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رشكة بن داود القابضة

نرشة اإلصدار التكميلية

نشرة اإلصدار التكميلية هذه )»نشرة اإلصدار التكميلية«( هي ُمَكملة لمسودة نشرة اإلصدار األولية، ويجب قراءتها 
اإلصدار  )»نشرة  ٢٠٢٠م(  يونيو   3٠ )الموافق  ١٤٤١/١١/٠9هـ  في  المؤرخة  األولية  اإلصدار  نشرة  مع  باالقتران 
األولية«(، الصادرة عن شركة بن داود القابضة )»الشركة«( فيما يتعلق بطرح اثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وستون 

ألفاً )٢٢.86٠.٠٠( سهماً عادياً تمثل ٢٠.٠% من رأس مال الشركة )»الطرح«(.

إشعار هام:

تحتوي نشرة اإلصدار التكميلية هذه على المعلومات التي ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة 
عن هيئة السوق المالية )»الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم 
في الصفحة )هـ( 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 يؤدى عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق 
المالية السعودية )»تداول«( أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار التكميلية هذه، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما 

كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار التكميلية هذه أوعن االعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ )الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠م(
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منسق الطرح والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق ٢5
ص. ب. 5٢969، الرياض ١١573

المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤8٠٠ ٢79 ١١ 966+
فاكس: ٤8٠7 ٢79 ١١ 966+

www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

منسق الطرح والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية

برج الفيصلية
طريق الملك فهد

ص.ب. 5١9٠7، الرياض ١١553
المملكة العربية السعودية

هاتف: 38٠٠ ٢99 ١١ 966+
فاكس: 38٤٠ ٢99 ١١ 966+

www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
BinDawood_JPM_Syndicate@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

المدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات ومنسق الطرح ومتعهد التغطية
جي آي بي كابيتال

المباني المنخفضة، مبنى رقم ١، واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 89589، الرياض ١١69٢
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٢٠٠ 5١١ ١١ 966+
فاكس: ٢٢٠١ 5١١ ١١ 966+

www.gibcapital.com :الموقع اإللكتروني
customercare@gibcapital.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب ومنسق الطرح ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي
شركة األهلي المالية

المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري
برج ب

طريق الملك سعود
ص.ب. ٢٢٢١6، الرياض ١١٤95

المملكة العربية السعودية
هاتف: 7١٠6 87٤ ١١ 966+
فاكس: ٠٠5٢ ٤٠6 ١١ 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
ncbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
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المستشار القانوني للمصدر
عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون

مبنى العليان، برج ٢، الدور 3
شارع األحساء، الملز

ص.ب. 69١٠3، الرياض ١١5٤7
المملكة العربية السعودية

هاتف: 89٠٠ ٢65 ١١ 966+
فاكس: 8999 ٢65 ١١ 966+

www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني
legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للطرح خارج المملكة العربية السعودية
بيكر مكنزي ليمتد

١٠٠ شارع نيو بريدج
لندن إي سي ٤ في 6 جاي أيه

المملكة المتحدة
هاتف: ١٠٠٠ 79١9 ٢٠ ٤٤+
فاكس: ١999 79١9 ٢٠ ٤٤+

www.bakermckenzie.com :الموقع اإللكتروني
legaladvisors@bakermckenzie.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومنسقي الطرح ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية
مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة

بوابة األعمال
مبنى رقم ٢6، منطقة ج

طريق المطار
ص. ب ١٠8٠، الرياض ١١٤3١

المملكة العربية السعودية
هاتف: 73٠٠ ٤١6 ١١ 966+
فاكس: 7399 ٤١6 ١١ 966+

www.alshaalanlaw.com :الموقع اإللكتروني
mas@alshalaanlaw.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية بالنسبة للطرح خارج المملكة العربية السعودية
وايت اند كيس ال ال بي

5 أولد برود ستريت
لندن إي سي ٢ أن ١ دي دبليو

المملكة المتحدة
هاتف: ١٠٠٠ 753٢ ٢٠ ٤٤+
فاكس: ١٠٠١ 753٢ ٢٠ ٤٤+

www.whitecase.com :الموقع اإللكتروني
WCProjectRiver@whitecase.com :البريد اإللكتروني
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مستشار العناية المهنية الالزمة المالي
كي بي إم جي الفوزان وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون
واجهة الرياض، طريق المطار

ص.ب 9٢876، الرياض ١١663
المملكة العربية السعودية

هاتف: 85٠٠ 87٤ ١١ 966+
فاكس: 86٠٠ 87٤ ١١ 966+

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

مستشار دراسة السوق
شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة

6٠-6١ شارع بريتون
 EC1M 5UX لندن

المملكة المتحدة
هاتف: 8٠٢٤ 7٢5١ ٢٠ ٤٤+
فاكس: 3١٤9 76٠8 ٢٠ ٤٤+

www.euromonitor.com :الموقع اإللكتروني
www.euromonitor.com :البريد اإللكتروني

مراجعي الحسابات المستقلين
شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون معتمدين(

شراكة عامة 
برج الفيصلية

ص.ب. ٢73٢، الرياض ١١٤6١
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤7٤٠ ٢73 ١١ 966+
فاكس: ٤73٠ ٢73 ١١ 966+

www.ey.com :الموقع اإللكتروني
riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

مالحظة:

قدم كل من المستشارين ومراجعين الحسابات المستقلين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم، وشعاراتهم المنسوبة إليهم 
وتضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة التكميلية، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، هذا وال 
يمتلك أي من منهم وال أي من العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي من شركاتها التابعة 

كما في تاريخ هذه النشرة التكميلية.
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الشركة . 	

شركة بن داود القابضة هي شركة مساهمة سعودية أسست بموجب سجل تجاري رقم ٤٠3١٠63٤7٠ وتاريخ ١٤3٢/٠8/١6هـ )الموافق ١7 
يوليو ٢٠١١م( والقرار الوزاري رقم ق/٢66 وتاريخ ١٤38/٠8/١٢هـ )الموافق 8 مايو ٢٠١7م(. يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومئة 
وثالثة وأربعين مليون )١.١٤3.٠٠٠.٠٠٠( ريال سعودي، مقسم إلى مئة وأربعة عشر مليون وثالثمائة ألف )١١٤.3٠٠.٠٠٠( سهم بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر )١٠( رياالت سعودية لكل سهم. ويقع مقرها الرئيسي كما في السجل التجاري في العزيزية، الشارع 

العام، بمدينة مكة المكرمة.

إقرارات أعضاء المجلس . 	

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )هـ( من نشرة اإلصدار األولية عن اآلتي:

عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أٌفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه. 	

تقديم نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ )الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠م( وهي  	
تكمل نشرة اإلصدار األولية التي صدرت عن الشركة في ١٤٤١/١١/٠9هـ )الموافق 3٠ يونيو ٢٠٢٠م( والتي تم نشرها على 

الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية في ١٤٤٢/٠١/١٢هـ )الموافق 3١ أغسطس ٢٠٢٠م(.

مالحظات . 	

تلفت الشركة والمساهمون البائعون والمستشارون الماليون انتباه مستلمي نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط 
والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة اإلصدار األولية وااللتزام بها.

يجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية هذه باالقتران مع نشرة اإلصدار األولية وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار 
التكميلية هذه، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة )في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص 
لهم من قبل الهيئة( بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة اإلصدار التكميلية هذه االعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى 
مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا 

ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتبين من الفئات المشاركة التي قدمت طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية 
هذه أن تلغي أو تعّدل طلب اكتتابها في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاَ للفقرة )د( من المادة )3٢( من قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة اإلصدار التكميلية ذات المعاني المحددة لها في نشرة اإلصدار 
األولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم ١ )»التعريفات والمصطلحات«( من نشرة اإلصدار األولية. ال يجوز توزيع نشرة اإلصدار 

التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى شخص آخر غير الفئات المشاركة و/أو المكتتبين األفراد الموضحين في نشرة اإلصدار األولية.

أسباب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية هذه . 	

يجب على الُمصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقا للمادة 3٢ من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية إذا علم الُمصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار؛ أو- ١
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.- ٢

وقد تبين للشركة بعض المعلومات الجوهرية التي يتوجب اإلفصاح عنها بموجب نشرة اإلصدار التكميلية هذه. 
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التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األولية . 	

تم تعديل الجدول ١-3 )»الجدول الزمني المتوقع للطرح«( من نشرة اإلصدار األولية على النحو اآلتي:

الجدول )1-3(: الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح
أو  المكتتبة  المؤسسات  طلبات  على  التعديالت  إدخال  فترة 
الغاءها في حال وجود تعديالت أو رغبة بإلغائها للفئات المشاركة 

واستكمال عملية بناء سجل األوامر

تستأنف بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م( وتنتهي في يوم 
١٤٤٢/٠٢/١8هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠5م(

تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠8م( وتنتهي بانتهاء يوم فترة اكتتاب األفراد
١٤٤٢/٠٢/٢5هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م(

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناء على 
عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠7م(

قيمة  وسداد  األفراد  طلب اكتتاب  نماذج  لتقديم  موعد  آخر 
االكتتاب للمكتتبين األفراد

١٤٤٢/٠٢/٢5هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م(

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناء على عدد 
األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

١٤٤٢/٠٢/٢5هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م(

١٤٤٢/٠٢/٢8هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/١5م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح
موعد أقصاه يوم ١٤٤٢/٠3/٠3هـ )الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م(إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

المتطلبات التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق جميع  استيفاء  بعد  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  يبدأ  أن  يتوقع 
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول 

.)www.tadawul.com.sa( األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني

مالحظة ١: ال يمكن للفئات المشاركة التي لم تشارك مسبقاً في عملية بناء سجل األوامر تقديم طلب المشاركة. 	

خالل  	 من  الفعلية  التواريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تقريبية،  أعاله  المذكورة  والتواريخ  الزمني  الجدول   :٢ مالحظة 
 ،)www.tadawul.com.sa( اإللكتروني  تداول  موقع  وعلى  المملكة  في  اليومية  المحلية  الصحف  في  تظهر  إعالنات 
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة . 	

في الفترة الواقعة ما بين ٢ يوليو ٢٠٢٠م و٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م، قامت الشركة )بشكل مباشر ومن خالل الشركات التابعة لها( بإقراض مبالغ 
مالية لشركة أمواج العقارية المحدودة )»شركة أمواج«( وشركة القمة الفندقية المحدودة )»شركة القمة«( )وكالهما من األطراف ذات العالقة 
حيث يمتلك كل من أعضاء مجلس اإلدارة؛ عبد الرزاق داود بن داود، وعبد الخالق داود بن داود، وخالد داود بن داود نسبة ملكية غير مباشرة 
في تلك الشركتين(. وقد قامت هاتين الشركتين باستخدام تلك المبالغ المالية لسداد قروض قصيرة األجل ممنوحة لهما بهدف تمويل، 
بصورة رئيسية، عملية شراء من قبل شركة أمواج لعقار مستأجر من قبل الشركة والذي يمثل فرعها في حي حراء في مدينة جدة )وللمزيد 
من التفاصيل حول عقد اإليجار هذا، يرجى مراجعة الجدول ١٢-36 )»متاجر شركة أسواق بن داود التجارية )قيد التشغيل(« من نشرة 
اإلصدار األولية(، باإلضافة إلى تسديد التزامات أخرى من قبل شركة أمواج وشركة القمة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، تطوير 
مشاريع عقارية أخرى، وعلى أن تقوم كل من شركة أمواج وشركة القمة بإعادة سداد كامل المبالغ المالية للشركة خالل شهر سبتمبر ٢٠٢٠م.

وقد أقرضت الشركة مبلغ قدره ١76.8 مليون ريال سعودي لشركة أمواج ومبلغ قدره ١٠6.6 مليون ريال سعودي لشركة القمة، حيث بلغت 
القيمة اإلجمالية للمبالغ المالية التي تم إقراضها لهاتين الشركتين ٢83.٤ مليون ريال سعودي كما في تاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م. وقد تم 
تسجيل هذه المبالغ المالية في السجالت المحاسبية للشركة كـ »مستحقات من أطراف ذات عالقة«. وقد تم إعادة سداد كامل المبالغ 
للشركة في ٢١ و٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م، وكما في تاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م، واعتباراً من ذلك التاريخ )بما في ذلك تاريخ هذه النشرة التكميلية( 
ال يوجد أي أرصدة قائمة غير مدفوعة. باإلضافة إلى ذلك، وفًقا للبيانات المالية التي تمت مراجعتها، ال يوجد أي أرصدة قائمة غير 
مدفوعة وغير تعاقدية )التي ال تمثل التزامات من أو على الشركة مقابل عقود خدمات، أو عقود إيجار، أو عقود تجارية، وعلى خالف ذلك( 
لألطراف ذات العالقة، كما في تاريخ 3٠ يونيو ٢٠٢٠م. كما في تاريخ ٢9 سبتمبر ٢٠٢٠م، وبناء على تقديرات الشركة )وذلك بعد سداد مبلغ 
٢83.٤ مليون ريال سعودي موضوع هذه النشرة التكميلية من قبل شركة أمواج وشركة القمة(، بلغت قيمة المبالغ التعاقدية المستحقة من 
األطراف ذات العالقة ١.6 مليون ريال سعودي، وبلغت قيمة المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة ١8.٠ مليون ريال سعودي. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه كما في تاريخ 3٠ يونيو ٢٠٢٠م، بلغت قيمة المبالغ التعاقدية المستحقة من األطراف ذات العالقة ٢.٤ مليون ريال سعودي، 

وبلغت قيمة المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة ١6.3 مليون ريال سعودي.

تم الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية )والتي كانت مكونة من األعضاء المذكورة أسماؤهم في الجدول 5-5 )»أعضاء اللجنة التنفيذية«( 
من نشرة اإلصدار األولية( على تقديم كل من المبالغ المالية إلى شركتي أمواج والقمة، كما فوضت اللجنة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة للقيام 



7 نرشة اإلصدار التكميلية

بالتحويالت البنكية، دون مراعاة لمتطلبات نظام الشركات ومتطلبات الحوكمة المعمول بها باإلضافة إلى سياسة الشركة الداخلية والتي كانت 
تتطلب موافقة لجنة المراجعة، وقد تم تسجيل هذه المبالغ المالية في السجالت المحاسبية للشركة كـ »مستحقات من أطراف ذات عالقة«.

وخالل قيام مراجعي الحسابات المستقلين بعملية إصدار خطاب التأييد )comfort letter(، تم إبالغ كل من لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة 
والهيئة عن هذه األحداث. ومن ثم تمت الدعوة إلى انعقاد اجتماع لمجلس اإلدارة لمناقشة األمر والنظر في اإلجراءات التصحيحية، وتم 

االتفاق على تقديم هذه النشرة التكميلية إلى الهيئة.

باإلضافة إلى ضمان حسن تنفيذ وااللتزام بإجراءات وضوابط الحوكمة المعتمدة من الشركة، ولضمان حظر أي تحويالت أو مدفوعات أو 
تعامالت ال تتم وفًقا لسياسات وإجراءات الحوكمة المعتمدة من الشركة ولجميع لوائح الحوكمة واألنظمة المعمول بها، قررت لجنة المراجعة 
ومجلس اإلدارة في تاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠م اتخاذ جميع اإلجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار مثل هذه األحداث في المستقبل، 

وإجراءات إضافية معينة لتعزيز الضوابط والحوكمة، بما في ذلك:

زيادة مهام قسم التدقيق الداخلي للشركة المسند لجهة خارجية »شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون« منذ ٢ فبراير  	
٢٠٢٠م وحتى ٢ فبراير ٢٠٢١م، لتشمل مراجعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تم إبرامها ورفع التوصيات باتخاذ أي 
إجراءات تصحيحية متعلقة بها )إذا لزم األمر(، باإلضافة إلى أي إجراءات سبق اتخاذها، لمنع تكرار أي إخالل بقواعد الحوكمة 

في المستقبل. ومن المتوقع االنتهاء من هذا العمل خالل 3٠ يوًما من تاريخ قرار مجلس اإلدارة المشار إليه أعاله.

تعيين رئيس قسم التدقيق الداخلي من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك خالل 3٠ يوًما من تاريخ قرار مجلس اإلدارة المشار إليه  	
أعاله، للعمل مع شركة »برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون« المسند إليها مهام التدقيق الداخلي للشركة.

التأكيد على خضوع إبرام جميع التعامالت التي تبرمها الشركة مع األطراف ذات العالقة إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة  	
المعتمدة واألنظمة واللوائح ذات الصلة للموافقة على مثل هذه التعامالت، وكذلك وجوب الحصول على موافقة لجنة المراجعة 
العالقة ويشمل هذا اإلجراء الدخول في تعامالت جديدة مع  القيام بدفع أي مبالغ لألطراف ذات  المسبقة باإلجماع، قبل 

أطراف ذات عالقة.

إجراء تسوية شهرية ألرصدة األطراف ذات العالقة والمعامالت الشهرية في حسابات األطراف ذات العالقة ورفعها للجنة  	
المراجعة ومجلس اإلدارة اعتباراً من الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م.

وضع برامج تدريب إضافية ألعضاء المجلس واللجان وجميع رؤساء أقسام إدارة الشركة متعلقة بالئحة حوكمة الشركة، ولوائح  	
وقواعد الهيئة، من قبل المستشار القانوني للشركة )عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون( خالل 6٠ 

يوماً من تاريخ قرار مجلس اإلدارة المشار إليه أعاله.
    اجراءات إضافية لتعزيز الضوابط والحوكمة

إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ صدور هذه النشرة التكميلية، وتعديل الجدول 5-5 )»أعضاء اللجنة التنفيذية«(  	
من نشرة اإلصدار األولية على النحو اآلتي:

    الجدول 5-5: أعضاء اللجنة التنفيذية*

المنصباالسم 
رئيس اللجنةعبدالرزاق داود بن داود١
عضوعبدالخالق داود بن داود٢
عضووليد ميشيل مجدالني3
عضونيتين خانا٤

    * للمزيد من التفاصيل حول السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية، يرجى مراجعة القسم 5-١-3 )»السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس«( من نشرة اإلصدار األولية.

    المصدر: الشركة

اعتماد حدود لصالحيات اللجنة التنفيذية بحيث تكون موافقة مجلس اإلدارة إلزامية على أي تحويل أو سلسلة من التحويالت أو  	
المدفوعات أو المعامالت المترابطة )أي القائمة على نفس العمل التجاري المعني( إن كانت قيمتها تزيد عن ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 

ريال سعودي سنوياً.
مع مراعاة ما ورد ذكره أعاله، يرجى من المستثمرين قراءة األقسام ٢-١-١٠ )»المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة«(، 
و ٢-١-٢9 )»المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لالئحة حوكمة داخلية ُمعتمدة حديثًا«(، و ٢-١-3٠ )»المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في 

إدارة شركة مساهمة مدرجة«( من نشرة اإلصدار األولية، باالقتران مع اإلفصاحات المذكورة في القسم 6 من نشرة اإلصدار التكميلية هذه.

تُقرأ جميع اإلفصاحات، واإلفادات، والتعهدات ذات الصلة أينما وردت في نشرة اإلصدار األولية باالقتران مع نشرة اإلصدار التكميلية هذه 
وتعتبر ُمعدلة على ضوء اإلفصاحات الواردة في نشرة اإلصدار التكميلية هذه. وعلى وجه الخصوص تعتبر اإلفادات الواردة في األقسام 6-5 
)»تعارض المصالح«(، و١١ )»اإلقرارات«(، و١٢-7 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«( من نشرة اإلصدار األولية ُمعدلة وُمكملة 

على ضوء ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار التكميلية هذه. 
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