.45البائعين تمثل نسبة (

ودي ستحصل عليه الشركة الناتج  ريال سع)  25,071,887خمسة وعشرين مليون وواحد وسبعين ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين (مبلغ   .2

 %) من صافي متحصالت الطرح وسيتم استخدامه كالتالي: 42.55من زيادة رأس المال تمثل نسبة (

 متحصالت الطرح استخدام صافي  
التي   %) من صافي متحصالت الطرح100.00تنوي الشركة استخدام صافي متحصالت الطرح في تمويل خطتها التوسعية. حيث ستستخدم نسبة (

%) من صافي المتحصالت لتمويل خطتها التوسعية المستقبلية ( لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع  42.55ستحصل عليها الشركة والتي تمثل نسبة (
%) من صافي متحصالت  100، حيث تستهدف الشركة تمويل خطتها التوسعية بنسبة ()" بعنوان (خطة التوسعة الحالية)3.16إلى القسم الفرعي " 

الطرح دون استخدام أي تمويل من خالل الديون. مع اإلشارة إلى أنه في حال بلغت قيمة صافي متحصالت الطرح أقل من تكلفة خطة التوسعة  
ا ضمن خطة التوسعة، فإن الشركة ستعتمد على السيولة المتوفرة بالشركة  الموضحة في هذه النشرة او أي تكاليف إضافية أو بنود لم يتم تضيمنه 

في صافي    بعد التأكد من قدرة الشركة على إدارة رأس المال العامل بكفاءة وعمليات زيادة رأس المال بعد اإلدراج. كما أنه سيتم استخدام أي فائض
 متحصالت الطرح كرأس مال عامل للعمليات التشغيلية للشركة.  

 يوضح الجدول التالي ملخص التكلفة التقديرية لخطة التوسعة:

 ): قائمة مشاريع الخطة التوسعية المستقبلية: 2( رقم  الجدول 

 التكلفة التقديرية (ريال سعودي)  تفاصيل المشروع 
 ملخص الجدول الزمني الستخدام صافي المتحصالت* 

 م2023 م2022
 الربع األول  الربع الرابع 

إنشاء مركز ومنفذ بيع 
في  بالجملة بمدينة جدة

السوق المركزي للخضار  
  الفواكهو

ثالثة ماليين وخمسمائة ألف  •
) ريال سعودي تمثل 3,500,000(

%) من إجمالي تكاليف  17.50نسبة (
 خطة التوسعة

 )6,500,000( وخمسمائة ألفإجمالي قيمة ستة ماليين 
%) من إجمالي تكاليف 32.50( سعودي تمثل نسبةريال 

الفروع الجديدة في كل  بإفتتاحخطة التوسعة متعلقة  
 من مدن جدة وخميس مشيط وتبوك

ريال سعودي  )6,000,000إجمالي قيمة ستة ماليين (
%) من إجمالي تكاليف خطة  30.00( تمثل نسبة

الفروع الجديدة في كل من  بإفتتاحالتوسعة متعلقة  
 دة وخميس مشيط وتبوكمدن ج

إنشاء الفرع األول بمدينة  
خميس مشيط لخدمة كافة  

المنطقة الجنوبية من  
 المملكة  

أربعة ماليين وخمسمائة ألف  •
) ريال سعودي تمثل 4,500,000(

%) من إجمالي تكاليف  22.50نسبة (
 خطة التوسعة

إنشاء الفرع األول بمدينة  
تبوك لخدمة كافة المنطقة  

 الشمالية من المملكة  

أربعة ماليين وخمسمائة ألف  •
) ريال سعودي تمثل 4,500,000(

%) من إجمالي تكاليف  22.50نسبة (
 خطة التوسعة

 للعمليات التشغيلية للشركة  رأس المال العامل
%) من إجمالي تكاليف خطة 37.50) ريال سعودي تمثل نسبة (7,500,000( سبعة ماليين وخمسمائة ألف

 التوسعة 
 المصدر: الشركة 

كرأس مال عامل للعمليات التشغيلية    كما أنه وفي حال فائض من متحصالت االكتتاب بعد تمويل الخطة التوسعية، فإن الشركة تنوي استخدامه
من صافي متحصالت   المستخلصات من العمالء دون قيامها بسداد أي التزامات أو قروض لجهات تمويليةللشركة لتفادي مخاطر تأخر تحصيالت  

 الطرح. 
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 يوضح الجدول التالي تفاصيل االستخدام وفق المراحل والجدول الزمني لصافي متحصالت الطرح المستخدمة في تمويل خطة التوسعة: *
 ملخص تفاصيل االستخدام لصافي متحصالت الطرح وفق المراحل والجدول الزمني :  :65الجدول رقم 

 القيمة بالرياالت السعودية 
 م2023 م2022

 اإلجمالي
 األول الربع  الربع الرابع 

 الفواكه والسوق المركزي للخضار  في جدة  بمدينة بالجملة بيع  ومنفذ  مركز إنشاء
 1,500,000 0 1,500,000 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة
 1,500,000 1,500,000 0  العالقة ذات باالستيكرات وتجهيزها للتوزيع سيارات) 10( عدد شراء: الثانية المرحلة
 500,000 500,000 0 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيين: الثالثة المرحلة

 3,500,000 2,000,000 1,500,000   التقديرية إلنشاء مركز ومنفذ بيع بالجملة بمدينة جدةإجمالي التكلفة 
% 7.50   للشركة التوسعة خطة تكلفة النسبة من إجمالي   10.00 %  17.50 %  

   المملكة من  الجنوبية  المنطقة كافة  لخدمة  مشيط خميس  بمدينة األول الفرع إنشاء
 2,500,000 0 2,500,000 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة
 1,500,000 1,500,000 0  العالقة ذات باالستيكرات وتجهيزها للتوزيع سيارات) 10( عدد شراء: الثانية المرحلة
 500,000 500,000 0 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيين: الثالثة المرحلة

التقديرية إلنشاء الفرع األول بمدينة خميس مشيط لخدمة كافة المنطقة  إجمالي التكلفة 
 الجنوبية من المملكة 

2,500,000 2,000,000 4,500,000 

% 12.50   للشركة التوسعة خطة تكلفة النسبة من إجمالي   10.00 %  22.50 %  
 الفرع األول بمدينة تبوك لخدمة كافة المنطقة الشمالية من المملكة   إنشاء

 2,500,000 0 2,500,000 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة
 1,500,000 1,500,000 0  العالقة ذات باالستيكرات وتجهيزها للتوزيع سيارات) 10( عدد شراء: الثانية المرحلة
 500,000 500,000 0 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيين: الثالثة المرحلة

إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء إنشاء الفرع األول بمدينة تبوك لخدمة كافة المنطقة 
 الشمالية من المملكة 

2,500,000 2,000,000 4,500,000 

% 12.50   للشركة التوسعة خطة تكلفة النسبة من إجمالي   10.00 %  22.50 %  
 المصدر: الشركة 

 الجدول الزمني والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة 
 يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة.

 والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة: الجدول الزمني المتوقع :  66الجدول رقم 

رقم  
 المرحلة 

 تفاصيل المرحلة 
الفترة الزمنية  

 المتوقعة (شهر)* 
نسبة االنجاز حتى تاريخ  

 م 2022يونيو  30
التاريخ المتوقع  

 الستكمال المرحلة 
 الفواكه والسوق المركزي للخضار  في جدة  بمدينة بالجملة بيع  ومنفذ  مركز إنشاء

 م 12/2022/ 31 % 0.00 3 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة 1

2 
  وتجهيزها  للتوزيع  سيارات)  10( عدد شراء :  الثانية المرحلة

 العالقة  ذات  باالستيكرات
 م 03/2023/ 31 % 0.00 3

 م 03/2023/ 31 % 0.00 3 التشغيل وبدء  الموظفين وتدريب تعيين : الثالثة  المرحلة 3
   6 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 

   المملكة من  الجنوبية  المنطقة كافة  لخدمة  مشيط خميس  بمدينة األول الفرع إنشاء
 م 12/2022/ 31 % 0.00 3 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة 1

2 
  وتجهيزها  للتوزيع  سيارات)  10( عدد شراء :  الثانية المرحلة

   العالقة ذات  باالستيكرات
 م 12/2022/ 31 % 0.00 3

 م 03/2023/ 31 % 0.00 3 الموظفين وبدء التشغيل  وتدريب تعيين : الثالثة  المرحلة 3
   6 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 

 الفرع األول بمدينة تبوك لخدمة كافة المنطقة الشمالية من المملكة   إنشاء
 م 12/2022/ 31 % 0.00 3 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة 1

2 
  وتجهيزها  للتوزيع  سيارات)  10( عدد شراء :  الثانية المرحلة

   العالقة ذات  باالستيكرات
 م 12/2022/ 31 % 0.00 3

 م 03/2023/ 31 % 0.00 3 الموظفين وبدء التشغيل  وتدريب تعيين : الثالثة  المرحلة 3
   6 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 

 المصدر: الشركة 

 سيتم تنفيذ بعض مراحل خطة التنفيذ بالتوازي وفي نفس الوقت.  *
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 التوسعة وفق لمراحل التنفيذالجدول الزمني والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة  
 يوضح الجدول التالي ملخص التكاليف التقديرية لخطة التوسعة.

 التكاليف التقديرية وفق المراحل  ملخص: 67الجدول رقم  

رقم  
 المرحلة 

 تفاصيل المرحلة 
التكلفة التقديرية  

 للمرحلة (ريال سعودي) 
 الفواكه والسوق المركزي للخضار  في جدة  بمدينة بالجملة بيع  ومنفذ  مركز إنشاء

 1,500,000 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة 1

 1,500,000   العالقة  ذات باالستيكرات وتجهيزها  للتوزيع  سيارات)  10( عدد شراء :  الثانية المرحلة 2
 500,000 الموظفين وبدء التشغيل  وتدريب تعيين : الثالثة  المرحلة 3

 3,500,000   إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء مركز ومنفذ بيع بالجملة بمدينة جدة

   المملكة من  الجنوبية  المنطقة كافة  لخدمة  مشيط خميس  بمدينة األول الفرع إنشاء
 2,500,000 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة 1
 1,500,000   العالقة  ذات باالستيكرات وتجهيزها  للتوزيع  سيارات)  10( عدد شراء :  الثانية المرحلة 2
 500,000 الموظفين وبدء التشغيل  وتدريب تعيين : الثالثة  المرحلة 3

 4,500,000 الجنوبية من المملكة إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء الفرع األول بمدينة خميس مشيط لخدمة كافة المنطقة 

 الفرع األول بمدينة تبوك لخدمة كافة المنطقة الشمالية من المملكة   إنشاء
 2,500,000 للموقع  التحتية البنية وتجهيز الموقع اختيار :األولى المرحلة 1
 1,500,000   العالقة  ذات باالستيكرات وتجهيزها  للتوزيع  سيارات)  10( عدد شراء :  الثانية المرحلة 2
 500,000 الموظفين وبدء التشغيل  وتدريب تعيين : الثالثة  المرحلة 3

 4,500,000 إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء إنشاء الفرع األول بمدينة تبوك لخدمة كافة المنطقة الشمالية من المملكة 
 7,500,000 للعمليات التشغيلية للشركة العامل المال رأس لتمويل التقديرية التكلفة إجمالي
 20,000,000 التكلفة التقديرية لخطة التوسعة   إجمالي

 ) 0( م  2022 يونيو  30(يخصم منها): التكاليف المدفوعة حتى تاريخ 
 20,000,000 التكاليف التقديرية المتبقية لخطة التوسعة   صافي

 المصدر: الشركة 
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 اإلقرارات 
 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:  

) شهرًا األخيرة من  12لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل الـ ( -1
 .هذه النشرةتاريخ 

الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل   -2
 التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

لم يكن هناك أّي تغير سلبي وجوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل  -3
 وطرح األسهم.

أو مصلحة من أسهم  ، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أليٍّ من أقربائهم أّي  هذه النشرة  من    )55،  53،ك ج،  (بخالف ما ورد في الصفحات   -4
 أي نوع في الُمصدر.

، رة هذه النش) "عوامل المخاطرة" في 2) "المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية " في القسم (2.1.25باستثناء ما ورد في الخطر رقم ( -5
دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال الشركة أو في  مطالبات أو  أن الشركة ليست خاضعة ألّي  

 وضعها المالي.
عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك  -6

ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال   هذه النشرة) من نظام الشركات، وكما في تاريخ 72تطبيقًا للمادة الثانية والسبعين (
 منافسة للشركة.

) "عوامل المخاطرة"  2) "المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم (2.1.55تثناء ماورد في الخطر رقم (باس  -7
، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة لمساهمي  هذه النشرة  في  

ت التجارية مع األطراف ذات العالقة، وأنه سيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات الشركة على جميع التعامال 
 العالقة في الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

 .هذه النشرة أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ  -8
 .هذه النشرة  في تضمينها يتم  لم المالية األوراق تسجيل طلب على  تؤثر أن يمكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه -9

والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ    أنشطتها  لممارسة  المطلوبة  األساسية  والموافقات  التراخيص  جميع  على  حاصلة  الشركة  أن  -10
 . هذه النشرة 

 أسهمها في السوق الموازية. لتسجيل وطرح أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة  -11
 جوهرية   مخاطر  بأي  علم  على  ليسوا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  فإن،  هذه النشرة  ) "عوامل المخاطرة" في  2القسم (  في  ورد  ما  باستثناء -12

 الشركة. أسهم في االستثمار في المحتملين المستثمرين قرار على تؤثر أن الممكن من أخرى
 وضعها   في  أو  الشركة  أعمال   في  جوهرياً   بمجملها  أو  بمفردها   تؤثر  قد  قانونية  إجراءات  أو  دعاوى  ألي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يخضع  ال  -13

 المالي.
 لهما. تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي الرئيس أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد تعطي صالحية أي توجد ال  -14
 .الُمصدرال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من   -15
ا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس    -16 أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيًّ

 ات إفالس.اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراء
 أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات الممولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق الموازية. -17
"المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية" في القسم   )2.1.12(باستثناء ماذكر في الخطر رقم   -18

المخاطرة" في  2( النشرة  ) "عوامل  الزكاة هذه  زكوية قائمة من قبل هيئة  بفروقات  أو مطالبات  نزاعات  تخضع ألي  الشركة ال  أن   ،
 .هذه النشرة والضريبة والجمارك كما في تاريخ 

مل -19 الشركة  مع  أن  الموقعة  التمويل  اتفاقية  في  الواردة  التعاقدية  التزاماتها  بجميع  بتاريخ  تزمة  للتمويل  معالم   ـ ه17/02/1442شركة 
 ).  م05/10/2020(الموافق 

بتاريخ   -20 الزراعية  التنمية  الموقعة مع صندوق  القرض  اتفاقية  الواردة في  التعاقدية  التزاماتها  الشركة ملتزمة بجميع   ـه04/09/1442أن 
 م). 06/05/2021(الموافق 

 أن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية التسهيالت الموقعة مع البنك األهلي السعودي (بنك سامبا سابقًا) -21
 م). 24/02/2021(الموافق  ـه1442/ 07/ 12بتاريخ 

 م. 2022من العام الرابع أن الشركة ملتزمة بتعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية خالل الربع  -22
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 مصاريف الطرح 
%) على التوالي لكل منهم على 57.45%) ونسبة (42.55التكاليف المتعلقة بالطرح بنسبة (  البائعون جميعسيتحمل كل من الشركة والمساهمون  

ريال سعودي، حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت  ) 3,400,000ثالثة ماليين وأربعمائة ألف (التوالي ، والتي يتوقع لها أن تبلغ حوالي 

وتشمل مصاريف الطرح    .ريال سعودي   )58,918,750ئة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين (ثمانية وخمسين مليون وتسعمااإلكتتاب البالغة  

  .أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح
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 وشروطه المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 
ت قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وفقًا لمتطلبا 

هيئة،  المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها ال

 كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية.

تقديم طلب   إنيجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث  

 .االكتتاب من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول على شروط وأحكام الطرح المذكورة

 االكتتاب   
) رياالت سعودية للسهم 10سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها ( )958,750( تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وخمسينسوف يتم طرح 

) ريال سعودي مقسم إلى    )36,718,000) زيادة رأس مال الشركة من ستة وثالثين مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف (1  وذلك من خالل:  الواحد

) وثمانمائة  ألف  وسبعين  وواحد  وستمائة  ماليين  وثمانمائة    )3,671,800ثالثة  ألف  وتسعين  وسبعة  وسبعمائة  مليون  أربعين  إلى  عادي،  سهم 

)40,797,800) وثمانين  ألف وسبعمائة  أربعة ماليين وتسعة وسبعين  إلى  ريال سعودي مقسم  إصدار عدد 4,079,780)  ) سهم عادي، من خالل 

%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح ، ونسبة 11.11سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (  )407,980ة آالف وتسعمائة وثمانين (أربعمائة وسبع

 %) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، وطرح األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين.10.00(

عادي من األسهم المصدرة الحالية من قبل كافة المساهمين الحاليين    ) سهم550,770عدد خمسمائة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين (  ) بيع2(

، سيتم طرحها   .الطرح)%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد  13.50%) من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، ونسبة (15.00(والتي تمثل نسبة (

اثنان وستين مليون وثالثمائة وثمانية عشر ألف  ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها    )65خمسة وستين (لسوق الموازية بسعر  لالكتتاب في ا

 ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي: )62,318,750وسبعمائة وخمسين (

 مالية تتصرف لحسابها الخاص.مؤسسات سوق  .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه   .2

الحصول على من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى  
 موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز   .3
 اإليداع.

 أعمال اإلدارة.الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة  .4
 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .5
 صناديق االستثمار. .6
الدليل  .7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

 لسوق الموازية.االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في ا
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. .9

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

قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة أن يكون قد   )أ
  .صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

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

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

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

 من جهة معترف بها دولًيا. أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة )ه
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

 ب طريقة التقدم بطلب االكتتا 
رون  ســــــــوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي ســــــــيتمكن المســــــــتثم 

المؤهلون من خاللـه االكتتـاب في أســـــــــــــــهم الشـــــــــــــــركـة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتـب اســـــــــــــــتيفـاء متطلبات االكتتـاب الموضـــــــــــــــحـة في نموذج  

تتاب وفي هذه النشــــــــــرة. وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشــــــــــروط واالحكام وأن يســــــــــتكمل كافة األقســــــــــام ذات الصــــــــــلة في نموذج  االك

ع  االكتتـاب. تحتفظ الشـــــــــــــــركـة بـالحق في رفض أي طلـب اكتتـاب جزئيـًا او كليـًا، في حـالـة عـدم اســـــــــــــــتيفـاء أي من شـــــــــــــــروط وأحكـام االكتتـاب أو عـدم اتبـا 
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الزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو ســــحبه بعد تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد اســــتكماله  التعليمات ال

 اتفاقًا ملزمًا قانونيًا بين الشركة والمكتتب.

من المستشار المالي أو مدير   ي)ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب (اإللكترون

 االكتتاب من خالل معلومات االتصال الموضحة أدناه:

 المستشار المالي ومدير االكتتاب

   
 شركة يقين المالية (يقين كابيتال) 

 شارع العليا  –حي الورود  –الرياض 
 11421الرياض  884ص.ب 
  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 
 www.yaqeen.com.saالموقع اإللكتروني: 

 Addingvalue@yaqeen.com.saالبريد اإللكتروني: 

 فترة الطرح وشروطه  
الخميس بتاريخ    وحتى يوم  م)2022/ 12/ 04هـ (الموافق  10/05/1444بتاريخ  األحد  يوم  سيبدأ مدير االكتتاب باستالم نماذج طلبات االكتتاب ابتداًء من  

وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن نموذج طلب االكتتاب    م).  15/12/2022هـ (الموافق  21/05/1444
 يعتبر الغيًا.  

 

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب  
)  10شرة (إن الحد األدنى لالكتتاب هو ع ريال سعودي للسهم الواحد.) 65خمسة وستين (عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ  

 سهم لكل مكتتب. ) 203,979( مائتين وثالثة آالف وتسعمائة وتسعة وسبعينأسهم، بينما الحد األقصى لالكتتاب هو  
 

 يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات التالية (حسبما ينطبق الحال): 

 : قائمة المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحة68الجدول رقم  

 المطروحة األسهم في لالكتتاب المطلوبة المستندات المستثمر  نوع

األفراد  

 السعوديين 

 فرد 

 .صورة بطاقة الهوية الوطنية •

الوكيل بالنيابة عن المستثمر). (في حال  صورة صك الوكالة الشرعية (عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة  •

 االنطباق) 

 صورة صك حصر االرث في حال وجود ورثة. (في حال االنطباق)  •

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 المحفظة لديهم. 

محفظة استثمارية يتم  

إدارتها من خالل  

 مؤسسة سوق مالية 

 صورة بطاقة الهوية الوطنية  •

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 .المحفظة لديهم

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر. 

فرد غير  

سعودي  

 (مقيم) 

 فرد 

 صورة اإلقامة.  •

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 المحفظة لديهم. 

محفظة استثمارية يتم  

إدارتها من خالل  

 مؤسسة سوق مالية 

 .صورة اإلقامة •

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 .المحفظة لديهم

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر. 
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 المطروحة األسهم في لالكتتاب المطلوبة المستندات المستثمر  نوع

 الشركات 

 شركة سعودية 

 صورة السجل التجاري.  •

الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم  نسخة من  •

 طلب االكتتاب. 

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 المحفظة لديهم. 

 مؤسسة سوق مالية 

هوية المفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق المالية (في  صورة من السجل التجاري وصورة من  •

 حال كان المستثمر عبارة عن شركة مرخصة من هيئة السوق المالية). 

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستندخطاب  •

 المحفظة لديهم. 

محفظة استثمارية  

عائدة لشركة سعودية  

تم إدارتها من خالل  

 مؤسسة سوق مالية 

 صورة السجل التجاري.  •

اإلدارة ينص على التفويض لتقديم  نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس  •

 طلب االكتتاب. 

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 .المحفظة لديهم

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 ر. االستثمارية للمستثم

  

 صندوق استثماري 
 

 صندوق استثماري 

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب   •

 االكتتاب. 

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.  •

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 المحفظة لديهم. 

خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى   •

 المسموح بها لالكتتاب. 
 

 مواطن خليجي 

 شركة خليجية

التسجيل التجاري لمقدم الطلب (أو ما يعادلها)، والنظام األساسي وعقد التأسيس، حسب  نسخة من شهادة  •

الحاجة وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات (في حالة الشركات) أن غالبية رأس المال مملوك من قبل  

 مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتهم. 

يض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم  نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفو •

 طلب االكتتاب. 

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 المحفظة لديهم. 

 خليجي   فرد

 صورة بطاقة الهوية الوطنية.  •

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 المحفظة لديهم. 

صندوق استثماري  

 خليجي 

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب   •

 االكتتاب. 

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.  •

من أي وثائق تثبت أن غالبية مالكي وحدات الصندوق هم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  نسخة  •

 أو حكوماتهم. 

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 .المحفظة لديهم

المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى  خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق  •

 المسموح بها لالكتتاب. 
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 المطروحة األسهم في لالكتتاب المطلوبة المستندات المستثمر  نوع

محفظة استثمارية  

 لمواطن خليجي 

 نسخة من السجل التجاري (للشركات) أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لألفراد).  •

التفويض لتقديم طلب  نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على  •

 االكتتاب. 

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 .المحفظة لديهم

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر. 
 

مستثمر أجنبي  

 مؤهل
 مستثمر أجنبي مؤهل 

 نسخة من السجل التجاري (للشركات) أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لألفراد).  •

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب   •

 االكتتاب. 

ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في   أو مستند خطاب •

 .المحفظة لديهم

 نسخة من إشعار قبول التسجيل للمستثمر الصادر عن هيئة السوق المالية. (في حال االنطباق) •

 ة شركة يقين المالي  :المصدر

ة مباشرة إلى حساب االكتتاب، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليًا أو يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها بإجراء حوال 
جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب  

 االكتتاب بها.
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 اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض 
 االكتتاب حساب في المكتتب بها المبالغ تحويل مكتتب كل على ويجب ،بنكي الستالم متحصالت االكتتاب  حساب بفتح االكتتاب مدير سيقوم

   .اإللكتروني االكتتاب طلب نموذج في توضيحه سيتم والذي المذكور،
االكتتـاب اإللكتروني الخـاص بمـدير االكتتـاب والـذي  يجـب على المســـــــــــــــتثمرين المؤهلين أن يقـدموا طلـب االكتتـاب إلى مـدير االكتتـاب، من خالل نظـام  

ســـــــــيتمكن المســـــــــتثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أســـــــــهم الشـــــــــركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصـــــــــاه  
 التعليمات، حســـب المطلوبة المؤيدة ســـتنداتجميع الم الطرح أســـهم في االكتتاب بطلب يرفق أن يجب الســـاعة الرابعة مســـاًء من تاريخ اإلقفال.

 ماهو حســــب المطروحة في األســــهم االكتتاب في برغبته يقر عليه وبناًء  وقرأها، النشــــرة هذه اســــتلم بأنه كل مكتتب االكتتاب، يقر طلب وبإكمال
  .االكتتاب طلب في مبين

إلى وتحويل االكتتاب طلب استكمال خالل من الطرح أسهم في االكتتاب سيتم  حسب مباشرة الطرح بعملية الخاص االكتتاب حساب األموال 
 وسيتم الشركة، مع بالتشاور ومدير االكتتاب المالي المستشار يقترحه لما وفقاً  لالكتتاب المطروحة األسهم وسيتم تخصيص االكتتاب، نموذج

الطرح النهائي التخصيص عملية عن اإلعالن (الموافق  26/05/1444  بتاريخالثالثاء   يوم أقصاه موعد في ألسهم   رد ، وسيكون)م12/2022/ 20هـ 
المستشار   أو الطرح لمتحصالت المستلمة الجهة من استقطاعات أو  عموالت هناك أي تكون ولن التخصيص، تاريخ من عمل)  2يومي (خالل   الفائض

  .الشركة أو االكتتاب ومدير المالي

 الفائضة والمبالغ منهم لكل المخصصة لألسهم النهائي توضح العدد للمكتتبين إشعارات بإرسال االكتتاب ومدير المالي المستشار يقوم سوف
 .االكتتاب ومدير المالي مع المستشار التواصل المكتتبين على يتعين المعلومات من ولمزيد وجدت، إن ردها لهم، سيتم التي

 أحكام متفرقة 

الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي يكون طلب االكتتاب وكافة   .1
ا من الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منه 

 الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر .ِقبل األطراف في االكتتاب دون 

 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها. .2

 سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها. .3

) التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار  79تطلبات المادة (مع مراعاة م .4
 تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي:

 اإلصدار. وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة )أ
 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. )ب

ه في كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب اكتتاب
 ) التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.79المادة (تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقًا للفقرة (د) من  

 األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج  

 صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 

 ك في أي من الحاالت اآلتية: في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وذل اإلدراجتداول أو إلغاء اليجوز للهيئة تعليق  )أ
 إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  -1
 إذا أخفقت الشركة إخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. -2
 سوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو ال -3
 في السوق الموازية. األسهمإذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج  -4
ومات كافية عن معل  شركةال  تعند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن  -5

، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة    الشركةإعالن    بعد  الهيئةتتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت  
 لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

ويتعذر على   -6 العكسي،  المقترحة لالستحواذ  الصفقة  ويتعذر    اتقييم وضعه   الشركةعند تسرب معلومات عن  إبالغ    عليهالمالي بدقة 
 السوق وفقًا لذلك.

  بعد مضي المدة المحددة   اإلدراج  قواعد) من  41(  واألربعينلم ُتستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية    إذا -7
 ) من قواعد اإلدراج.43( ) من الفقرة (د) من المادة الثالثة واألربعين1في الفقرة الفرعية (

%) فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب 50قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة (  عند -8
 نظام اإلفالس.

 .اإلفالس نظام بموجبأو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة  قيد طلب افتتاح إجراء التصفية عند -9
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 نظام   بموجب  للُمصدرصدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية    عند -10
 .اإلفالس

 .اإلفالس نظام بموجب للمصدر  اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء بافتتاح   النهائي المحكمة حكم صدور عند -11

 : اآلتية لالعتبارات  أعاله المذكورة(أ)  الفقرة بموجب المفروض لتداولا تعليق رفع يخضع )ب
 .للمستثمرين حمايةً  التعليق الستمرار ضرورة وجود وعدم كاٍف، بشكل التعليق إلى أدت التي األوضاع معالجة -1
 .للسوق العادي النشاط في تأثيره عدم المرجح من التعليق رفع أن -2
 .الهيئة تراها أخرى شروط بأي الُمصدر التزام -3
نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن مزاولة نشاطاته    بموجبصدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر    عند -4

 .أعاله(أ)  الفقرة من) 8( الفرعيةمن قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن    عند -5

 .أعاله(أ)  الفقرة من) 9( الفرعيةمزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 

 : ةتيفي أي من الحاالت اآل الُمصدرتعلق السوق تداول األوراق المالية  )ج
 .عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق الّلوائح التنفيذية ذات العالقة -1
 ن إبداء الرأي.عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع ع -2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق   -3

 المالية للشركة لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
 القرار. لنفاذذلك ليومي التداول التاليين بتخفيض رأس ماله و للشركةالجمعية العامة غير العادية  قرار نفاذعند  -4

  سبب   انتفاء  تلي  واحدة  تداول  جلسة  مضي  بعد  أعاله،) من الفقرة (ج)  3) و(2) و(1السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية (  ترفع )د
  سبب  انتفاء تلي تداول جلسات  خمسة تتجاوز  ال مدة خالل التعليق  السوق ترفع المنصة، خارج الُمصدر أسهم تداول  إتاحة حالة وفي  التعليق،
 .التعليق

ا رأت من المرجح حدوث أٍي من الحاالت  ذللسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إ يجوز )ه
 .أعالهالواردة في الفقرة (أ) 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. المالية السوق بنظامستمرار في االلتزام اال  المالية أوراقةُعلق تداول  الذي الُمصدرعلى  يجب )و

إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج    الُمصدر  يتخذ) أشهر من دون أن  6مدة (  المالية  األوراقاستمر تعليق تداول    إذا )ز
 .للمصدر المالية األوراق

تقديم طلب جديد   فعليه  ،في إعادة إدراج أسهمه  الُمصدر  رغب. وإذا  الُمصدرلعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم    الُمصدرإكمال    عند )ح
 تطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.واستيفاء الم  اإلدراج  لقواعدإلدراج أسهمه وفقًا  

 .العالقة ذات السوق وقواعد التنفيذية اللوائح على بناًء  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول بتعليق المادة هذه تخلّ  ال )ط

 اإللغاء االختياري لإلدراج  

،  الهيئة  موافقة  على  وللحصول.  الهيئة  من  مسبقة  بموافقة  إال  اإلدراج  إلغاءفي السوق الموازية    المالية  أوراقها  إدراجبعد    للشركةال يجوز   )أ
 تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية: الشركةيجب على 

 األسباب المحددة لطلب اإللغاء. )1
 نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه. )2
كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو    نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا )3

 .شركةال اتخذهتأي إجراء آخر 
 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. )4

 .تقديرها حسب التعليق طلب وترفض تقبل أنيجوز للهيئة  )ب

 لى موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.الحصول ع الشركةيجب على  )ج

فصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح  تأن    الشركة، يجب على    الشركةعند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب   )د
 .الشركةتأثيره في نشاطات  على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى

 تعليق التداول المؤقت بطلب من الُمصدر   

عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون   المالية مؤقتاً   اطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقه ت  أن  للشركةيجوز   )أ
تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم   الشركةستطيع  توال    ،أو قواعد السوق  ،أو لوائحه التنفيذية  ،تأخير بموجب نظام السوق المالية

 .صدر فور تلقيها للطلبالسوق المالية بتعليق تداول األوراق المالية لذلك الُم 
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عن سبب التعليق والمدة    -أقرب وقت ممكن    -فصح للجمهور في  تأن    الشركة، يجب على  الُمصدربناًء على طلب    عند تعليق التداول مؤقتاً  )ب
 . الشركةالمتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات 

  الشركة يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات    عندما  الشركةمن دون طلب من    تعلق التداول مؤقتاً   يجوز للهيئة أّن  )ج
المالية للتعليق    اتخضع أوراقه  عندما  الشركةبحماية المستثمرين. ويجب على    أو تخلّ   الماليةوترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق  

 المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

  وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة  صالحيتهاللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة  )د
 .المستثمرين حماية في أو السوق نشاط في تؤثر أن المحتمل ومن ،

خالف   الماليةرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق  يُ  )ه
 ذلك.

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  
إدراج أوراق مالية ســـــــــبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصـــــــــوص عليها في قواعد طرح إذا رغب الُمصـــــــــدر في 

 األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

 األسهم بموجبها القرارات والموافقات التي ستدرج 
 الشركة بموجبها فيما يلي: تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم 

  للجمعية العامة بالتسجيل والطرح واإلدراج   بالتوصية).  م17/05/2022(الموافق   ـ ه1443/ 16/10مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ    توصية )1
 الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. بعدوذلك الشركة في السوق الموازية  ألسهم

 بالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بالتسجيل والطرح  م)2022/ 05/ 19(الموافق    ـه1443/ 18/10العادية بتاريخ    غير  قرار الجمعية العامة )2
 في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. واإلدراج

موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي يوم   )3
 م).28/09/2022(الموافق  ـه1444/ 03/ 02 األربعاء

شركة   )4 من  يوم    السعودية  تداولموافقة  اإلدراج  على  السعودية"  وهذه 20/06/2022(الموافق    ـه21/11/1443االثنين  "تداول  م)، 
 الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.  

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  
%) أو أكثر من أسهم الشركة"  5راجع "المساهمين الكبار الذين يملكون (يحظر على كبار المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (فضًال  

) شهرًا من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة  12في صفحة (ص) من هذه النشرة)، التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مضي فترة اثني عشر (

على المساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف    في السوق الموازية (فترة الحظر)، وبخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة

 في أسهم معينة.
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 في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال    التغير 

 معلومات عن التغير المتوقع في سعر السهم   
ــبعين ألف   ــتمائة وواحد وسـ ــركة قبل الطرح ثالثة ماليين وسـ القيمة اإلســـمية لكل ســـهم    ) ســـهم عادي ســـهم،3,671,800وثمانمائة (يبلغ عدد األســـهم في الشـ

ريال ســــــــعودي،    )36,718,000) رياالت ســــــــعودية، وبإجمالي قيمة إســــــــمية تبلغ ســــــــتة وثالثين مليون وســــــــبعمائة وثمانية عشــــــــر ألف (10منها عشــــــــرة (

) ســـــــهم عادي مدفوعة القيمة  4,079,780وســـــــيبلغ عدد األســـــــهم في الشـــــــركة بعد الطرح أربعة ماليين وتســـــــعة وســـــــبعين ألف وســـــــبعمائة وثمانين (

) عشـــــرة رياالت ســـــعودية، وبإجمالي قيمة إســـــمية تبلغ أربعين مليون وســـــبعمائة وســـــبعة وتســـــعين ألف  10بالكامل، وبقيمة أســـــمية للســـــهم قدرها (

)ريال ســـعودي. وســـيتم تخصـــيص كامل أســـهم الطرح على المســـتثمرين المؤهلين في الســـوق الموازية (نمو).بعد اإلنتهاء من  40,797,800ثمانمائة (و

ــبة ( %)، أي بنســـبة  76.50إلى (  %)100.00الطرح، ســـتنخفض نســـبة ملكية المســـاهمين الحاليين في شـــركة لين الخير للتجارة بعد اكتمال الطرح من نسـ

 %).23.50فاض قدرها (انخ

أساس   من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين الحاليين عند أول يوم إدراج، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم إدراج على

السوقية ألسهم الشركة بعد اإلدراج وفقًا لنسب ريال سعودي، مع اإلشارة إلى أنه ستتأثر القيمة  )  65خمسة وستين (سعر الطرح المحدد والذي يبلغ  

 % ارتفاعًا وهبوطًا) 30التذبذب اليومية المسموح بها في السوق الموازية هي (

 تأثير التغير المتوقع في سعر السهم على حملة األسهم  
 

، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين الحاليين بشكل إيجابي عند أول يوم إدراج 

عن القيمة اإلسمية للسهم   %)550.00(ريال سعودي بنسبة ارتفاع تبلغ  ) 65خمسة وستين (إدراج على أساس سعر الطرح المحدد والذي يبلغ 

  ) رياالت سعودية10المحدد بقيمة عشرة (
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 باالكتتابالتعهدات الخاصة  

 اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 
 بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب يقر بما يلي:

 الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب. -

 ونها.أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضم  -

 الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. -

عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات   -

تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال تمت  جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية 

 إضافتها في النشرة.

أنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة، ويوافق   -

 على أن للشركة الحق في رفض طلبات االكتتاب المزدوجة.

 صصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.قبوله األسهم المخ -

 ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد استكمال تعبئته. -

 سجل األسهم وترتيبات التعامل 
ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم 

 هذه األسهم.

 شركة تداول السعودية (تداول السعودية)   

م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 2001تم تأسيس نظام تداول في عام 
من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام م. تتم عملية التداول 1990

عصرًا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه   3صباحًا وحتى الساعة  10األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 
 صباحًا. 10صباحًا وحتى الساعة  9:30األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  األوقات فيسمح بإدخال

ًال وهي  ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أو

حددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت  األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر م

 اإلدخال.

كل  يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بش

 ).T+2ز". وتتم تسوية الصفقات آليًا خالل يومي عمل حسب (فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل "رويتر

راقبة وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية م
 .السوق ياتالسوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمل

 وق الموازية تداول األسهم في الس 
ج  تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى شركة تداول السعودية إلدرا 

 أسهم الشركة في السوق الموازية.

بدء تداول أسهم الشركة، وتعتبر التواريخ واألوقات يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم وإعالن تداول عن تاريخ  
 المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.

"تداول"، وتسجيل الشركة وإدراج أسهمها في  وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في  
لمحظورة  السوق الموازية، ويحظر التداول في أسهم الشركة حظرًا تامًا قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة ا

 انونية في هذه الحالة.من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو أي من مستشاريها أي مسؤولية ق

 ) "التعريفات والمصطلحات").1يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (فضًال راجع القسم (
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح 
اجع "التواريخ المهمة وإجراءات الطرح" في صفحة إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه (فضًال ر 

) عشرة أيام انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابيًا بعدم اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم 10(ك) من هذه النشرة)، سيقوم المستشار المالي خالل (
 من دون خصم أي عموالت أو رسوم. -إن وجدت-من المكتتبين بإشعار المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها 

 أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم الطرح. تعليماتوتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو 
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 للمعاينة المتاحة المستندات  

  4صباحًا إلى الساعة    9أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل  

هم من  مساًء، أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي "شركة يقين المالية (يقين كابيتال)" للمستثمرين المؤهلين عند طلب

) المالي:  للمستشار  اإللكتروني  البريد  تاريخ  IPO@yaqeen.saخالل  من  ابتداًء  وذلك  تاريخ 2022/ 28/11(الموافق    ـه04/05/1444)،  وحتى  م) 

 ) أيام قبل اإلدراج): 7م) (على أال تقل تلك الفترة عن (15/12/2022(الموافق  ـه21/05/1444

  للشركة والتعديالت التي طرأت عليه. األساسي عقد التأسيس والنظام. 

 التجاري للشركة. السجل 

 مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية الموازية) كنسخةأسهم الشركة في السوق  وطرح موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل(. 

   المشروطة بالحصول على موافقة   الشركة في السوق الموازية  اإلدراج ألسهمعلى  شركة تداول السعودية (تداول السعودية)  موافقة

 . هيئة السوق المالية

 ألسهم الشركة في السوق الموازية. التسجيل والطرحعلى  للجمعية العامة العادية للموافقة توصية مجلس إدارة الشركة 

  ألسهم الشركة في السوق الموازية. التسجيل والطرحالعادية للشركة على  موافقة الجمعية العامة 

  االكتتاب (شركة يقين المالية (يقين كابيتال)) ومدير الماليتقرير التقييم للمصدر المعد من قبل المستشار 

  قبل  من الخطية الموافقة: 

 .هذه النشرة   على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن(شركة يقين المالية (يقين كابيتال)) ومدير االكتتاب المستشار المالي .أ

محاسبون ومراجعون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره  المحاسب القانوني (شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي وشركاه   .ب

 .هذه النشرة ضمن  وإفاداته

 

  واإليضاحات المرفقة بها.م  2021ديسمبر  31في  للشركة للسنة المالية المنتهية القوائم المالية المراجعة 

 م واإليضاحات المرفقة بها.2021ديسمبر  31في  القوائم المالية المراجعة ذات الغرض الخاص للشركة للسنة المالية المنتهية 
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