
ملخص معلومات اكتتاب شركة الريان المتقدمة للصناعة

سوق نمو

عميلنا العزيز،،                                                              

تحية طيبة وبعد

 
وافقــت هيئــة الســوق الماليــة ("الهيئــة") بتاريــخ ١٩ أكتوبــر ٢٠٢٢م علــى ملــف تســجيل وطــرح أســهم شــركة الريــان المتقدمــة 
للصناعــة ("الريــان" أو "الشــركة") فــي الســوق الموازيــة ("نمــو")، حيــث تنــوي الشــركة طــرح (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونــي ســهم عــادي 
تمثــل ٢٠٪ مــن إجمالــي أســهم الشــركة ("الطــرح"). وتتمثــل أنشــطة الشــركة فــي إنتــاج وبيــع وتســويق المنتجــات البالســتيكية 
المســتخدمة فــي التغليــف والتعبئــة المتخصصــة التــي تعتمــد علــى رقائــق البولــي إيثليــن عالــي ومنخفــض الكثافــة بمختلــف 
والميــاه  بالعصائــر  الخاصــة  التغليــف  وأكيــاس  الطعــام،  حفــظ  وأكيــاس  الغذائيــة،  المنتجــات  كتغليــف  اســتخداماتها 
الســفرة المطبوعــة والســادة، وطباعــة وتغليــف حفائــظ األطفــال والفــوط الصحيــة  المختلفــة، ومفــارش  والمشــروبات 
النســائية، ورقائــق تغليــف المنتجــات الورقيــة، وأكيــاس التســوق المطبوعــة، وأشــرطة التحذيــر المختلفــة، وأكيــاس النفايــات 

الطبية والمنزلية.

وتــود الريــاض الماليــة بصفتهــا احــد الجهــات المســتلمة للطــرح أن تبلغكــم بــأن الهيئــة قــد قامــت بنشــر نشــرة اإلصــدار األوليــة 
("نشرة اإلصدار") على موقعها االلكتروني. كما تجدون في هذا الملخص معلومات عن الطرح والجدول الزمني.

 

للمزيد من المعلومات حول الشركة والطرح، يرجى االطالع على نشرة اإلصدار األولية
والتي يمكن الحصول على نسخة الكترونية منها من خالل الروابط التالية:

cma.org.sa                         هيئة السوق المالية

riyadcapital.com                         شركة الرياض المالية

rayanadvanced.com.sa         شركة الريان المتقدمة للصناعة

aldukheil.com.sa                    مجموعة الدخيل المالية
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الجدول الزمني

التخصيص النهائي ألسهم الطرح

فترة الطرح من  ٢٠ نوفمبر الى  ١ ديسمبر ٢٠٢٢

سيكون الطرح بشكل الكتروني بالكامل
عن طريق محافظ المستثمرين المؤهلين لدى مدير االكتتاب

أو أي من الجهات المستلمة

٨ ديسمبر ٢٠٢٢

إعادة الفائض، إن وجد

اليوم األول للتداول

الُمصدر أو الشركة

شركة الريان المتقدمة للصناعة.

نوع الطرح

طرح عام أولي

اإلدراج

السوق الموازية – نمو

القطاع

المواد األساسية

سعر الطرح

٧٢ ريال

حجم الطرح

٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي

القيمة السوقية للشركة بناء على سعر الطرح

سيتم تحديدها بعد اإلعالن عن سعر الطرح

أسهم جديدة / قائمة

قائمة بالكامل (لن يكون هناك إصدار ألسهم جديدة
في هذا الطرح)

األسهم المتاحة للتداول

٢٠٪ من إجمالي أسهم الشركة

فترة الحظر

١٢ شهر من تاريخ اإلدراج

المستشار المالي

مجموعة الدخيل المالية

مدير االكتتاب

شركة اإلنماء لالستثمار

تفاصيل الطرح

ــة  يتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازي
بعــد اســتيفاء المتطلبــات واالنتهــاء مــن اإلجــراءات النظاميــة 
ــر  ــداول األســهم عب ــدء ت ذات العالقــة، وســيتم اإلعالن عــن ب

موقع شركة السوق المالية السعودية ("تداول").
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٦ ديسمبر ٢٠٢٢



riyadcapital.com
920012299

لمزيد من المعلومات

حمل التطبيق اآلن

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) اإلدارة 
العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية. المعلومات حسب متطلبات الئحة موسسات السوق المالية، إن االستثمار 
في الطرح ينطوي عليه بعض المخاطر، قد ال تناسب جميع المستثمرين، كما أن الوسائل التقنية التي تستخدم لتقديم الخدمات عرضة للمخاطر التقنية لذا يجب على كل مستثمر أن يكون 
لديه االستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في أسهم االكتتاب، قد يتعرض مستخدمي الرياض المالية أونالين لبعض األعطال المتعلقة بنظام المنصة والتطبيق، مثل فشل 
التطبيق أو انقطاعه. لن تكون الرياض المالية مسؤولة عن أي خسارة أو أي تأخير في تقديم الخدمات أو أي فشل في تنفيذ التعليمات نتيجة استخدام العميل للمنصة والتطبيق، خدمات 
واألحكام. للشروط  االستثمار  خدمات  تخضع  االستثمار.  قبل  المتخصصة  المشورة  بأخذ  وننصح  عليها  تنطوي  التي  للمخاطر  نظرًا  المستثمرين  لبعض  مناسبة  تكون  ال  قد  االستثمار 


