
شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

نشرة اإلصدار التكميلية

نشرة اإلصدار التكميلية هذه )»نشرة اإلصدار التكميلية«( هي ُمَكملة لمسودة نشرة اإلصدار األولية المؤرخة في 1443/02/22هـ )الموافق 2021/09/29م( )»نشرة 
اإلصدار األولية«(، الصادرة عن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات )»الشركة« أو »المصدر«( فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة. ويجب قراءة نشرة اإلصدار 

التكميلية هذه باالقتران مع نشرة اإلصدار األولية.

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب الرئيسي ومدير االستقرار السعري

مديرو سجل االكتتاب

الجهات المستلمة

إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة 
العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( من نشرة اإلصدار األولية مجتمعين ومنفردين كامل 
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه 
ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية 
أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار التكميلية هذه، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما 
كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى 

صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ 1443/05/03هـ )الموافق 2021/12/07م(





المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب الرئيسي ومدير االستقرار السعري 

 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
JahezIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

مديرو سجل االكتتاب 

الراجحي المالية
طريق الملك فهد

ص. ب. 5561
الرياض 11432 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856 11 966+

فاكس: 4600625 11 966+
 www.alrajhi-capital.com :الموقع اإللكتروني

PR@alrajhi-capital.com :البريد اإللكتروني
دراية المالية

شارع العليا العام مركز العليا - الدور الثاني
ص. ب. 286546
الرياض 11323 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2998000 11 966+
فاكس: 2998071 11 966+

 www.derayah.com :الموقع اإللكتروني
operations@derayah.com :البريد اإللكتروني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد 8092

ص. ب. 23454
الرياض 12313-3735

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2826666 11 966+
فاكس: 2826823 11 966+

 www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
Jahez.IPO@Fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني
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الجهات المستلمة

البنك السعودي البريطاني )بنك سـاب( 
المربع – شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص. ب. 9084
الرياض 11413 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920007222 11 966+

فاكس: 2764356 11 966+
 www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد 8092

ص. ب. 23454
الرياض 12313-3735

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2826666 11 966+
فاكس: 2826823 11 966+

 www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
Jahez.IPO@Fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

دراية المالية
شارع العليا العام مركز العليا - الدور الثاني

ص. ب. 286546
الرياض 11323 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2998000 11 966+
فاكس: 2998071 11 966+

 www.derayah.com :الموقع اإللكتروني
operations@derayah.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي 
طريق الملك فهد

ص. ب. 28
الرياض 11411 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 211600 11 966+

فاكس: 2119368 11 966+
 www.alrajhi.com :الموقع اإللكتروني

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشار القانوني

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة 
طريق الملك فهد

أبراج التطوير – البرج األول – الدور السابع
ص.ب. 17411 الرياض 11484

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2072500 11 966+
فاكس: 2072577 11 966+

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

مستشار العناية المهنية المالية

)PwC( شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة، الطابق الحادي والعشرون، العليا

ص.ب 8282
الرياض 11482

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2110400 11 966+
فاكس: 2110401 11 966+

 www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
mer_project_crave@pwc.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض، طريق المطار

ص.ب. 92876، الرياض 11663
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8748500 11 966+
فاكس: 8748600 11 966+

 www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني
marketingsa@kpmg.sa :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة آرثر د لتل العربية السعودية
مكتب 502، الدور الخامس، مدخل د

البالزا، مجمع العقارية، شارع العليا العام
ص.ب. 305005
الرياض 11361

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2930023 11 966+
فاكس: 2930490 11 966+

 www.adl.com.sa :الموقع اإللكتروني
gm_ksa@adlittle.com :البريد اإللكتروني
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الشركة  - 	
شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري 
)الموافق  1439/01/01هـ  في   1010895874 رقم  التجاري  بالسجل  ومقيدة  2020/12/20م(  )الموافق  1442/05/05هـ  بتاريخ  الصادر   )138( رقم 
2017/09/21م( ويقع عنوانها المسجل في ص. ب. 2065، الرياض 12444، المملكة العربية السعودية )ويشار إليها فيما بعد بـ »المملكة« أو »السعودية«(.

يبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح ستة وتسعين مليون )96,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى تسعة ماليين وستمائة ألف )9,600,000( 
سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وسيكون رأس مال الشركة بعد الطرح مائة وأربعة ماليين 
وتسعمائة وثمانية عشر ألف وثالثين )104,918,030( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين وأربعمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثالثة )10,491,803( 

سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم.

إقرارات مجلس اإلدارة  - 2
يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( من نشرة اإلصدار األولية على اآلتي: 

عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه.  	
)الموافق 2021/12/07م( وهي تكمل نشرة  	 المالية وإصدارها في 1443/05/03هـ  السوق  إلى هيئة  التكميلية هذه  تقديم نشرة اإلصدار 

اإلصدار األولية التي صدرت عن الشركة والمؤرخة في 1443/02/22هـ )الموافق 2021/09/29م( والتي تم نشرها في موقع الهيئة اإللكتروني 
في 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.

مالحظات - 3
تلفت الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود  	

المتعلقة بالطرح والمنصوص عليها في نشرة اإلصدار األولية وااللتزام بها. 
لنشرة  	 مستلم  كل  ويتحمل  باالستثمار،  قرار  أي  اتخاذ  قبل  األولية  اإلصدار  نشرة  مع  باالقتران  هذه  التكميلية  اإلصدار  نشرة  قراءة  يجب 

اإلصدار التكميلية هذه قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل 
الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع 

واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح.
ال يجوز توزيع نشرة اإلصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى أي شخص آخر غير المستثمرين المؤهلين )غير األفراد( و/أو المستثمرين  	

المؤهلين )األفراد( الموضحين في نشرة اإلصدار األولية.
يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة اإلصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة  	

اإلصدار األولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم رقم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من نشرة اإلصدار األولية. 

سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية  - 4
يجب على الُمصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة 79 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة 

عن مجلس الهيئة إذا علم الُمصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في 	مور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.	. 

ظهور 	ي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 	. 

ولقد قررت الشركة –بالتشاور مع المستشار المالي– زيادة أسهم الطرح من مليون وثالثمائة وثالثة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وثالثون )1,363,934( 
سهماً عادياً من أسهم الشركة )تمثل حوالي 13% من رأس مال الشركة بعد الطرح( إلى مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين 
)1,888,523( سهماً عادياً من أسهم الشركة )تمثل حوالي 18% من رأس مال الشركة بعد الطرح( من خالل: )1( بيع تسعمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة 
وعشرين )996,720( سهماً من األسهم الحالية للشركة )تمثل حوالي 9.5% من رأس مال الشركة بعد الطرح( )بدالً من أربعمائة واثنين وسبعين ألف ومائة 
وواحد وثالثين )472,131( سهماً من األسهم الحالية للشركة تمثل حوالي 4.5% من رأس مال الشركة بعد الطرح(، بحيث أنه –بناًء على تعهد ملزم مقدم من قبل 
شركة حصانة االستثمارية إلى الشركة والمساهمين البائعين بتاريخ 1443/05/02هـ )الموافق 2021/12/06م(– التزمت شركة حصانة االستثمارية بالمشاركة 
في االكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم البيع )تمثل حوالي 4.99% من رأس 
مال الشركة بعد الطرح( ووافق المساهمون البائعون على تخصيص تلك األسهم لصالح شركة حصانة االستثمارية كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح؛ و)2( 
البقاء على إصدار ثمانمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثالثة )891,803( سهماً من األسهم الجديدة )تمثل حوالي 8.5% من رأس مال الشركة بعد الطرح(. 

وبناًء على هذا التغيير، قامت الشركة بإجراء بعض التعديالت على نشرة اإلصدار األولية والمبينة في القسم )5( )»التعديالت التي تم إجراؤها على بعض 
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األولية«( من نشرة اإلصدار التكميلية هذه. 
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التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األولية - 5

تم تعديل بعض الفقرات الواردة في صفحة الغالف في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:   .	

طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهماً عادياً تمثل حوالي 18% من رأس مال الشركة بعد  	
الطرح )والتي تمثل حوالي 19.7% من رأس مال الشركة قبل الزيادة(، وتخصيص أسهم إضافية لتطبيق آلية االستقرار السعري بما يصل إلى 
مائتين وأربعة آالف وخمسمائة وتسعين )204,590( سهماً كحد أقصى )تعادل ما يصل إلى 10.83% من أسهم الطرح(، وذلك من خالل طرحها 

في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره ] • [ )] • [( ريال سعودي للسهم الواحد.
تتمثل عملية الطرح العام األولي )ويشار إليه فيما بعد بـ »الطرح«( في طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين  	

)1,888,523( سهماً عادياً كاآلتي: )1( بيع تسعمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وعشرين )996,720( سهماً من األسهم الحالية للشركة )ويشار 
إليها فيما بعد بـ »أسهم البيع«(، بحيث أنه –بناًء على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة حصانة االستثمارية )ويشار إليها فيما يلي بـ »المستثمر 
الرئيسي«( إلى الشركة والمساهمين البائعين بتاريخ 1443/05/02هـ )الموافق 2021/12/06م( – التزم المستثمر الرئيسي باالكتتاب في 
المستثمر  بـ »أسهم  يلي  فيما  إليها  )ويشار  البيع  أسهم  من  )524,589( سهماً  وثمانين  وتسعة  وخمسمائة  ألف  وعشرين  وأربعة  خمسمائة 
الرئيسي«( ووافق المساهمون البائعون على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر الرئيسي ضمن عملية الطرح؛ و)2( إصدار 
ثمانمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثالثة )891,803( سهماً من األسهم الجديدة )يشار إليها فيما بعد مجتمعًة مع أسهم البيع بـ »أسهم 
الطرح« ومنفردة بـ »سهم الطرح«(. وسيكون ذلك بسعر طرح قدره ] • [ )] • [( ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليه فيما بعد بـ »سعر الطرح«(، وتمثل أسهم البيع 9.5% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح )بحيث 
تمثل أسهم المستثمر الرئيسي حوالي 4.99% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح( وتمثل األسهم الجديدة 8.5% من إجمالي رأس مال 

الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 18% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
لدى الشركة مساهمين كبيرين والذين يملكان 5% أو أكثر من أسهمها بشكل مباشر، وهم شركة عالمات الدولية المحدودة وشركة حفظ أصول  	

تأثير لالتصاالت وتقنية المعلومات )شركة تم تأسيسها من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية بصفتها أميناً للحفظ لصندوق تأثير المالية 
للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند الطرح، سيتم تسجيل األسهم 
ـ »كبار المساهمين« أو »المساهمين البائعين«(، والذين يملكان  المملوكة من قبل تلك الشركة باسم الصندوق مباشرة( )ويشار إليهما فيما بعد ب
60% و40%، على التوالي، من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة )وللمزيد من المعلومات حول كبار المساهمين يرجى مراجعة الجدول 
 2-0 »كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح« من هذه النشرة(. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك 
كبار المساهمين ما نسبته 80.17% من أسهم الشركة، وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة وسيحظر عليهم التصرف في أسهمهم لمدة اثني 

عشر )12( شهراً من تاريخ إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
سيشارك المستثمرين المؤهلين )غير األفراد( عن طريق عملية بناء سجل األوامر )وللمزيد من المعلومات حول عملية بناء سجل األوامر،  	

يرجى مراجعة القسم رقم  12 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم 
تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين )غير األفراد( مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهم 
طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين )األفراد( 
ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم 
الطرح إلى المستثمر الرئيسي. وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين )األفراد( )وهم المعرفون بالشريحة )ب( أدناه( باالكتتاب بكامل أسهم 
الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل االكتتاب الرئيسي تخفيض عدد األسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين )غير األفراد( إلى مليون 
وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثالثين )1,615,737( سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 85.6% من إجمالي أسهم الطرح، 
على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم 

الطرح في جميع األحوال.
سيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين )272,786( سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل نسبة 14.4% من إجمالي  	

أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين )األفراد(، على أن يكتتب المستثمرين المؤهلين )األفراد( بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. وفي حال 
عدم اكتتاب المستثمرين المؤهلين )األفراد( بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل االكتتاب الرئيسي تخفيض عدد أسهم 

الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين )األفراد( لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.
المساهمون  	 إضافي، سيقوم  أي تخصيص  الناتجة عن  المكشوف  على  البيع  عمليات  بتغطية  السعري  االستقرار  لمدير  السماح  وألغراض 

والذي يجوز  بـ »خيار التخصيص اإلضافي«(،  بعد  إليه فيما  السعري )ويشار  بمنح خيار لمدير االستقرار  بالتخصيص اإلضافي  المعنيون 
بموجبه لمدير االستقرار السعري شراء ما يصل إلى مائتين وأربعة آالف وخمسمائة وتسعين )204,590( سهماً كحد أقصى )تعادل ما يصل 
إلى 10.83% من أسهم الطرح( )ويشار إليها فيما بعد بـ »أسهم التخصيص اإلضافي«( بسعر الطرح. ويُمارس خيار التخصيص اإلضافي، 
كلياً أو جزئياً، بناًء على إخطار من مدير االستقرار السعري، في أي وقت في اليوم الثالثين أو قبله، من بدء تداول األسهم في السوق المالية. 
وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقاً لخيار التخصيص اإلضافي مساوية من جميع النواحي لألسهم، بما في ذلك فيما تخوله من 
أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على أساس األسهم ويتم شراؤها بنفس الشروط التي تُباع بها أسهم الطرح، وسوف تشكل 

فئة واحدة مع األسهم األخرى.
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تم تعديل الجدول رقم 0 	 و5 2: 	عضاء مجلس إدارة الشركة الوارد في قسم دليل الشركة والقسم )5( )»الهيكل التنظيمي   .	
للشركة«( في نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(: 

الصفة***العمرالجنسيةمعين من قبلالمنصباالسمم.

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة**

تاريخ التعيين*
قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

1
مشعل سلطان 
عبدالعزيز آل 

سعود

رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة عالمات 
33 سنةسعوديالدولية

غير 
مستقل/ 

غير 
تنفيذي

--%35.64%28.57
1442/05/02هـ 

)الموافق 
2020/12/17م(

2
عبدالعزيز 
عبدالرحمن 
محمد العمران

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

شركة حفظ 
أصول تأثير 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

42 سنةسعودي

غير 
مستقل/ 

غير 
تنفيذي

--%5.15 %4.13
1442/05/02هـ 

)الموافق 
2020/12/17م(

3
غصاب سلمان 

غصاب بن 
منديل

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة عالمات 
51 سنةسعوديالدولية

غير 
مستقل/ 
تنفيذي

--%12%9.62
1442/05/02هـ 

)الموافق 
2020/12/17م(

حمد عبداهلل 4
فهد البكر

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة عالمات 
53 سنةسعوديالدولية

غير 
مستقل/ 
تنفيذي

--%12%9.62
1442/05/02هـ 

)الموافق 
2020/12/17م(

5

عبدالوهاب 
عبدالكريم 
عبدالرحمن 

البتيري

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة حفظ 
أصول تأثير 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

42 سنةسعودي

غير 
مستقل/ 

غير 
تنفيذي

--%0.64%0.52
1442/05/02هـ 

)الموافق 
2020/12/17م(

لؤلؤه محمد 6
عبدالكريم بكر

عضو مجلس 
45 سنةسعودية-اإلدارة

مستقل/ 
غير 
تنفيذي

----
1442/09/09هـ 

)الموافق 
2021/04/21م(

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو 
في أي منصب آخر )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم   5-3-3 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

** نتجت الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة بسبب اآلتي: 
يمتلك مشعل سلطان عبدالعزيز آل سعود مؤسسة مكاشف للمقاوالت بالكامل والتي تملك 99% من حصص شركة ذروة القابضة، والتي بدورها تملك 60% من شركة عالمات الدولية   -

المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.
يمتلك عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران ما نسبته 12.87% من وحدات صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية، حيث أن الصندوق   -
هو المالك الفعلي لكامل األسهم المملوكة ألحد كبار مساهمي الشركة )شركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية المعلومات( قبل الطرح، وسيكون المالك المباشر لتلك األسهم بعد 

الطرح.
يمتلك غصاب سلمان غصاب بن منديل ما نسبته 20% من حصص شركة عالمات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.   -

يمتلك حمد عبداهلل فهد البكر ما نسبته 20% من حصص شركة عالمات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.  -
يمتلك عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري ما نسبته 1.61% من وحدات صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية، حيث أن   -
الصندوق هو المالك الفعلي لكامل األسهم المملوكة ألحد كبار مساهمي الشركة )شركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية المعلومات( قبل الطرح، وسيكون المالك المباشر لتلك 

األسهم بعد الطرح.
*** المعايير التي تم االستناد عليها لتصنيف االستقاللية هي أن يكون العضو المستقل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته وال تنطبق عليه أي من هذه 
العوارض: )1( أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. )2( أن يكون ممثاًل 
لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. )3( أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة 
في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. )4( أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. )5( أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة 
أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. )6( أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، 
كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين. )7( أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود 
التي تتم لحساب الشركة. )8( أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن ) 200,000( ريال أو عن 50% من مكافآت في العام السابق 
التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل. )9( أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. )10( أن 

يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
المصدر: الشركة
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تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(: ج. 

المساهمون الكبار )الذين يملكون 5% أو 
أكثر من أسهم الشركة(

إن كبار المساهمين في الشركة، والذين يملك كل منهم ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر هم شركة 
قبل شركة  من  تأسيسها  تم  )شركة  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  تأثير  أصول  وشركة حفظ  المحدودة  الدولية  عالمات 
أصول وبخيت االستثمارية بصفتها أميناً للحفظ لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة 
اإللكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند الطرح، سيتم تسجيل األسهم المملوكة من قبل تلك الشركة باسم 
الصندوق مباشرة(. ويوضح الجدول التالي عدد أسهم كبار المساهمين بشكل مباشر ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل وبعد 
الطرح )وللمزيد من المعلومات حول كبار المساهمين بشكل غير مباشر، يرجى مراجعة القسم رقم  4-2 »هيكل المساهمين 

قبل وبعد الطرح« من هذه النشرة(:

جدول  2 0: كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد 	سهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح

المساهم
بعد الطرح*قبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي(

النسبة)ريال سعودي(

شركة عالمات 
48.10%605,046,76850,467,680%5,760,00057,600,000الدولية المحدودة

شركة حفظ 
أصول تأثير 

لالتصاالت وتقنية 
المعلومات**

3,840,00038,400,000%40- --

صندوق تأثير 
المالية للملكيات 
الخاصة – قطاع 
تقنية المعلومات 

والتجارة 
اإللكترونية**

- --3,364,51233,645,120%32.07

80.17%1008,411,28084,112,800%9,600,00096,000,000اإلجمالي
للشركة بقيمتها  * بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم المساهمون البائعون ببيع مائة واثنين وتسعين ألف )192,000( سهماً 
االسمية البالغة عشرة )10( رياالت سعودية الستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

القسم رقم  5-8 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(.
** شركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية المعلومات هي شركة تم تأسيسها من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية بصفتها أميناً 
للحفظ لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند 

الطرح، سيتم تسجيل األسهم المملوكة من قبل تلك الشركة باسم الصندوق مباشرة.
المصدر: الشركة

الطرح

طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهماً عادياً كاآلتي: )1( بيع تسعمائة 
وستة وتسعين ألف وسبعمائة وعشرين )996,720( سهماً من األسهم الحالية للشركة، بحيث أنه –بناًء على تعهد ملزم مقدم 
التزم  البائعين بتاريخ 1443/05/02هـ )الموافق 2021/12/06م(–  من قبل المستثمر الرئيسي إلى الشركة والمساهمين 
المستثمر الرئيسي باالكتتاب في األسهم المخصصة له البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين 
)524,589( سهماً من أسهم البيع ووافق المساهمون البائعون على تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي لصالح المستثمر 
الرئيسي ضمن عملية الطرح؛ و)2( إصدار ثمانمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثالثة )891,803( سهماً من األسهم 
الجديدة. وسيكون ذلك بسعر طرح قدره ] • [ )] • [( ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم البيع 9.5% من إجمالي رأس 
مال الشركة بعد الطرح )بحيث تمثل أسهم المستثمر الرئيسي حوالي 4.99% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح( 
وتمثل األسهم الجديدة 8.5% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 18% من رأس مال الشركة.

مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهماً عادياً.إجمالي عدد أسهم الطرح

تمثل أسهم الطرح حوالي 19.7% من أسهم الشركة قبل الزيادة، و18% من أسهم الشركة بعد الطرح.نسبة أسهم الطرح من رأس مال الشركة

إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد أسهم الطرح للمستثمرين 
المؤهلين )غير األفراد(

مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي 
أسهم الطرح، ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين 
)524,589( سهماً من أسهم الطرح إلى المستثمر الرئيسي، وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين )األفراد( باالكتتاب بكامل 
أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل االكتتاب الرئيسي تخفيض عدد األسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين 
)غير األفراد( إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثالثين )1,615,737( سهم طرح – كحد أدنى – بما 
يمثل 85.6% من إجمالي أسهم الطرح، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين 

ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم الطرح في جميع األحوال.
عدد أسهم الطرح للمستثمرين 

المؤهلين )األفراد(
 مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين )272,786( سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل 14.4% من إجمالي 

أسهم الطرح.
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طريقة التخصيص ورّد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة التخصيص للمستثمرين 
المؤهلين )غير األفراد(

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه مدير سجل االكتتاب الرئيسي مناسباً، وذلك باستخدام آلية تخصيص 
األسهم االختيارية. وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للمستثمرين المؤهلين )غير األفراد( عن طريق مدير سجل 
االكتتاب الرئيسي بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين )األفراد(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 
وعشرين  وثالثة  وخمسمائة  ألف  وثمانين  وثمانية  وثمانمائة  مليون  مبدئي  بشكل  األفراد(  )غير  المؤهلين  للمستثمرين 
)1,888,523( سهم طرح بما يمثل 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة 
الرئيسي،  المستثمر  إلى  الطرح  أسهم  من  )524,589( سهماً  وثمانين  وتسعة  وخمسمائة  ألف  وعشرين  وأربعة  خمسمائة 
علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المستثمرين المؤهلين )األفراد( في أسهم الطرح، فيحق لمدير سجل االكتتاب 
الرئيسي تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثالثين 
)1,615,737( سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 85.6% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين 
المؤهلين )األفراد(، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة 

وثمانين )524,589( سهماً من أسهم الطرح في جميع األحوال. 

القيود المفروضة على األسهم )فترة 
الحظر(

يجب على كل من كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة )المذكورة أسمائهم في الصفحة 
 )ط( من هذه النشرة( والمستثمر الرئيسي بموجب التعهد الملزم الذي قدمه للشركة والمساهمين البائعين عدم التصرف في 
أسهمهم لمدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )ويشار إليها فيما بعد بـ »فترة 

الحظر«(. ويقوم مركز اإليداع برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.

تم تعديل بعض من التعريفات والمصطلحات الواردة في القسم )	( )»التعريفات والمصطلحات«( في نشرة اإلصدار األولية  د. 
لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

قبل أسهم البيع من  بيعها  سيتم  التي  الحالية  الشركة  أسهم  من  سهماً   )996,720( وعشرين  وسبعمائة  ألف  وتسعين  وستة  تسعمائة 
المساهمين البائعين من خالل عملية الطرح.

أسهم التخصيص اإلضافي
أسهم التخصيص اإلضافي التي تصل إلى مائتين وأربعة آالف وخمسمائة وتسعين )204,590( سهماً كحد أقصى )تعادل ما 
يصل إلى 10.83% من إجمالي عدد أسهم الطرح(، والتي يقرضها المساهمون البائعون لمدير االستقرار السعري فيما يخص 

خيار تخصيص األسهم اإلضافية بهدف تنفيذ آلية االستقرار السعري.

مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهماً عادياً من أسهم الشركة والتي تتضمن أسهم الطرح
إجمالي األسهم الجديدة وأسهم البيع.

األسهم التي التزم المستثمر الرئيسي بموجب التعهد الملزم المؤرخ في 1443/05/02هـ )الموافق 2021/12/06م( باالكتتاب أسهم المستثمر الرئيسي
بها والبالغ عددها خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً. 

الطرح
الطرح العام األولي لمليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهماً عادياً تمثل حوالي 
18% من رأس مال الشركة بعد الطرح )والتي تمثل حوالي 19.7% من رأس مال الشركة قبل الزيادة(، لغرض اإلدراج في 

السوق الموازية.

الفترة التي يخضع المساهمون الكبار والمستثمر الرئيسي خاللها لفترة حظر مدتها اثني عشرة )12( شهراً تبدأ من تاريخ بدء فترة الحظر
تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

شركة حصانة االستثمارية. المستثمر الرئيسي

)بعد  يلي  لتصبح كما  األولية  نشرة اإلصدار  المخاطرة«( في  )»عوامل   )2( القسم  الواردة في  الفقرات  بعض من  تعديل  تم  هـ. 
التعديل(:

الفقرة )2-3-1( )»المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل كبار المساهمين«(:  	

بعد اكتمال الطرح، سيمتلك كبار المساهمين أسهم تمثل ما نسبته 80.17% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك، سيكون كبار المساهمين قادرين على 
التحكم في األمور التي تتطلب موافقة المساهمين وسيكونون قادرين على التأثير بشكل كبير على أعمال المجموعة، بما في ذلك المسائل المهمة مثل 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتعامالت المجموعة الجوهرية، وتوزيعات األرباح، وتعديالت رأس المال. وفي حال تعارضت مصالح كبار المساهمين 
مع مصالح مساهمي األقلية في المجموعة، فسيكون مساهمي األقلية في وضع غير مواٍت، ويمكن لكبار المساهمين ممارسة سيطرتهم على المجموعة 
كل  إلى خسارة  و/أو سيؤدي  المتوقعة  المكتتبين  تأثير سلبي على عائدات  له  بدوره سيكون  المجموعة، وهذا  تأثير سلبي على  لها  يكون  قد  بطريقة 

استثماراتهم في المجموعة أو جزء منها.
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الفقرة )2-3-5( )»المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق«(: 	

قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد اكتمال الطرح، أو التصور بأن مثل هذا البيع سيحدث، بشكل سلبي على سعر السوق لألسهم. وسيخضع 
كبار المساهمين والمستثمر الرئيسي بعد إتمام الطرح بنجاح لفترة حظر مدتها اثني عشر )12( شهراً بعد الطرح والتي ال يجوز لهم خالل تلك الفترة 
التصرف في أي من األسهم التي يمتلكونها. في حال بيع عدد كبير من األسهم من قبل كبار المساهمين أو المستثمر الرئيسي بعد انتهاء فترة الحظر، أو 

التصور بأن مثل هذا البيع قد يحدث، فسيكون لذلك تأثير سلبي على سوق األسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق.

باإلضافة إلى ذلك، إذا قررت الشركة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، فقد تؤثر األسهم الجديدة سلباً على سعر األسهم في السوق وتقلل 
من نسبة ملكية المساهمين في الشركة إذا لم يكتتبوا في أسهم جديدة في ذلك الوقت. وقد يكون لحدوث أي من العوامل السابقة تأثير سلبي على عائدات 

المستثمرين المتوقعة أو قد يؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم في المجموعة أو جزء منها.

تم تعديل الجدول رقم 4 	 و4 7 و5 	: »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح« الوارد في القسم )4( )»خلفية عن المجموعة  و. 
وطبيعة 	عمالها«( والقسم )5( )»الهيكل التنظيمي للشركة«( في نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(: 

المساهمالرقم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم

القيمة 
االسمية 

اإلجمالية 
)ريال سعودي(

عدد األسهمنسبة الملكية

القيمة 
االسمية 

اإلجمالية 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

48.10%605,046,76850,467,680%5,760,00057,600,000شركة عالمات الدولية المحدودة1

شركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية 2
-- -40%3,840,00038,400,000المعلومات* 

صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – 3
32.07%3,364,51233,645,120---قطاع تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية*

1.83%192,0001,920,000---أسهم الخزينة**4

18.00%1,888,52318,885,230---الجمهور***5

100%10010,491,803104,918,030%9,600,00096,000,000اإلجمالي

* شركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية المعلومات هي شركة تم تأسيسها من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية بصفتها أميناً للحفظ لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع 
تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية لغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق، وعند الطرح، سيتم تسجيل األسهم المملوكة من قبل تلك الشركة باسم الصندوق مباشرة.

** بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم المساهمون البائعون ببيع مائة واثنين وتسعين ألف )192,000( سهماً للشركة بقيمتها االسمية البالغة عشرة )10( رياالت سعودية الستخدامها 
في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  5-8 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(.

*** ستبلغ ملكية المستثمر الرئيسي خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم الجمهور بعد الطرح، أي ما يمثل حوالي 4.99% من إجمالي رأس 
مال الشركة بعد الطرح.

المصدر: الشركة
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تم تعديل الجدول رقم 4 2: »كبار المساهمين في الشركة من خالل الملكية غير المباشرة كما في تاريخ هذه النشرة« الوارد في  ز. 
القسم )4( )»خلفية عن المجموعة وطبيعة 	عمالها«( في نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(: 

المساهم*الرقم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد 
األسهم

القيمة االسمية 
اإلجمالية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

عدد 
األسهم

القيمة االسمية 
اإلجمالية )ريال 

سعودي(

نسبة 
الملكية

28.57%29,977,790 35.642,997,779%3,421,44034,214,400مشعل سلطان عبدالعزيز آل سعود**1

9.62%121,009,35410,093,540%1,152,00011,520,000غصاب سلمان غصاب بن منديل***2

9.62%121,009,35410,093,540%1,152,00011,520,000حمد عبداهلل فهد البكر****3

4.13%5.15433,0134,330,130%494,4004,944,000عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران*****4

51.94%64.795,449,50054,495,000%6,219,84062,198,400اإلجمالي

* تم تقريب عدد األسهم في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
** يمتلك مشعل سلطان عبدالعزيز آل سعود مؤسسة مكاشف للمقاوالت بالكامل والتي تملك 99% من حصص شركة ذروة القابضة، والتي بدورها تملك 60% من شركة عالمات الدولية 

المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.
*** يمتلك غصاب سلمان غصاب بن منديل ما نسبته 20% من حصص شركة عالمات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.

**** يمتلك حمد عبداهلل فهد البكر ما نسبته 20% من حصص شركة عالمات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة.
***** يمتلك عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران ما نسبته 12.87% من وحدات صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة - قطاع تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية، حيث أن الصندوق 
هو المالك الفعلي لكامل األسهم المملوكة ألحد كبار مساهمي الشركة )شركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية المعلومات( قبل الطرح، وسيكون المالك المباشر لتلك األسهم بعد الطرح.

المصدر: الشركة

تم تعديل الجدول رقم 5 8	: »اإلدارة التنفيذية للشركة« الوارد في القسم )5( )»الهيكل التنظيمي للشركة«( في نشرة اإلصدار  ح. 
األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(: 

تاريخ االلتحاق بالعمل لدى العمرالجنسيةالمنصباالسم#
الشركة

األسهم التي 
يملكها قبل الطرح

األسهم التي 
يملكها بعد الطرح

1439/01/01هـ )الموافق 51 سنةسعوديالرئيس التنفيذيغصاب سلمان غصاب بن منديل1
9.62%12%2017/09/21م(

نائب الرئيس مشعل إبراهيم سالم المشاري2
1439/01/01هـ )الموافق 36 سنةسعوديالتنفيذي

--2017/09/21م(

الرئيس التنفيذي حمد عبداهلل فهد البكر3
1441/12/11هـ )الموافق 53 سنةسعوديالتجاري

9.62%12%2020/08/01م(

الرئيس التنفيذي هاني عبدالحكيم محمد الجلولي4
1442/03/29هـ )الموافق 41 سنةتونسيللشؤون المالية

--2020/11/15م(

الرئيس التنفيذي محمد عبدالعزيز محمد البراك5
1442/05/19هـ )الموافق 31 سنةسعوديالتقني

--2021/01/03م(

الرئيس التنفيذي عبدالعزيز محمد صالح الفارس6
1440/11/04هـ )الموافق 40 سنةسعوديللعمليات

--2019/07/07م(

مدير المراجعة هبة محمد حسن الزير7
1443/02/26هـ)الموافق 36 سنةسعوديةالداخلية

--2021/10/03م(

المصدر: الشركة

		



تم تعديل بعض الفقرات الواردة في القسم )2	( )»المعلومات المتعلقة باألسهم و	حكام الطرح وشروطه«( في نشرة اإلصدار 	. 
األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(: 

القسم )12-1( )»االكتتاب في أسهم الطرح«(: 	

سوف يتم طرح مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهماً عادياً لالكتتاب في السوق الموازية تمثل 18% من 
رأس مال الشركة بعد الطرح )والتي تمثل حوالي 19.7% من رأس مال الشركة قبل الزيادة(، وتخصيص أسهم إضافية لتطبيق آلية االستقرار السعري 
بما يصل إلى مائتين وأربعة آالف وخمسمائة وتسعين )204,590( سهماً كحد أقصى )تعادل ما يصل إلى 10.83% من أسهم الطرح(، وبسعر طرح يقدر 
بـ] • [ )] • [( ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وقيمة إجمالية قدرها ] • [ )] • [( ريال سعودي. 

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين المؤهلين وهما:

الشريحة )أ(: المستثمرين المؤهلين )غير األفراد( وهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  أ- 
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها من اتخاذ  ب- 
القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة 

منه. 
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق المالية، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  ج- 

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

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  هـ- 
صناديق االستثمار.  و- 

األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي  ز- 
الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه 

النشرة(. 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  ح- 

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  ط- 
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ي- 

وسيشارك المستثمرين المؤهلين )غير األفراد( عن طريق عملية بناء سجل األوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين 
المؤهلين )غير األفراد( مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وعشرين )1,888,523( سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم 
الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين )األفراد(، ويتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة 
المستثمرين  قيام  حال  وفي  الرئيسي.  المستثمر  إلى  الطرح  أسهم  من  )524,589( سهماً  وثمانين  وتسعة  وخمسمائة  ألف  وعشرين  وأربعة  خمسمائة 
المؤهلين )األفراد( )وهم المعرفون بالشريحة )ب( أدناه( باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل االكتتاب الرئيسي تخفيض عدد 
األسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين )غير األفراد( إلى مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثالثين )1,615,737( سهم طرح – كحد 
أدنى – بما يمثل 85.6% من إجمالي أسهم الطرح، على أن التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة 

وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم الطرح في جميع األحوال.

اإليداع،  مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  أشخاص  وهم:  )األفراد(  المؤهلين  المستثمرين  )ب(:  الشريحة 
ويستوفون أي من المعايير اآلتية: )أ( أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون )40,000,000( ريال 
سعودي وال تقل عن عشرة )10( صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية. )ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين 
)5,000,000( ريال سعودي. )ج( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث )3( سنوات على األقل في القطاع المالي. )د( أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة 
للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. )ه( أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة 
معترف بها دولياً. وسيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين )272,786( سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل نسبة 14.4% من 
إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين )األفراد(، على أن يكتتب المستثمرين المؤهلين )األفراد( بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. وفي حال عدم 
اكتتاب المستثمرين المؤهلين )األفراد( بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل االكتتاب الرئيسي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة 

للمستثمرين المؤهلين )األفراد( لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم. 
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القسم )12-3( )»االستقرار السعري والتخصيص اإلضافي«(: 	

فيما يتعلق بالطرح يجوز لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها مديراً لالستقرار السعري– ولكن دون أن تكون ملزمة بذلك – وإلى الحد الذي 
تسمح به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات األولية الصادرة عن الهيئة، تخصيص عدد من األسهم اإلضافية وتنفيذ عمليات 
لضمان االستقرار السعري، لغرض دعم السعر السوقي لألسهم بحيث يكون على مستوى سعري يعادل سعر الطرح أو أعلى. وال يكون مدير االستقرار 
السعري مطالباً بإبرام مثل هذه العمليات. وسيتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية خالل أوقات التداول والمزاد، وذلك خالل فترة االستقرار السعري 
التي تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية وتنتهي في موعد ال يتجاوز ثالثين )30( يوماً تقويمياً بعد ذلك. ومع ذلك، لن يتوجب على مدير 
االستقرار السعري القيام بأي عمليات استقرار سعري، وليس هناك ما يضمن إجراء عمليات االستقرار السعري. ويجوز توقيف أي عمليات استقرار 
سعري، في حالة المباشرة بها، في أي وقت ودون إشعار مسبق. وفيما عدا ما تقتضيه األنظمة واللوائح ذات العالقة، سيقوم مدير االستقرار السعري 
باإلفصاح عن أي تخصيص لألسهم اإلضافية و/أو عمليات االستقرار السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح، وفقاً لما تلزم به التعليمات الخاصة 

بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات األولية.

المعنيون  المساهمون  سيقوم  إضافي،  تخصيص  أي  عن  الناتجة  المكشوف  على  البيع  عمليات  بتغطية  السعري  االستقرار  لمدير  السماح  وألغراض 
بالتخصيص اإلضافي بمنح خيار التخصيص اإلضافي لمدير االستقرار السعري، والذي يجوز بموجبه لمدير االستقرار السعري شراء ما يصل إلى مائتين 
وأربعة آالف وخمسمائة وتسعين )204,590( سهماً كحد أقصى )تعادل 10.83% من األسهم اإلضافية ضمن إجمالي عدد أسهم الطرح )أسهم التخصيص 
اإلضافي( بسعر الطرح. ويُمارس خيار التخصيص اإلضافي، كلياً أو جزئياً، بناًء على إخطار من مدير االستقرار السعري، في أي وقت في اليوم الثالثين 
أو قبله، من بدء تداول األسهم في السوق المالية. وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقاً لخيار التخصيص اإلضافي مساوية من جميع النواحي 
لألسهم، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على أساس األسهم ويتم شراؤها بنفس الشروط التي تُباع بها 

أسهم الطرح، وسوف تشكل فئة واحدة مع األسهم األخرى.

القسم )12-4( )»اتفاقية إقراض األسهم«(: 	

فيما يتعلق بالترتيبات الموضحة في القسم رقم 12-3 »االستقرار السعري والتخصيص اإلضافي« من هذه النشرة، أبرم مدير االستقرار السعري اتفاقية 
إلقراض األسهم مع المساهمين المقرضين، والتي سيتمكن بموجبها مدير االستقرار السعري من االقتراض من المساهمين المقرضين وبصورة مجانية 
أسهماً حديثة اإلدراج والتي تعادل ما يصل إلى 10.83% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وذلك للسماح لمدير االستقرار السعري في وقت اإلدراج، بتسوية 
أي تخصيص إضافي يتعلق بالطرح )إن وجد(. وإذا اقترض مدير االستقرار السعري أي أسهم وفقاً التفاقية إقراض األسهم، فسيتوجب عليه إعادة أوراق 

مالية مكافئة أو مقابل مالي مكافئ إلى المساهمين المقرضين بعد انتهاء فترة االستقرار السعري.

القسم )12-7( )»تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين )غير األفراد(«(:  	

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية، 
شريطة: )1( أن ال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين )غير األفراد( مبدئياً عن مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة 
وثالثة وعشرين )1,888,523( سهم تمثل 100% من أسهم الطرح، وتتضمن تخصيص أسهم المستثمر الرئيسي البالغة خمسمائة وأربعة وعشرين ألف 
وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم الطرح إلى المستثمر الرئيسي؛ و )2( أال يقل التخصيص النهائي للمستثمرين المؤهلين )غير 
األفراد( عن مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثالثين )1,615,737( سهم تمثل 85.6% من أسهم الطرح، على أن التخصيص النهائي 

للمستثمر الرئيسي سيكون خمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين )524,589( سهماً من أسهم الطرح في جميع األحوال.

القسم )12-8( )»تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين )األفراد(«(: 	

سيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين )272,786( سهم طرح كحد أقصى بما يعادل 14.4% من إجمالي أسهم الطرح 
للمستثمرين المؤهلين )األفراد(. علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مستثمر مؤهل )فرد( هو عشرة )10( أسهم طرح، وسيتم تخصيص ما يتبقى من 
أسهم الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مستثمر مؤهل )فرد( إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وفي حال تجاوز 
عدد المستثمرين المؤهلين )األفراد( سبعة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وسبعون )27,278(  مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، 
وسيتم التخصيص وفقاً لما يقترحه مدير سجل االكتتاب الرئيسي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المستثمرين المؤهلين دون أي عموالت 

أو استقطاعات.

القسم )12-12( )»إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة«(: 	

يحظر على كل من كبار المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة )يرجى مراجعة الجدول  2-0 »كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم 
ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح« من هذه النشرة( والمستثمر الرئيسي بموجب التعهد الملزم الذي قدمه للشركة والمساهمين البائعين التصرف فيما 
يملكونه من أسهم قبل مضي فترة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. بخالف فترة الحظر المفروضة من 
الهيئة على المساهمين الكبار وتعهد المستثمر الرئيسي للشركة بالخضوع لفترة الحظر، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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