
شركة الريان المتقدمة للصناعة

نشرة اإلصدار التكميلية

ــة لنشــرة اإلصــدار  ــد بـــ »نشــرة اإلصــدار التكميليــة« أو »النشــرة التكميليــة«( هــي مكمل ــا بع ــا فيم ــة هــذه )ويشــار إليه نشــرة اإلصــدار التكميلي
ــا فيمــا بعــد بـــ »نشــرة اإلصــدار األوليــة«( الصــادرة عــن  ــخ 1444/03/24هـــ )الموافــق 2022/10/19م ) )ويشــار إليه ــة المؤرخــة فــي تاري األولي
شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة )»الشــركة« أو »المصــدر«( فيمــا يتعلــق بطــرح )2٫000٫000( مليونــي ســهم عــادي تمثــل )20٪( مــن رأس مــال 
الشــركة )»الطــرح«( وذلــك فــي الســوق الموازيــة »نمــو«. ويجــب قــراءة نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه باالقتــران مــع نشــرة اإلصــدار األوليــة. ويكــون 
للتعريفــات والمصطلحــات المســتخدمة فــي نشــرة اإلصــدار التكميليــة والتــي لــم يــرد بهــا تعريــف نفــس المعانــي والتعريفــات المحــددة لهــا فــي 

نشــرة اإلصــدار األوليــة.

المستشار المالي

مدير االكتتاب وجهة مستلمة

الجهات المستلمة

تحتــوي نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه علــى معلومــات قدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق 
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )المشــار إليهــا بـــ »الهيئــة«( وطلــب إدراج األوراق 
الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي 
الصفحــة )هـــ( مــن نشــرة اإلصــدار األوليــة مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه، 
ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدى 
عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة والســوق أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان 
أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة 

أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.

صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ 1444/٠4/3٠هـ )الموافق ٢٠٢٢/11/٢4م(



نتطور لكي نرتقي
 إلى تطلعاتكم 

rayanadvanced.com.sa
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المحاسب القانوني 

طالل أبو غزاله وشركاه )محاسبون قانونيون(
طريق الملك فهد، العليا - الرياض

ص.ب. 9767 الرياض 11423
المملكة العربية السعودية

هاتف:2936 464 13 966+
فاكس: 9915 465 13 966+

tagco.riyadh@tagi.com :الموقع اإللكتروني
halnatour@tagi.com :البريد اإللكتروني

١-  الشركة

تأسســت شــركة الريــان المتقدمــة للصناعــة )»الشــركة« أو »الُمصــدر« أو »الريــان«( تحــت اســم مصنــع الريــان لمنتجــات البالســتيك كفــرع لمؤسســة 
الخليــج للمقــاوالت المملوكــة بالكامــل للســيد/ حســن علــي الصيرفــي فــي عــام 1989م، وذلــك بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )45/ص( وتاريــخ 
1410/01/25هـــ )الموافــق 1989/08/27م(. وبعدهــا تــم تحويــل المصنــع إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس المصــادق 
ــم )1010213199(  ــخ 1426/08/10هـــ )الموافــق 2005/09/14م( والســجل التجــاري رق ــوزارة التجــارة بتاري ــف ب ــدل المكل ــب الع ــه مــن كات علي
الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/10/10م(، وبموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم )2182/ص( وتاريــخ 
1428/08/28هـــ )الموافــق 2007/09/10م(. وقــد بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد تأسيســها )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ريــال ســعودي مقســم 

إلــى )10٫000( عشــرة آالف حصــة عينيــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا )1٫000( ألــف ريــال ســعودي.

تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مختلطــة مقفلــة بموجــب قــرار وزارة التجــارة رقــم )874( بتاريــخ 1443/07/15هـــ )الموافــق 2022/02/16م( 
ــخ 1426/09/07هـــ )الموافــق 2005/06/27م(، وبموجــب  ــاض بتاري ــة الري وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010213199( الصــادر مــن مدين

ترخيــص وزارة االســتثمار رقــم )101034305119118( بتاريــخ 1443/05/21هـــ )الموافــق 2021/12/26م(. 

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )100٫000٫000( مائــة مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )10٫000٫000( عشــرة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة 
القيمــة بالكامــل، تبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد منهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية.

٢-  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

يقر ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( من نشرة اإلصدار األولية اآلتي:

عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو ظهور أي مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه.أ. 
أن نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه قــد قدمــت إلــى هيئــة الســوق الماليــة وصــدرت بتاريــخ 1444/04/30هـــ الموافــق )2022/11/24م( وهــي ب. 

نشــرة مكملــة لنشــرة اإلصــدار األوليــة التــي صــدرت عــن الشــركة بتاريــخ 1444/03/24هـــ )الموافــق 19/ 2022/10م(، والتــي تــم نشــرها فــي 
موقــع الهيئــة االلكترونــي فــي 1444/04/05هـــ )الموافــق 2022/10/30م(.
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٣-  مالحظات مهمة

ســيكون للمصطلحــات المســتخدمة فــي نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه نفــس المعانــي المحــددة لهــا فــي نشــرة اإلصــدار األوليــة، والتــي تــم أ. 
ــا فــي القســم )1( »التعريفــات والمصطلحــات«. تعريفه

تلفــت الشــركة والمســاهمون البائعــون والمستشــار المالــي انتبــاه مســتلمي نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه إلــى ضــرورة مراعــاة كافــة الشــروط ب. 
والقيــود المتعلقــة بالطــرح المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار األوليــة وااللتــزام بهــا.

يجــب قــراءة نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه باالقتــران مــع نشــرة اإلصــدار األوليــة قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار، ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة ج. 
اإلصــدار التكميليــة هــذه مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن أحــد المستشــارين المالييــن المرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة 
بخصــوص الطــرح. ويجــب علــى كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه االعتمــاد علــى تقييمــه الخــاص للشــركة ومــدى مالئمــة فرصــة 
االســتثمار والمعلومــات الــواردة فــي النشــرة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الفرديــة الخاصــة بــه، بمــا فــي ذلــك مزايــا ومخاطــر 

االســتثمار فــي أســهم الطــرح. 
يحــق للمســتثمر المؤهــل الــذي اكتتــب فــي األســهم قبــل نشــر نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه أن يلغــي أو يعــّدل اكتتابــه فــي تلــك األوراق الماليــة د. 

قبــل انتهــاء فتــرة الطــرح.
هـــ.ال يجــوز توزيــع نشــرة اإلصــدار التكميليــة هــذه وبيــع األســهم المطروحــة لالكتتــاب ألي شــخص غيــر المســتثمرين المذكــور وصفهــم فــي نشــرة 

اإلصــدار األوليــة أو فــي أي بلــد آخــر ســوى المملكــة العربيــة الســعودية. 

٤-  سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية

وفقــاً للمــادة )49( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، يجــب تقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة 
إلــى الهيئــة إذا علــم الُمصــدر فــي أّي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار وقبــل اكتمــال الطــرح بــأٍيّ مــن اآلتــي:

 وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.. 1
ظهور أّي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.. 2

وقــد قامــت الشــركة بإجــراء بعــض التعديــالت علــى نشــرة اإلصــدار األوليــة والمبينــة فــي القســم )5( »التعديــالت التــي تــم إجراؤهــا علــى بعــض 
المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار األوليــة« مــن هــذه النشــرة التكميليــة، وذلــك بغــرض توضيــح بعــض مــن الجزئيــات المتعلقــة بفتــرة الطــرح 

وكيفيــة االكتتــاب.

٥-  التعديــالت التــي تــم إجراؤهــا علــى بعــض المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار 
األوليــة

تم تعديل بعض المعلومات الواردة في صفحة الغالف من نشرة اإلصدار األولية لتصبح على النحو التالي:	 

فترة الطرح من يوم األحد 1444/04/26هـ )الموافق 2022/11/20م( إلى يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.أ. 

ــام عمــل ب.  ــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وتســتمر لمــدة )10( أي ــن فــي ي ــرة الطــرح للمســتثمرين المؤهلي ــدأ فت تب
ــوم الخميــس 1444/05/07هـــ )الموافــق 2022/12/01م( )»فتــرة الطــرح«( فــي تمــام الســاعة  ــاب وهــو ي ــوم إلغــالق االكتت شــاملة آخــر ي
4:00 مســاًء بتوقيــت المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث يمكــن االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن قبــل المســتثمر المؤهــل الــذي لديــه حســاب 
اســتثماري مؤهــل للتــداول فــي الســوق الموازيــة لــدى مديــر االكتتــاب أو أي مــن الجهــات المســتلمة، وذلــك بتقديــم طلــب االكتتــاب الكترونيــاً 
ــاب أو الجهــات المســتلمة  ــر االكتت ــدى مدي ــن ال يملكــون حســاباً اســتثمارياً ل ــن الذي ــرة الطــرح، كمــا يمكــن للمســتثمرين المؤهلي خــالل فت
بتقديــم طلــب االكتتــاب لمديــر االكتتــاب مــع تحويــل مبلــغ االكتتــاب لحســاب األمانــة الخــاص باالكتتــاب مــن دون الحاجــة الــى فتــح حســاب 
اســتثماري لديــه. وتحتفــظ الشــركة ومديــر االكتتــاب بالحــق فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب جزئيــاً أو كليــاً فــي حالــة عــدم اســتيفاء أي مــن 
شــروط وأحــكام االكتتــاب أو عــدم اتبــاع التعليمــات الالزمــة )لمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء مراجعــة القســم )9( »المعلومــات المتعلقــة 
بأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(، وســيتاح للمســتثمرين المؤهليــن دراســة الفرصــة االســتثمارية واالطــالع علــى أي معلومــات 
ــع الوثائــق المشــار إليهــا فــي القســم رقــم )12( »المســتندات المتاحــة  ــم فيهــا عــرض جمي ــات يت ــة متاحــة مــن خــالل غرفــة للبيان إضافي

للمعاينــة« مــن هــذه النشــرة.
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ســوف يتــم اإلعــالن عــن عمليــة التخصيــص ألســهم الطــرح فــي موعــد أقصــاه يــوم الثالثــاء 1444/05/12هـــ )الموافــق 2022/12/06م(، ج. 
وســيتم رد الفائــض فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1444/05/14هـــ )الموافــق 2022/12/08م(، ولــن تكــون هنــاك أي عمــوالت أو 
اســتقطاعات مــن الجهــات المســتلمة لمتحصــالت الطــرح أو مديــر االكتتــاب أو الشــركة )يرجــى الرجــوع للقســم )9( »المعلومــات المتعلقــة 

باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.

تم تعديل قسم »إشعار مهم« بما يلي:	 

ــس أ.  ــوم الخمي ــن ي ــى الســاعة 4:00 مســاًء م ــق 2022/11/20م( إل ــوم األحــد 1444/04/26هـــ )المواف ــن ي ــرة م ســيتم الطــرح خــالل الفت
1444/05/07هـــ )الموافــق 2022/12/01م( ويطلــب كل مــن الشــركة والمســاهمين البائعيــن والمستشــار المالــي مــن متلقــي هــذه النشــرة 

االطــالع علــى كافــة القيــود النظاميــة التــي تتعلــق بطــرح أو بيــع أســهم الطــرح ومراعــاة التقيــد بهــا. 

تم التعديل على جدول ملخص الطرح بما يلي:	 

الملخص

طريقة االكتتاب في 
أسهم الطرح 

يمكــن االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن قبــل المســتثمر المؤهــل الــذي لديــه حســاب اســتثماري مؤهــل للتــداول فــي 
الســوق الموازيــة بشــكل الكترونــي لــدى مديــر االكتتــاب أو أي مــن الجهــات المســتلمة، كمــا يمكــن للمســتثمرين 
المؤهليــن الذيــن ال يملكــون حســاباً اســتثمارياً لــدى مديــر االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة بتقديــم طلــب االكتتــاب 
لمديــر االكتتــاب مــع تحويــل مبلــغ االكتتــاب لحســاب األمانــة الخــاص باالكتتــاب مــن دون الحاجــة الــى فتــح حســاب 

اســتثماري لديــه، وذلــك بتقديــم طلــب االكتتــاب خــالل فتــرة الطــرح.

طريقة التخصيص 
ورد الفائض

ســيقوم مديــر االكتتــاب بفتــح حســاب أمانــة الســتالم مبالــغ االكتتــاب، وعنــد تقديــم طلــب االكتتــاب، ســوف يتــم خصــم 
كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا مــن حســاب المكتتــب لــدى مديــر االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة وتحويــل األمــوال 
مباشــرة إلــى حســاب األمانــة الخــاص بعمليــة الطــرح. وبعــد انتهــاء فتــرة الطــرح، ســيتم اإلعــالن عــن التخصيــص 
بإشــعار المســتثمرين وذلــك فــي موعــد أقصــاه يــوم الثالثــاء 1444/05/12هـــ )الموافــق 2022/12/06م(. وســيتم 
تخصيــص األســهم المطروحــة لالكتتــاب وفقــاً لمــا يقترحــه المستشــار المالــي بالتشــاور مــع المصــدر، وســيكون رد 
الفائــض خــالل يومــي العمــل التالييــن لعمليــة التخصيــص، ولــن تكــون هنــاك أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــة 
المســتلمة لمتحصــالت الطــرح )ولمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع للقســم )9( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم 

وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.

تبــدأ فــي يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وتســتمر حتــى الســاعة 4:00 مســاًء مــن يــوم فترة الطرح
2022/12/01م(. )الموافــق  1444/05/07هـــ  الخميــس 
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تم تعديل الجدول الزمني المتوقع للطرح الوارد في الصفحة )ن( بما يلي:	 

التاريخ الحدث

فترة الطرح
تبدأ في يوم األحد 1444/04/26هـ )الموافق 2022/11/20م( 

وتستمر حتى الساعة 4:00 مساًء من يوم الخميس 
1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد كامل قيمة األسهم 
المكتتب بها

الساعة 4:00 مساًء من يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 
2022/12/01م(.

يوم الثالثاء 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الخميس 1444/05/14هـ )الموافق 2022/12/08م(رد الفائض )إن وجد(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد 
استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية 
ذات العالقة، وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف 

 .)www.saudiexchange.sa( المحلية وموقع تداول

تم التعديل على فقرة كيفية التقدم بطلب االكتتاب الواردة في الصفحة )س( بما يلي:	 

يجــب علــى المســتثمرين المؤهليــن مــن عمــالء مديــر االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة أن يكتتبــوا مــن خــالل حســابهم االســتثماري بشــكل 
الكترونــي، كمــا يمكــن للمســتثمرين المؤهليــن الذيــن ال يملكــون حســاباً اســتثمارياً لــدى مديــر االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة بتقديــم طلــب 
االكتتــاب لمديــر االكتتــاب مــع تحويــل مبلــغ االكتتــاب لحســاب األمانــة الخــاص باالكتتــاب مــن دون الحاجــة الــى فتــح حســاب اســتثماري لديــه، 
وذلــك فــي موعــٍد أقصــاه الســاعة الرابعــة مســاًء مــن تاريــخ يــوم اإلقفــال. ويُقــر كل مســتثمر، مــن خــالل إكمالــه طلــب االكتتــاب، بأنــه اســتلم 

هــذه النشــرة وقرأهــا، ويرغــب بنــاًء علــى ذلــك فــي االكتتــاب باألســهم المطروحــة حســب مــا هــو مبيــن فــي طلــب االكتتــاب.

تم التعديل على القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« الوارد في الصفحة )9( بما يلي:	 

المصطلح أو 
التعريفاالختصار

الفتــرة التــي تبــدأ مــن يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وتســتمر حتــى الســاعة 4:00 مســاًء فترة الطرح
مــن يــوم الخميــس 1444/05/07هـــ )الموافــق 2022/12/01م(.

هو الساعة 4:00 مساًء من يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.تاريخ اإلقفال 
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تم التعديل على القسم )9-2( »طريقة التقدم بطلب االكتتاب« الوارد في الصفحة )97( بما يلي:	 

ســوف يكــون االكتتــاب متاحــاً للمســتثمرين المؤهليــن ممــن لديهــم حســاب اســتثماري مؤهــل للتــداول فــي الســوق الموازيــة بشــكل الكترونــي أ. 
ــر  ــدى مدي ــن ال يملكــون حســاباً اســتثمارياً ل ــن الذي ــات المســتلمة، كمــا يمكــن للمســتثمرين المؤهلي ــاب أو أي مــن الجه ــر االكتت ــدى مدي ل
االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة بتقديــم طلــب االكتتــاب لمديــر االكتتــاب مــع تحويــل مبلــغ االكتتــاب لحســاب األمانــة الخــاص باالكتتــاب مــن 
دون الحاجــة الــى فتــح حســاب اســتثماري لديــه، وذلــك بتقديــم طلــب االكتتــاب خــالل فتــرة الطــرح. ويجــب علــى المكتتــب اســتيفاء متطلبــات 

االكتتــاب وفقــاً لتعليمــات االكتتــاب الموضحــة فــي طلــب االكتتــاب وفــي هــذه النشــرة.

عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب، ســوف يتــم خصــم كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا مــن الحســاب االســتثماري للمكتتــب لــدى مديــر االكتتــاب ب. 
أو الجهــة المســتلمة وتحويــل األمــوال مباشــرة إلــى حســاب األمانــة الخــاص بعمليــة الطــرح فــي حــال كان المكتتــب مســتثمر مؤهــل ويمتلــك 
حســاب اســتثماري لــدى مديــر االكتتــاب أو أي مــن الجهــات المســتلمة. أمــا فــي حــال كان المســتثمر المؤهــل ال يمتلــك حســاباً اســتثمارياً 
لــدى مديــر االكتتــاب أو أي مــن الجهــات المســتلمة، فإنــه يجــب عليــه تقديــم الطلــب لمديــر االكتتــاب مــع تحويــل مبلــغ االكتتــاب لحســاب 
ــرة الطــرح. ويحــق للشــركة أو  ــك خــالل فت ــاب، وذل ــر االكتت ــدى مدي ــح حســاب اســتثماري ل ــى فت ــة المخصــص مــن دون الحاجــة ال األمان
مديــر االكتتــاب أن ترفــض طلــب االكتتــاب كليــاً أو جزئيــاً إذا لــم يســتوف الطلــب شــروط وأحــكام الطــرح، وســيقبل المكتتــب عــدد األســهم 

المخصصــة لــه مــا لــم تــزد هــذه األســهم عــن األســهم التــي طلــب االكتتــاب بهــا.

تم التعديل على القسم )9-3( »فترة الطرح وشروطه« الوارد في الصفحة )97( بما يلي:	 

ســيكون االكتتــاب متاحــاً للمســتثمرين المؤهليــن ابتــداًء مــن يــوم األحــد 1444/04/26هـــ )الموافــق 2022/11/20م( وحتــى حتــى الســاعة 
4:00 مســاًء مــن يــوم الخميــس 1444/05/07هـــ )الموافــق 2022/12/01م(.

تم التعديل على القسم )9-4( »اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض« الوارد في الصفحة )97( بما يلي:	 

ــاب فــي األســهم المطروحــة حســب مــا هــو مبيــن  ــه فــي االكتت ــه يقــر برغبت ــاًء علي ــه اســتلم هــذه النشــرة وقرأهــا، وبن يقــر كل مكتتــب بأن
فــي طلــب االكتتــاب. حيــث ســيتم تخصيــص األســهم المطروحــة لالكتتــاب وفقــاً لمــا يقترحــه المستشــار المالــي بالتشــاور مــع الُمصــدر، 
وســوف يتــم اإلعــالن عــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح فــي يــوم الثالثــاء 1444/05/12هـــ )الموافــق 2022/12/06م(. وســيتم 
ــاك أي عمــوالت أو  ــن تكــون هن ــوم الخميــس 1444/05/14هـــ )الموافــق 2022/12/08م( ول رد الفائــض )إن وجــد( فــي موعــد أقصــاه ي

اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب أو الشــركة.

تم التعديل على القسم )12( »المستندات المتاحة للمعاينة« الوارد في الصفحة )108( بما يلي:	 

المالــي »مجموعــة الدخيــل  بيانــات افتراضيــة، وســيقوم المستشــار  التاليــة متاحــة للمعاينــة مــن خــالل غرفــة  ســتكون المســتندات 
 الماليــة« بإرســال الرابــط اإللكترونــي لغرفــة البيانــات االفتراضيــة إلــى المســتثمرين المؤهليــن عنــد طلبــه عبــر البريــد اإللكترونــي
 »info@aldukheil.com.sa«، وذلــك خــالل أيــام العمــل مــن يــوم األربعــاء 1444/04/22هـــ )الموافــق 2022/11/16م( إلــى يــوم الخميــس 

1444/05/07هـــ )الموافــق 2022/12/01م( خــالل فتــرة ال تقــل عــن )7( ســبعة أيــام قبــل نهايــة فتــرة الطــرح.
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