نشرة إصدار شركة الحاسوب للتجارة
شركة الحاسوب للتجارة («الشركة أو المصدر») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب السجل
التجاري الصادر من مدينة الرياض برقم ( )1010155454وتاريخ 1420/06/08هـ (الموافق 1999/09/19م)
و القرارالوزاري رقم  344بتاريخ 1441/07/08هـ (الموافق 2020/03/03م).
طرح مائتان وثمانون ألف ( )280,000سهم عادي تمثل عشرون بالمائة ( )%20من إجمالي أسهم الشركة من
خالل طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعرقدره ( )٩٥ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح  3 :أيام ابتداءا ً من يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م) إىل يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م)
ً
تأسست شركة الحاسوب للتجارة ("الشركة" أو "المصدر") بداية كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم
( )1010155454وتاريخ 1420/06/08هـ الموافق(1999/09/19م) الصادر بمدينة الرياض ،تحت اسم مؤسسة أفق
الحاسوب للتجارة و برأس مال قدره ( )100,000مائة ألف ريال سعودي يملكها سليمان ابراهيم علي اللحيدان بشكل كامل،
وبموجب عقد التأسيس الصادر بمدينة الرياض بتاريخ 1436/02/09هـ الموافق (2014/12/01م) تحولت مؤسسة أفق
الحاسوب للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم شركة أفق الحاسوب للتجارة و تم إضافة شريك ليصبح المالك
هم :األستاذ /سليمان ابراهيم اللحيدان ،واألستاذ  /حمد ابراهيم علي اللحيدان يملكون بالمناصفة رأس مال الشركة
البالغ ( )100,000مائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى ( )100مائة حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ( )1000ألف ريال
سعودي دون تغييراألسم التجاري ،وبموجب قرارالشركاء بتاريخ 1441/06/29هـ (الموافق 2020/02/24م) تمت الموافقة
على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اإلسم التجاري للشركة من شركة أفق الحاسوب للتجارة ليصبح
شركة الحاسوب للتجارة ،وتنازل الشريك سليمان ابراهيم اللحيدان بحصته البالغة  %50كاملة إلى الشريك الجديد األستاذ
 /عبدالكريم ابراهيم علي اللحيدان ،وزيادة رأس مال الشركة ليصبح ( )14,000,000أربعة عشرمليون ريال سعودي مقسم
إلى ( )1,400,000مليون و أربعمائة ألف سهم القيمة األسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم
عادية من فئة واحدة ،وتم استيفاء الزيادة عن طريق تحويل مبلغ ( )13,900,000ثالثة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال
سعودي من حساب جاري الشركاء إلى رأس المال ،و بموجب القرار الوزاري رقم  344بتاريخ 1441/07/08هـ (الموافق
2020/03/03م) الصادرمن وزارة التجارة تم الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة عشر مليون ريال سعودي ( )14,000,000مقسم إلى مليون و أربعمائة ألف سهم عادي
مدفوعة القيمة بالكامل ( )1,400,000القيمة األسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة ريال سعودي ،وكلها أسهم عادية
ً
من فئة واحدة ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم ("المساهم") أيا كان عدد أسهمه حضور
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها .تستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة
ً
ً
اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي تليها( .فضال راجع قسم رقم (" )5سياسة توزيع األرباح" من
هذه النشرة).
ً
سيكون الطرح لالكتتاب موجها لفئات المستثمرين المؤهلين ("الطرح") في السوق الموازية لعدد مائتان وثمانون ألف
ً
( )280,000سهم عادي يشار إليها مجتمعة ("أسهم الطرح" وكل منها "سهم الطرح") القيمة األسمية للسهم الواحد عشرة
( )10رياالت سعودية والتي تمثل  %20من رأس مال الشركة .وسيتم بيع أسهم الشركة المطروحة لإلكتتاب من قبل
المساهمين البائعين المدرجة اسمائهم في الصفحة (ح) من هذه النشرة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين"
والذين يمتلكون مجتمعين ( )%100من أسهم الشركة قبل الطرح .كما يحظر على األشخاص الذين تظهر نشرة اإلصدار
ً
ملكيتهم في الشركة التصرف في أسهمهم لمدة ( )12اثنا عشر شهرا ("فترة الحظر") من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة
في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة
السوق المالية.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن المساهمين الكبارفي الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثرمن رأس مالها هم:
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رقم

إسم المساهم

يقتصر اإلكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة على فئات
المستثمرين المؤهلين ،وهم كما يلي:
yمؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
yعمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد
عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية
نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
yحكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى
تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
yالشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في
ممارسة أعمال اإلدارة.

yالشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
yصناديق اإلستثمار.
yاألجانب غير المقيمين المسموح لهم باإلستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص
عليها في الدليل اإلسترشادي إلستثماراألجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
yالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
yأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.
yأشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي
من المعاييراآلتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريالً
سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل األثني عشرة شهرا 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.ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترفً
بها دوليا.
yأي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
سيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة (ح) (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين
البائعين") والذين كانوا يملكون قبل طرح األسهم  %100من أسهم الشركة .وسيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال
الطرح نسبة  %80من أسهم الشركة .وبالتالي سيحتفظ بحصة سيطرة في الشركة ،وستعود متحصالت اإلكتتاب بعد خصم
ً
مصاريف عملية الطرح للمساهمين البائعيين وفقا لنسبة ملكية كل منهم لألسهم المطروحة ،ولن تستلم الشركة أي مبلغ
ً
من متحصالت اإلكتتاب (فضال راجع قسم رقم " ٦استخدام متحصالت الطرح").
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م) وتستمر لمدة  ٣أيام ،شاملة أخر يوم إلغالق
اإلكتتاب لينتهي بنهاية يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م) ("فترة الطرح") ،حيث يمكن تقديم طلبات
اإلكتتاب في أسهم الطرح عن طريق تعبئة نموذج اإلكتتاب لدى المقر الرئي�سي لمدير اإلكتتاب (شركة مجموعة النفيعي
ً
لإلستثمار) خالل فترة الطرح (للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات اإلتصال فضال راجع الصفحة (د) من هذه
النشرة) .وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح ،وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة اإلستثمارية
واإلطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشارإليها في القسم رقم
" ١٢المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة".
ً
إن الحد األدنى لإلكتتاب لكل مستثمرمؤهل هوعشرة ( )10أسهم كحد أدنى ،علما بأن الحد األق�صى لالكتتاب لكل مستثمر
مؤهل هو تسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعون  69,990سهم .إن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة ( )10أسهم لكل
مستثمر ،سيكون اإلكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب اإلكتتاب وتحويل األموال إلى حساب األمانة الخاص
بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب .وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب "إن وجدت" سيتم تخصيصها
على أساس تناسبي ً
بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها  .وسوف يتم إعادة فائض
االكتتاب "إن وجد" إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب ،وسوف يتم اإلعالن عن عملية
التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم الخميس ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م) وسيكون رد الفائض خالل
ثالثة أيام عمل من تاريخ التخصيص ،ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح
أو مديراإلكتتاب أو الشركة.
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح،
وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية و تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه و
كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة ،وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد اإلنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض
ً
واإلنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (فضال راجع "التواريخ المهمة وإجراءات الطرح" في هذه النشرة).
وبعد تسجيل األسهم في السوق الموازية ،سوف يسمح للمستثمرين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط ً
سواء داخل أو
خارج المملكة بالتداول في أسهم الشركة .يجب دراسة قسمي "إشعارمهم" و "عوامل المخاطرة" الواردين في نشرة اإلصدار
ً
هذه بعناية من قبل المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارا باإلكتتاب في أسهم الطرح.

المستشار المالي

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») .ويتحمل أعضاء
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ب) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم وإعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى
الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة ومجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة،
وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها ،وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو 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 تعذرفهم محتويات هذه النشرة ،يجب استشارة مستشارمالي مرخص له.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/٠٢/١٣ه (الموافق 2021/٠٩/٢٠م).

إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة الحاسوب للتجارة واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية .وسيعامل المستثمرون المؤهلون
الذين يتقدمون بطلب االكتتاب على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها النشرة ،والتي يمكن الحصول على نسخة منها من خالل زيارة موقع
الشركة على اإلنترنت ( ،)www.alhasoob.comأو موقع المستشارالمالي شركة دارالتمويل واإلستثمارالمالية ( )www.darfin.com.saأو موقع مديراالكتتاب
مجموعة النفيعي لإلستثمار( ،)www.nefaie.comأو موقع هيئة السوق المالية ( ،)www.cma.org.saأو موقع مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)
(.)www.saudiexchange.sa
تحتوي نشرة اإلصدارهذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية،
ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ب) مجتمعين ومنفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه
النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم
تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة ،وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة،
وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن
اإلعتماد على أي جزء منها.
ً
وقد عينت الشركة شركة دارالتمويل واإلستثمارالمالية كمستشارمالي لالكتتاب ("المستشارالمالي") كما عينت شركة مجموعة النفيعي لإلستثمارمديرا
لالكتتاب ("مديراالكتتاب") ،فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثرالوضع المالي للشركة وقيمة األسهم بشكل
سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل إقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق
ً
سيطرة الشركة (فضال راجع قسم رقم (" )2عوامل المخاطرة") من هذه النشرة ،وال يجب اعتبارتقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية فيما
يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو اإلعتماد عليها بأي شكل من األشكال ،على أنه وعد أو بيان أو إقراربشأن تحقيق أي ايرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو من المستشارين ،للمشاركة في عملية
االكتتاب في األسهم المطروحة .وتعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في اإلعتبار لألهداف اإلستثمارية
الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة ،وقبل اتخاذ اي قرار باإلستثمار على كل مستلم لهذه النشرة الحصول على استشارة مهنية
مستقلة من قبل مستشارمالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب في األسهم محل الطرح ،وذلك لتقييم مدى مالئمة فرصة اإلستثماروالمعلومات
الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واإلحتياجات اإلستثمارية الخاصة به ،بما في ذلك المزايا والمخاطرالمتعلقة باالكتتاب في األسهم محل الطرح ،قد
ً
يكون االكتتاب في األسهم محل الطرح مناسبا لبعض المستثمرين دون غيرهم ،ويجب على المستثمرين المحتمليين عدم اإلعتماد على هذه النشرة على قرار
طرف أخر باإلستثمار أو عدم اإلستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم باإلستثمار أو على الظروف الخاص ألولئك المستثمرين.
ينبغي على المستثمرين االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح ومراعاة التقيد بها.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ً
2019م،والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو2021م ،واإليضاحات المرفقة بها والتي تم ادراجها في هذه النشرة ،وفقا
للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين ( ،)SOCPAوقد تم مراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة المشارإليها أعاله من قبل شركة الخرا�شي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
هـذا وتقـوم الشـركة بإصـدارقوائمهـا المالية بالريـال السـعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

ً
ً
ّ
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف العمل في المستقبل اختالفا جوهريا عن االفتراضات
المستخدمة وبالتالي ال تحتوي هذه النشرة على أي إقرارأو ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة "إفادات مستقبلية" ،والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل ما تستخدمه من كلمات ذات داللة
مستقبلية مثل "يعتزم""ٌ ،ي ّ
قدر"" ،يعتقد"" ،ينوي"" ،يتوقع"" ،من المتوقع"" ،ينبغي"" ،يمكن"" ،من الممكن"" ،يحتمل"" ،من المحتمل"" ،سوف"" ،قد"،
ِ
بصيغة النفي أو اإلثبات ،وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى.
ً
ً
وتعكس هذه اإلفادات وجهات نظرالشركة حاليا بشأن األحداث المستقبلية ،ولكن دون أن تكون ضمانا لألداء المستقبلي ،إذ أن هناك العديد من العوامل
ً
التي قد تأثرعلى األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبيرعما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمنيا .وقد تم استعراض
ً
أهم المخاطروالعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر ،مذكورة بتفصيل أكثرفي أقسام أخرى من هذه النشرة (فضال راجع القسم " 2عوامل المخاطرة").
ً
وإذا تبين أن أيا من االفتراضات غيردقيقة أو صحيحة ،فإن النتائج الفعلية قد تتغيربصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة.
ً
ومراعاة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة ،ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد
اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي )1( :وجود تغييرمهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو ( )2ظهور أي مسائل مهمة كان
يجب تضمينها في هذه النشرة .وبإستثناء هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنتها هذه النشرةً ،
سواء كان ذلك نتيجة
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معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات ،فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية
ً
التي تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقا .وعليه ،يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص
جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم اإلعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أسا�سي.

دليل الرشكة:
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومدير عالقات المساهمين
م

األسم

المنصب

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

الجنسية

العمر

صفة العضوية

1

حمد ابراهيم اللحيدان

رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

55

غيرتنفيذي  /غير
مستقل

%50

2

عزام عبدالعزيزالزبن

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

61

غيرتنفيذي  /مستقل

-

-

3

عبدالله محمد الخويطر

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

61

غيرتنفيذي  /مستقل

-

-

-

4

علي عبدالكريم اللحيدان

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

21

غيرتنفيذي  /غير
مستقل

-

-

-

-

5

محمد احمد عبد الحميد
عبد الرحمن

أمين سرالمجلس ومدير
عالقات المساهمين

مصري

٣١

-

-

-

-

-

تاريخ العضوية

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

%40

-

-

2020/07/21م

-

-

2020/07/21م

-

2020/07/21م
2020/07/21م

المصدر :إدارة الشركة

ً
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  4أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات واستثناءا من ذلك
عين الشركاء أول مجلس إدارة لمدة ( )5سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة مقفلة وذلك بتاريخ 1441/11/30هـ (الموافق
2020/07/21م).
قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1442/01/04هـ (الموافق 2020/08/23م) تعيين السيد /محمد أحمد عبدالحميد عبدالرحمن كأميين سرلمجلس اإلدارة
ومديرعالقات المساهمين.
تم اإلستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض اإلستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض اإلستقالل
ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في اآلتي:
ً
yأن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثرمن أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.
ً
yأن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العاميين الماضيين لدى الشركة.
yأن يكون قد أم�ضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
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المركز الرئييس للرشكة:
عنوان الشركة
شركة الحاسوب للتجارة
ص.ب 59085
الرياض 11525
الرياض – شارع العليا – عمارة النملة مكتب رقم 11
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4646242 :
فاكس+966 11 4645405 :
الموقع اإللكترونيwww.alhasoob.com :
البريد اإللكترونيinfo@alhasoob.com :

ممثلي الشركة
األستاذ /شريف عبدالفتاح

األستاذ /حمد بن ابراهيم علي اللحيدان
رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

الرياض  -11525ص.ب 59085

الرياض  -11525ص.ب 59085

الرياض – شارع العليا – عمارة النملة مكتب رقم 11

الرياض – شارع العليا – عمارة النملة مكتب رقم 11

هاتف + 966 11 4627263 :تحويلة101 :

هاتف + 966 11 4627263 :تحويلة102 :

فاكس+ 966 11 4645405 :

فاكس+ 966 11 4645405 :

جوال+ 966 50 5424405 :

جوال+ 966 50 4456852 :

بريد إلكترونيhamad@alhasoob.com :

بريد إلكترونيsherif@alhasoob.com :

سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
ص ب  ،3388الرياض 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 920001919 :
فاكس+ 966 11 2189133 :
الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
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المستشارون:
المستشارالمالي
شركة دارالتمويل واإلستثمارالمالية
الرياض – طريق الملك فهد  -برج المملكة الدور 25
ص .ب  56973الرياض 11564
هاتف+966 11 211 0777 :
فاكس+966 11 211 0888 :
الموقع اإللكترونيwww.darfin.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@darfin.com.sa :

مديراالكتتاب
شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
مركزبن حمران ،شارع التحلية ،الدور السابع مكتب رقم 704
ص .ب  17381جدة 21484
هاتف+966 12 6655071 :
فاكس+966 12 6655723 :
الموقع اإللكترونيwww.nefaie.com :
البريد اإللكترونيinfo@nefaie.com :

المحاسب القانوني للشركة
الخرا�شي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
شارع التخص�صي 7425 ،برج سحاب
ص .ب  8306الرياض 11482
هاتف+966 11 4784009 :
فاكس+966 11 4774924 :
الموقع اإللكترونيwww.alkharashicaa.com :
البريد اإللكترونيgeneral@alkharashicaa.com :

تنويه :قدم المستشارون والمحاسب القانوني المذكورون أعاله موافقتهم الكتابية لنشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون
الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة .هذا وال يمتلك أي من المستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي
أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة.
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ملخص الطرح:
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أنها ال تتضمن جميع المعلومات التي قد تكون مهمة قبل اتخاذ
قرارهم اإلستثماري المتعلق باالكتتاب في هذه األسهم ،لذا ينبغي على المكتتبين قراءة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ القرارباالستثمارفي األسهم محل الطرح
ً
من عدمه ،وخصوصا القسم الخاص بـ "إشعارمهم" في الصفحة (أ) وكذلك قسم رقم " 2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة.

اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

ً
تأسست شركة الحاسوب للتجارة ("الشركة" أو "المصدر") بداية كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010155454وتاريخ
1420/06/08هـ (الموافق(1999/09/19م) الصادر بمدينة الرياض ،تحت اسم مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة وبرأس مال قدره ( )100,000مائة
ألف ريال سعودي يملكها سليمان ابراهيم علي اللحيدان بشكل كامل ،وبموجب عقد التأسيس الصادربمدينة الرياض بتاريخ 1436/02/09هـ (الموافق
(2014/12/01م) تحولت مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم شركة أفق الحاسوب للتجارة وتم إضافة شريك
ليصبح المالك هم :األستاذ /سليمان ابراهيم اللحيدان ،واألستاذ  /حمد ابراهيم علي اللحيدان يملكون بالمناصفة رأس مال الشركة البالغ ()100,000
مائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى ( )100مائة حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ( )1000ألف ريال سعودي دون تغييراالسم التجاري ،وبموجب
قرار الشركاء بتاريخ 1441/06/29هـ (الموافق 2020/02/24م) تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل االسم التجاري
للشركة من شركة أفق الحاسوب للتجارة ليصبح شركة الحاسوب للتجارة ،وتنازل الشريك سليمان ابراهيم اللحيدان بحصته البالغة  %50كاملة إلى
الشريك الجديد األستاذ  /عبدالكريم ابراهيم علي اللحيدان ،وزيادة رأس مال الشركة ليصبح ( )14,000,000أربعة عشر مليون ريال سعودي مقسم
إلى ( )1,400,000مليون وأربعمائة ألف سهم القيمة األسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة مدفوعة
القيمة بالكامل ،وتم استيفاء الزيادة عن طريق تحويل مبلغ ( )13,900,000ثالثة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي من حساب جاري الشركاء
إلى رأس المال ،وبموجب القرارالوزاري رقم  344بتاريخ 1441/07/08هـ (الموافق 2020/03/03م) الصادرمن وزارة التجارة تم الموافقة على تحويل
الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.
يتمثل النشاط الرئي�سي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،يشمل(بيع الطابعات وأحبارها) ،البيع بالجملة
للبرمجيات ويشمل اإلستيراد ،البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها) ،إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة
(بجميع أنواعها وأحجامها) ،إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية ،إصالح وصيانة الشاشات ،لوحة المفاتيح ،الفأرة ،وغيرها من ملحقات
مشابهة.
ً
وتتمثل أغراض الشركة وفقا لنظامها األسا�سي بما يلي:
yتجارة الجملة والتجزئة في الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصويرواألحبارومستلزماتها والمعدات واألجهزة الطبية
وصيانة وتشغيل الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبية والمعدات واألجهزة الطبية وأجهزة الميكروفيلم واألجهزة اإللكترونية والكهربائية
وأنظمة وكاميرات وأجهزة المراقبة وقطع غيارها واألدوات واألجهزة الدعائية وصيانتها.
yتمديد شبكات الحاسب اآللي وصيانتها األعمال اإللكترونية.
yخدمات التسويق للغير.

أنشطة الشركة

yالوكاالت التجارية.
yالبرمجيات.
yالتجارة.
yتقنية المعلومات.
yالنقل والتخزين والتبريد.
و تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت .هذا وقد حصلت الشركة على
ً
كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية .ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم
رقم (" )3-4-3التراخيص والشهادات الحكومية".
ي
يتمثل نشاط الشركة الحالي حسب السجل التجار للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،يشمل(بيع الطابعات وأحبارها) ،البيع بالجملة
للبرمجيات ويشمل اإلستيراد ،البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها) ،إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة
(بجميع أنواعها وأحجامها) ،إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية ،إصالح وصيانة الشاشات ،لوحة المفاتيح ،الفأرة ،وغيرها من ملحقات
مشابهة.
ً
إن المساهمين الكبارالذين يملكون كال منهم خمسة بالمائة ( )%5أو أكثرمن أسهم الشركة هم:

المساهمون الكبار(الذين
يملكون  %5أوأكثرمن أسهم
الشركة)

عدد األسهم
قبل الطرح

نسبة الملكية
قبل الطرح

عدد األسهم
بعد الطرح

نسبة الملكية
بعد الطرح

حمد بن ابراهيم اللحيدان

سعودي

700,000

%50

560,000

%40

عبدالكريم بن ابراهيم اللحيدان

سعودي

700,000

%50

560,000

%40

إسم المساهم

الجنسية

رأس مال الشركة

أربعة عشرة مليون ( )14,000,000ريال سعودي مدفوعة بالكامل.

إجمالي عدد أسهم الشركة

مليون وأربعمائة ألف ( )1.400.000سهم عادي مدفوعة بالكامل.

القيمة األسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي عدد األسهم المطروحة

مائتان وثمانون ألف ( )280,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة األسهم المطروحة من
رأس مال الشركة

عشرون ( )%20من رأس مال الشركة

سعرالطرح

( )٩٥ريال سعودي للسهم الواحد.
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إجمالي قيمة الطرح
إستخدام متحصالت الطرح

( )٢٦,٦٠٠,٠٠٠ريال سعودي
ً
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ( )25,000,000ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي ( )1,600,000تقريبا على
المساهمين البائعين على أساس تناسبي بحسب األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من أسهم الطرح ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت
الطرح (يرجى مراجعة صفحة رقم (" )39استخدام متحصالت الطرح" من هذه النشرة).
يقتصراالكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:
yمؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
yعمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ
القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
yحكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
yالشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
yالشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
yصناديق اإلستثمار.

فئات المستثمرين المستهدفين

yاألجانب غيرالمقيمين المسموح لهم باإلستثمارفي السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل اإلسترشادي إلستثمار
األجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
yالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
yأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.
yأشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كلً
ربع سنة خالل األثني عشرة شهرا 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.ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
-أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.

طريقة االكتتاب في أسهم
الطرح

yأي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ً
سيتم توفيرنماذج طلبات االكتتاب أثناء فترة الطرح لدى كل من المستشارالمالي ومديراالكتتاب ولدى الشركة (ولمزيد من التفاصيل فضال راجع قسم
" ٩المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).

الحد األدنى لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها

( )10عشرة أسهم

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها

( )95ريال سعودي

الحد األعلى لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها

ً
( )69,990تسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعون سهما

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها

( )6,649,050ريال سعودي

طريقة التخصيص
ورد الفائض

فترة الطرح

سيقوم مدير االكتتاب والمصدر بفتح حساب أمانة إلستالم مبالغ االكتتاب ،ويجب على كل مكتتب تقديم طلبات االكتتاب وإيداع مبالغ االكتتاب
في هذا الحساب .وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب "إن وجدت" سيتم تخصيصها على أساس تناسبي ً
بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى
إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب "إن وجد" إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مديراالكتتاب،
وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م) وسيكون رد الفائض خالل
ثالثة أيام عمل من تاريخ التخصيص ،ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مديراالكتتاب أو الشركة.
(الرجاء مراجعة القسم رقم (" )٩المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).
ً
إبتداء من يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م) إلى يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

األحقية في األرباح

ً
تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة عن الفترة منذ تاريخ نشرة اإلصدارهذه وعن السنوات المالية التي تليها (فضال راجع قسم رقم
(" )5سياسة توزيع األرباح").

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية ،حيث لكل مساهم الحق في حضور
ً
الجمعيات العامة للمساهمين ،وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا أخرمن غيرأعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

القيود المفروضة على األسهم

يحظرعلى األشخاص الذين تظهرملكيتهم في الشركة في نشرة اإلصدارالذين يملكون  %5أو أكثرمن أسهم الشركة (المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم
ً
(ه) التصرف في أسهمهم لمدة اثنا عشر( )12شهرا (فترة الحظر) من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم
بعد انتهاء فترة الحظردون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

األسهم التي سبق للمصدر
إدراجها

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لإلكتتاب في السوق الموازية ،وقد
ً
تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وفقا لقواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة ،وتقدمت إلى
ً
السوق (تداول) بطلب اإلدراج وفقا لقواعد اإلدراج .وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد تم استيفاء
كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة.

مالحظة :يجب دراسة قسم "إشعار مهم" صفحة (أ) والقسم رقم " 2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار اإلستثمار في أسهم
االكتتاب بموجب هذه النشرة.

و |
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التواريخ المهمة وإجراءات الطرح
التاريخ

الحدث

تبدأ يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م)

فترة الطرح

إلى يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

آخرموعد لتقديم طلبات االكتتاب

يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

آخرموعد لسداد قيمة االكتتاب

يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعارالمستثمرين

يوم الخميس 1443/03/٢٢هـ الموافق 2021/10/28م).

رد الفائض (إن وجد)

يوم األحد 1443/03/٢٥هـ (الموافق 2021/10/31م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الشركة

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 المحلية
وموقع تداول السعودية ()www.saudiexchange.sa

مالحظة :يعتبرالجدول الزمني والتواريخ المشارإليها أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق اإلعالنات التي ستنشرفي الصحف المحلية
اليومية في المملكة العربية السعودية والتي تصدر باللغة العربية وعلى موقع تداول السعودية ( )www.saudiexchange.saوالموقع اإللكتروني لشركة دار
التمويل واالستثمارالمالية ( )www.darfin.com.saوالموقع اإللكتروني لشركة الحاسوب للتجارة (.)www.alhasoob.com

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصراالكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم:
yمؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
yعمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ
القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
yحكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
yالشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
yالشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
yصناديق اإلستثمار.
yاألجانب غيرالمقيمين المسموح لهم باإلستثمارفي السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل اإلسترشادي إلستثمار
األجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
yالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
yأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.
yأشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كلً
ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهرا 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.ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.yأي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متوفرة أثناء فترة االكتتاب لدى مدير اإلكتتاب .ويجب تعبئة النماذج وفق التعليمات المبينة في قسم "شروط وتعليمات
االكتتاب" من هذه النشرة.
ً
ويجب على جميع المكتتبين تعبئة طلبات االكتتاب وفقا للتعليمات المبينة في قسم "شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة.
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ً
يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب ،من خالل حضورهم شخصيا لتسليمه باليد أو عبر البريد اإللكتروني أو
ً
بالفاكس (مع اإللتزام بتسليم النسخ األصلية للمستندات عن طريق البريد) ويجب أن يكون موقعا إلثبات عرضهم لإلستثمار في أسهم الطرح على أن يتم
ً
مساء من تاريخ اإلقفال .يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات المؤيدة والمطلوبة
تسليمها في موعد أقصاه الساعة الخامسة
ً
حسب التعليمات .ويقر كل مستثمر ،من خالل إكماله طلب االكتتاب ،بأنه استلم هذه النشرة وقرأها ،ويرغب بناء على ذلك في االكتتاب في أسهم الطرح
حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.
سوف تتوفر نماذج اإلكتتاب للمكتتبين خالل فترة الطرح بالمقر الرئي�سي للمستشار المالي أو مدير اإلكتتاب وبالمقر الرئي�سي للمصدر ،وتحتفظ الشركة
بحقها في رفض أي طلب إكتتاب بصورة جزئية أوكلية في حال عدم استيفاء أي من شروط اإلكتتاب .وال يسمح بتعديل طلب اإلكتتاب أوسحبه بعد استالمه
ً
ً
ً
ً
من مديراإلكتتاب .ويعتبرطلب اإلكتتاب فور تقديمه اتفاقا قانونيا ملزما بين المكتتب والشركة (ولمزيد من التفاصيل فضال راجع قسم "شروط وتعليمات
االكتتاب").

ملخص المعلومات األساسية

ً
تنويه للمستثمرين :يهدف ملخص المعلومات األساسية إلى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،وباعتباره ملخصا ،فإنه ال
يحتوي على جميع المعلومات التي قد تكون مهمة .ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءة كامل محتوياتها قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في أسهم الشركة
من عدمه .وقد تم تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذه النشرة في قسم "التعريفات والمصطلحات".

نبذة عن الرشكة

ً
تأسست شركة الحاسوب للتجارة ("الشركة" أو "المصدر") بداية كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010155454وتاريخ 1420/06/08هـ
(الموافق 1999/09/19م) الصادربمدينة الرياض ،تحت اسم مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة وبرأس مال قدره ( )100,000مائة ألف ريال سعودي يملكها
سليمان ابراهيم علي اللحيدان بشكل كامل ،وبموجب عقد التأسيس الصادر بمدينة الرياض بتاريخ 1436/02/09هـ (الموافق 2014/12/01م) تحولت
مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم شركة أفق الحاسوب للتجارة وتم إضافة شريك ليصبح المالك هم :األستاذ/
سليمان ابراهيم اللحيدان ،واألستاذ  /حمد ابراهيم علي اللحيدان يملكون بالمناصفة رأس مال الشركة البالغ ( )100,000مائة ألف ريال سعودي مقسمة
إلى ( )100مائة حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ( )1000ألف ريال سعودي دون تغييراألسم التجاري ،وبموجب قرارالشركاء بتاريخ 1441/06/29هـ
(الموافق 2020/02/24م) تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اإلسم التجاري للشركة من شركة أفق الحاسوب للتجارة
ليصبح شركة الحاسوب للتجارة ،وتنازل الشريك سليمان ابراهيم اللحيدان بحصته البالغة  %50كاملة إلى الشريك الجديد األستاذ  /عبدالكريم ابراهيم
علي اللحيدان ،وزيادة رأس مال الشركة ليصبح ( )14,000,000أربعة عشرمليون ريال سعودي مقسم إلى ( )1,400,000مليون وأربعمائة ألف سهم عادي
مدفوعة القيمة بالكامل ،القيمة األسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة ،وتم استيفاء الزيادة عن طريق
تحويل مبلغ ( )13,900,000ثالثة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي من حساب جاري الشركاء إلى رأس المال ،وبموجب القرار الوزاري رقم 344
بتاريخ 1441/07/08هـ (الموافق 2020/03/03م) الصادرمن وزارة التجارة تم الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.

هيكل ملكية الرشكة قبل وبعد الطرح
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية قبل وبعد الطرح:
إسم المساهم
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عدد األسهم قبل الطرح

نسبة الملكية قبل الطرح

عدد األسهم بعد الطرح

نسبة الملكية بعد الطرح

حمد بن ابراهيم اللحيدان

700,000

%50

560,000

%40

عبدالكريم بن ابراهيم اللحيدان

700,000

%50

560,000

%40

المستثمرين المؤهلين

-

-

280,000

%20

اإلجمالي

1,400,000

%100

1,400,000

%100

رشكة احلاسوب للتجارة

األنشطة الرئيسية للرشكة
يتمثل النشاط الرئي�سي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،يشمل(بيع الطابعات وأحبارها) ،البيع بالجملة
للبرمجيات ويشمل اإلستيراد ،البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها) ،إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع
أنواعها وأحجامها) ،إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية ،إصالح وصيانة الشاشات ،لوحة المفاتيح ،الفأرة ،وغيرها من ملحقات مشابهة.
ً
وتتمثل أغراض الشركة وفقا لنظامها األسا�سي بما يلي:
yتجارة الجملة والتجزئة في الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصويرواألحبارومستلزماتها والمعدات واألجهزة الطبية
وصيانة وتشغيل الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبية والمعدات واألجهزة الطبية وأجهزة الميكروفيلم واألجهزة اإللكترونية والكهربائية
وأنظمة وكاميرات وأجهزة المراقبة وقطع غيارها واألدوات واألجهزة الدعائية وصيانتها.
yتمديد شبكات الحاسب اآللي وصيانتها األعمال اإللكترونية.
yخدمات التسويق للغير.
yالوكاالت التجارية.
yالبرمجيات.
yالتجارة.
yتقنية المعلومات.
yالنقل والتخزين والتبريد.
و تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت .هذا وقد حصلت الشركة على كافة
ً
التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية .ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم رقم ()3-4-3
"التراخيص والشهادات الحكومية".
يتمثل نشاط الشركة الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،يشمل (بيع الطابعات وأحبارها) ،البيع بالجملة
للبرمجيات ويشمل اإلستيراد ،البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها) ،إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع
أنواعها وأحجامها) ،إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية ،إصالح وصيانة الشاشات ،لوحة المفاتيح ،الفأرة ،وغيرها من ملحقات مشابهة.

رسالة المصدر وإسرتاتيجيته العامة
تسعى الشركة بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج عامة في مجال تجارة الجملة والتجزئة والصيانة بالحاسب اآللي وملحقاته
والبرمجيات وأنظمة التشغيل باإلضافة إلى األحبار والطابعات ،ومن خالل أعمالها تسعى إلى تعزيز وكسب ثقة عمالئها بتقديم المنتجات والخدمات المميزة
وبأسعار تنافسية ،كما وضعت خطط وأهداف مستقبلية تتوائم مع استراتجيتها ورؤيتها من أجل مواجهة التحديات المحتملة والتغيرات اإلقتصادية من
أجل تحقيق تطور ونمو والعائد للمساهمين.

رؤية الرشكة
تعزيزثقة عمالء الشركة من خالل تقديم المنتجات والخدمات المميزة.

نقاط القوة والمزايا التنافسية للرشكة:
yمتانة األداء المالي المميزللشركة.
yالمحافظة على الكفاءات اإلدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
yالخبرة في إطالق منتجات جديدة في قطاع الحاسب اآللي.
yقاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.
yحجم العمليات التشغيلية للشركة.
yالخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
yالتواجد في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.
yتعزيزالعالقات مع العمالء االستراتيجيين.
yمواصلة تعزيزالكفاءة التشغيلية وتحسينها.
yاالستخدام األمثل لعدد الموظفين.
yتنوع العالمات التجارية المباعة باإلضافة إلى وجود تسوق إلكتروني.

رشكة احلاسوب للتجارة
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ملخص المعلومات المالية
يرجى قراءة ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مع القوائم المالية المراجعة بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م ،والتي تتما�شى مع معاييرالمحاسبة الدولية التي تم اعدادها.
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2019م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2020م
(مراجعة)

فترة الستة أشهرالمنتهية
في  30يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهرالمنتهية
في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

إجمالي اإليرادات

208,728,059

255,373,868

120,741,588

110,183,175

تكلفة اإليرادات

()193,737,171

()235,248,992

()112,053,474

()100,078,149

مجمل الربح

14,990,888

20,124,876

8,688,114

10,105,026

الربح التشغيلي

7,112,888

11,756,789

4,868,434

6,028,073

صافي الربح قبل الزكاة

7,112,888

11,756,789

4,868,434

6,028,073

صافي الربح

6,647,641

11,043,282

4,598,434

5,666,819

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

6,633,463

11,115,983

4,598,434

5,666,819

قائمة الدخل
(ريال سعودي)

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م ،والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م.

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2019م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2020م
(مراجعة)

فترة الستة أشهرالمنتهية
في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

إجمالي الموجودات المتداولة

76,764,149

64,977,428

91,818,189

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة

1,623,203

1,569,815

1,451,249

إجمالي الموجودات

78,387,352

66,547,243

93,269,438

إجمالي المطلوبات المتداولة

56,386,619

40,314,393

69,531,193

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

15,196,798

1,066,867

915,487

إجمالي المطلوبات

71,583,417

41,381,260

70,446,680

إجمالي حقوق المساهمين

6,803,935

25,165,983

22,822,758

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

78,387,352

66,547,243

93,269,438

قائمة المركزالمالي
(ريال سعودي)

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م ،والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة
أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م.

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2019م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2020م
(مراجعة)

فترة الستة أشهرالمنتهية
في  30يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهرالمنتهية
في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

صافي التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية

7,442,261

12,777,039

()2,802,505

()11,734,886

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
األنشطة االستثمارية

()1,604,680

()9,086

()100,800

()169,727

صافي التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية

143,932

()6,796,798

()206,850

()1,487,388

التدفقات النقدية
(ريال سعودي)

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م ،والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة
أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م.
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فترة الستة أشهرالمنتهية
في  30يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهرالمنتهية
في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

معدل النمو في اإليرادات

ال ينطبق

%22.35

ال ينطبق

()%8.74

معدل النمو في صافي الدخل الشامل

ال ينطبق

%67.57

ال ينطبق

%23.23

هامش مجمل الربح

%7.18

%7.88

%7.20

%9.17

هامش صافي الربح

%3.18

%4.35

%3.81

%5.14

إجمالي الموجودات المتداولة  /إجمالي
المطلوبات المتداولة (مرة)

1.36

1.61

1.39

1.32

العائد على إجمالي الموجودات

%8.46

%16.70

%5.04

%6.08

اإليرادات/إجمالي الموجودات (مرة)

2.66

3.84

1.32

1.18

العائد على حقوق المساهمين

%97.49

%44.17

%18.17

%24.83

المؤشرات المالية

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2019م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2020م
(مراجعة)

المصدر :معلومات اإلدارة والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية األولية (المفحوصة)
لفترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م.

رشكة احلاسوب للتجارة
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ملخص عوامل المخاطرة:
	)أ(المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

yالمخاطرالمتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشركة.
yمخاطراالئتمان والديون المشكوك في تحصيلها.
yالمخاطرالمتعلقة بااللتزامات المحتملة.
yالمخاطرالمتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات.
yالمخاطرالمتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية.
yالمخاطرالمتعلقة بعدم وجود إدارة شؤون قانونية وشغور منصب مديرإدارة المراجعة الداخلية.
yالمخاطرالمتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم.
ً
yالمخاطرالمتعلقة بتوفيرالتمويل مستقبال.
yالمخاطرالمتعلقة بمتطلبات السعودة.
yالمخاطرالمتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية.
yالمخاطرالمتعلقة بتركزالعمالء.
yمخاطرتركزإيرادات الشركة.
yالمخاطرالمتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية.
yالمخاطرالمتعلقة بالمخزون.
yالمخاطرالمتعلقة بكفاية التغطية التأمينية.
yالمخاطرالمتعلقة بتذبذب أسعارصرف العمالت.
yالمخاطرالمتعلقة بإدارة رأس المال العامل.
yالمخاطرالمتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة.
yالمخاطرالمتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات.
yالمخاطرالمتعلقة بعدم اإللتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
yالمخاطرالمتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات.
yالمخاطرالمتعلقة بالعقود مع الموردين.
yالمخاطرالمتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غيرالسعوديين.
yالمخاطرالمتعلقة باالعتماد على الموظفين غيرالسعوديين.
yالمخاطرالمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد .)19-
yالمخاطرالمتعلقة بتصديرمنتجات الشركة إلى الخارج.
yالمخاطرالمتعلقة بعقود اإلستئجار.
yالمخاطرالمتعلقة بممارسة التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركة.
yالمخاطرالمتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة.
yالمخاطرالمتعلقة بإعتماد الشركة على العقارات المستأجرة لجميع فروعها.
	)ب(المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

yالمخاطرالمتعلقة بالبيئة التنافسية.
yالمخاطرالمتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة.
yالمخاطرالمتعلقة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط.
yالمخاطرالمتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية.
yالمخاطرالمتعلقة بنظام الشركات.
yالمخاطرالمرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات.
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yالمخاطرالمتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة.
yالمخاطرالمتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
yالمخاطرالمتعلقة بموسمية أعمال الشركة.
yالمخاطرالمتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه.
yالمخاطرالمتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة.
yالمخاطرالمتعلقة بتغييرآلية إحتساب الزكاة وضريبة الدخل.
)ج(المخاطر المتعلقة يف األسهم المطروحة:

yمخاطرالسيطرة من قبل المساهم البائع.
yالمخاطرالمتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعرالسهم.
yمخاطراقتصارالتداول على المستثمرين المؤهلين.
yمخاطرعدم توزيع أرباح.
yالمخاطرالمرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة.
yالمخاطرالمرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج.
yمخاطرعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية.
yمخاطررغبة الشركة في االستمرارفي السوق الموازية.
yمخاطرتتعلق بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال.
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 -1التعريفات والمصطلحات

رشكة احلاسوب للتجارة

| 1

 تاحلطصملاو تافيرعتلا

 1-التعريفات والمصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدارهذه:
المصطلح أو التعريف
الشركة /المصدر

شركة الحاسوب للتجارة.

اإلدارة أواإلدارة العليا

إدارة شركة الحاسوب للتجارة.

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي للشركة.
ً
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمارسابقا) بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

ً
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقا) بالمملكة العربية السعودية

الطرح

الطرح األولي لـ مائتان وثمانون ألف ( )280,000سهم عادي تمثل  %20من رأس مال الشركة لغرض اإلدراج بالسوق الموازية.

أسهم الطرح

مائتان وثمانون ألف ( )280,000سهم عادي من أسهم الشركة.

سعرالطرح

( )95ريال سعودي لكل سهم.

أسهم المساهمين بعد الطرح

 %80من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ( )280,000مائتان وثمانون ألف سهم عادي متساوية القيمة.

أسهم المساهمين قبل الطرح

 %100من مجموع رأس مال الشركة والتي تبلغ مليون وأربعمائة ألف ( )1,400,000سهم عادي متساوية القيمة.

السهم

سهم عادي بقيمة أسمية ( )10رياالت سعودية.

القيمة اإلسمية

 10رياالت سعودية للسهم الواحد.

المساهمون الكبار

مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثرمن أسهم الشركة (المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم (ه).

السنة المالية

السنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبرمن كل سنة ميالدية.

السعودة

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.

يوم عمل

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية
أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م).

القوائم المالية

القوائم المالية المدققة والتي تم إدراجها في هذه النشرة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،واإليضاحات المرفقة بها،
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

هـ

التقويم الهجري.

وزارة التجارة

| 2

التعريف

م

التقويم الميالدي.

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/4/9هـ
ً
(الموافق 2017/12/27م) بناءا على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة
السوق المالية رقم  2021-7-1 1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

حساب األمانة

حساب لدى جهة مستلمة مرخص لها العمل في المملكة إليداع متحصالت الطرح فيه ،وبعد انتهاء الطرح يتم تحويلها إلى حسابات المساهمين البائعين.

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.

مديراالكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار.

المستشارون

مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم على الصفحة (د).

المستشارالمالي

شركة دارالتمويل واإلستثمارالمالية.

المجلس أومجلس اإلدارة

مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة.

هيئة السوق المالية أوالهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

السوق المالية (تداول
السعودية)

السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .

السوق الموازية

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

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غيرالعادية

الجمعية غيرالعادية للمساهمين في الشركة.
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المصطلح أو التعريف
حقوق التصويت

التعريف

ً
للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وهي األسهم العادية ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية في التصويت ،ويحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه
حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها.

تاريخ اإلقفال

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.
المستثمرون المؤهلين هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
yمؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص
yعمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ
القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
yحكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
yالشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
yالشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فئات المستثمرون المؤهلون

yصناديق اإلستثمار.
ن
ق
yاألجانب غيرالمقيمين المسموح لهم باإلستثمارفي السو الموازية والذين يستوفو المتطلبات المنصوص عليها في الدليل اإلسترشادي إلستثمار
األجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
yالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
yأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.
yأشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كلً
ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهرا 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.ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.yأي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غيرالمذكورين أدناه.
 1تابعي المصدر.2 -المساهمين الكبارفي المصدر.

الجمهور

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين ُللمصدر.
ُ
4 -أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي المصدر.

 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي ُالمصدر.
6 -أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في  ،1،2،3،4أو  5أعاله.

األجانب غيرالمقيمين
المسموح لهم باإلستثمارفي
السوق الموازية

 7أي شركة يسيطرعليها أي من األشخاص المشارإليهم في  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  6أعاله.ً
 8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثرمن فئة األسهم المراد إدراجها.ً
 yمستثمرأجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة إلستثمارالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
yمستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.
ً
ً
yشخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبق معايير
ً
تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا لمتطلبات الفقرتين ( )2و()3
ً
من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة إلستثمارالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،ويكون مقيما
ً
في أحدى هذه الدول ،ويستوفي أيا من المعاييراآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كلً
ربع سنة خالل اإلثني عشرشهرا الماضية.
 بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ً
 دأن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
 -هأن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.

الدليل اإلسترشادي إلستثمار
األجانب غيرالمقيمين في
السوق الموازية

الدليل اإلسترشادي إلستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ()2017-95-4
وتاريخ 1439/01/26هـ (الموافق 2017/10/16م)ً ،
بناء على نظام السوق المالية الصادربالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،المعدل
بموجب قرارمجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2019-65-3وتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).
ً
ً
يحظرعلى كبارالمساهمين المتضمنة أسمائهم في هذه النشرة في الصفحة رقم (ه) ،التصرف في أسهمهم مدة إثنى عشرشهرا ( )12شهرا من تاريخ بدء
تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

المساهم أوالمساهمون

حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت.

فترة الحظر

رشكة احلاسوب للتجارة
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المصطلح أو التعريف
المستثمر

كل شخص يستثمرفي أسهم الطرح.

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين تعبئته وتقديمه لمديراالكتتاب عند الرغبة في االكتتاب.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

نشرة اإلصدار

هذه النشرة المتعلقة باالكتتاب والمعدة من قبل الشركة ،وهي الوثيقة المطلوبة لطرح األسهم بموجب نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق
المالية واإللتزامات المستمرة.

عوامل المخاطرة

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قراراالكتتاب في أسهم الطرح.

المعاييرالمحاسبية الدولية
ألعداد التقاريرالمالية
()IFRS

مجموعة من المعاييرالمحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معاييرالمحاسبية الدولية.

السنة المالية /السنوات
المالية
الهيئة السعودية للمراجعيين
والمحاسبين ()SOCPA

International Financial Reporting Standards

ً
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األسا�سي للشركة المعنية .علما بأن السنة المالية
للشركة تنتهي في  31ديسمبرمن كل عام.
ً
الهيئة السعودية للمراجعيين والمحاسبين (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سابقا)) في المملكة العربية السعودية
(.)Saudi Organization for Certified Public Accountants

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م)
ً
بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق
المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

نطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزير العمل رقم  4040بتاريخ 1432/10/12ه (الموافق 2011/09/10م) القائم على قرار مجلس
الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية
ً
االجتماعية سابقا) بالمملكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين ،ويقيم هذا البرنامج أداء أي
مؤسسة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضرواألحمر.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادربموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة
بموجب قراره رقم  2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم (2021-22-1م) بتاريخ
1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

اإلدراج
الهيئة العامة للزكاة والدخل

إدراج أسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداول أسهمها.
ً
ً
الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقا) ،وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا بوزيرالمالية وهي الجهة الموكلة بأعمال
جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.

الريال

ريال سعودي -العملة الرسمية للملكة العربية السعودية.

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير
الخدمات العامة.

ضريبة القيمة المضافة VAT

الوباء أوفيروس كورونا
"كوفيد"19-
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قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها
ً
ابتداء من شهريوليو 2020م.
من قبل قطاعات محددة في المملكة ،وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة  %5إلى  %15وذلك
ً
هو مرض فيرو�سي ُمعدي ُيعرف باسم (فيروس كورونا واختصارا "كوفيد ،"19-حيث بدء باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية
السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثرذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة عالمية وذلك بتاريخ 2020/03/11م.

 -2عوامل المخاطرة
1-2

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2-2

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

3-2

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة

رشكة احلاسوب للتجارة
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 2-عوامل المخاطرة

ً
إن االستثمارفي األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطرعالية وقد ال يكون االستثمارفيها مالئما إال للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا
ومخاطرهذا االستثماروتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.
يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لإلكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة
ً
المبينة في هذا القسم قبل اتخاذ قراراالستثمار ،علما بأن المخاطرالموضحة أدناه قد ال تشتمل جميع المخاطرالتي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل إنه من
الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة أو ال تعتبرها جوهرية في الوقت الراهن والتي من شأنها التأثيرعلى عملياتها.
ً
إن نشاط الشركة ،والظروف المالية ،والتوقعات المستقبلية ،ونتائج العمليات والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلبا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحقق
ً
أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا أنها جوهرية ،باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها
ً
حاليا بأنها غيرجوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
ً
ال يكون اإلستثمارفي األسهم مالئما سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطرومزايا ذلك اإلستثماروالذين يمتلكون موارد مالية كافية لتحمل أية خسارة
قد تنجم عن هذا اإلستثمار .وينبغي على المستثمر (الذي يحق له االكتتاب في األسهم المطروحة) الذي ينتابه أي شك بشأن القرار الذي عليه اتخاذه
بخصوص مالءمة اإلستثمارله من عدمه أن يرجع إلى مستشارمالي مرخص له للحصول على المشورة بشأن اإلستثمارفي األسهم المطروحة لإلكتتاب.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى إلدارة
الشركة أن تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية ولكن عند حدوثها تبين أنها جوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في
السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسرالمستثمرون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو جزء منه.
ويقرأعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم ،بأنه ال توجد أي مخاطرجوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك المذكورة في هذا
القسم ،يمكن أن تؤثرعلى قرارات المستثمرين باإلستثمارفي أسهم الطرح.
إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها .كما أن هنالك مخاطر وشكوك واحتماالت إضافية أخرى ،بما في ذلك تلك غير
ً
المعلومة حاليا أو التي تعتبرها إدارة الشركة غيرجوهرية ،قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها1
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2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة عىل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشركة

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح توفير منتجاتها من أجهزة
الحاسب األلى وملحقاتها باإلضافة إلى األحباروالطابعات وأجهزة الحاسب المحمول الشخصية والمكتبية أو التوسع بفتح متاجرومعارض للشركة إضافية.
إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة،
وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها ،وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع ،وإذا لم تتمكن من تنفيذ
ً
خطط التوسع وفقا للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه الخطط اإلستراتيجية والذي قد
ً
يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغيرحالة السوق وقت تنفيذ هذه األعمال أوفي حالة وجود خلل في دراسة الجدوى ،فإن ذلك سيؤثرسلبا على الوضع التناف�سي
للشركة وبالتالي على وضعها المالي ونتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر االئتمان والديون المشكوك يف تحصيلها

تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بإلتزام مالي معين للطرف اآلخر ،وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو
دائمة ،منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العمالء غيرمسددة ،أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة.
بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر2020م مبلغ  20٫7مليون ريال سعودي ويمثل رصيد الذمم المدينة التجارية ( )%8من إجمالي
المبيعات وتمثل ما نسبته ( )%31من إجمالي الموجودات .كما بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ  25٫4مليون ريال
سعودي ويمثل رصيد الذمم المدينة التجارية ما نسبته ( )%12من إجمالي المبيعات وما نسبته ( )%32من إجمالي الموجودات ،في حين بلغ رصيد الذمم
المدينة التجارية في نهاية  30يونيو 2021م مبلغ  23٫5مليون ريال سعودي بنسبة من إجمالي المبيعات بلغت ( )%21.4وما نسبته ( )%25.3من إجمالي
الموجودات ،مقارنة بنهاية  30يونيو 2020م بلغ هذا الرصيد مبلغ  29٫7مليون ريال سعودي وما نسبته من إجمالي المبيعات ( )%25وما نسبته ()%32.6
من إجمالي الموجودات .يوضح الجدول التالي أعمار الذمم المدينة التجارية كما في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2020م وكما في 31
ديسمبر2019م على التوالي.
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  (1):مقر لودجلاأعمار الذمم المدينة التجارية كما يف  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2020م وكما يف  31ديسمبر 2019م
 30يونيو
2020م

نسبة من
اإلجمالي

 30يونيو
2021م

نسبة من
اإلجمالي

2020م

نسبة من
اإلجمالي

2019م

نسبة من
اإلجمالي

أعمارالذمم المدينة التجارية
(جميع األرقام بالريال السعودي)
(من  0إلى  89يوم)

23,889,808

%80

19,440,993

%83

19,233,458

%92.72

20,960,853

%82.43

حتى  3شهور

1,079,130

%4

1,828,813

%8

211,295

%1.01

272,692

%1.07

من  3شهور إلى  6شهور

4,772,576

%16

2,290,553

%10

1,217,762

%5.88

1,184,812

%4.66

من  6شهور حتى سنة

-

-

-

-

81,026

%0.39

1,147,689

%4.51

أكثرمن سنة

-

-

-

-

-

%0

1,863,483

%7.33

إجمالي الرصيد

29,741,514

%100

23,560,359

%100

20,743,541

%100

25,429,529

%100

معدل الدوران (مرة)

4.06

4.67

12

8

متوسط فترة التحصيل (يوم)

90

78

30

46

المصدر :إدارة الشركة والقوائم المالية المراجعة للعام 2020م و2019م والقوائم المالية األولية (المفحوصة) للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م.

كما بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر 2020م و2019م على التوالي مبلغ  2مليون ريال سعودي ومبلغ  2٫1مليون ريال
سعودي يمثلون على التوالي نسبة من إجمالي الذمم المدينة التجارية  %9و ،%8في حين بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية  30يونيو
2021م و 30يونيو 2020م على التوالي مبلغ  2٫8مليون ريال سعودي ومبلغ  2٫4مليون ريال سعودي وبنسبة من إجمالي الذمم المدينة التجارية  %12و%8
على التوالي ،كما ال يوجد لدى الشركة أي ديون معدومة كما في  31ديسمبر 2020م وكما في  31ديسمبر 2019م .كما يوجد لدى الشركة سياسة لتكوين
مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ،عند تقييم مدى كفاية المخصص ،تقوم الشركة بتأسيس تقديراتها على خبرة الشركة السابقة في تحصيل
المدفوعات ،وأي زيادة في عدد المدفوعات المتأخرة للمستحقات بعد متوسط فترة االئتمان .إذا تدهورت الحالة المالية للعمالء فقط تكون عمليات
الشطب الفعلية أعلى من المتوقع .وبشكل عام يتم شطب الذمم المدينة التجارية إذا كان موعد استحقاقها ألكثر من عامين وال تخضع لنشاط إنفاذ إذا
كان من المتوقع أن تكون تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة القيام بذلك .وتتم مراقبة مستحقات العمالء البارزة بإنتظام .يتم عمل تقديرللمبلغ غيرالقابل
للتحصيل من الذمم التجارية المدينة عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غيرمحتمل .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم إجراء هذا التقديرعلى أساس
ً
فردي ،أما بالنسبة للمبالغ غير الهامة بشكل فردي ،والتي فات موعد استحقاقها ،فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص وفقا لطول الفترة
الزمنية المستحقة ً
بناء على معدالت اإلسترداد التاريخية.
هذا وتطبق الشركة نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لتحديد خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة ،والذي يتطلب من الشركة أخذ
ً
بعض العوامل المستقبلية بعين اإلعتبار أثناء حساب إحتمالية التعثر ،وتعتمد الشركة على الدفع المباشر بشكل رئي�سي ،وبناءا على ذلك ال توجد قيود
محددة لنوعية العمالء التي يتم منحهم شروط ائتمانية .وتتراوح متوسط فترة اإلئتمان الممنوحة للعمالء من  30يوم إلى  60يوم ،ويتم تحديد فترة اإلئتمان
ً
الممنوحة للعمالء بشكل أسا�سي وفقا لتقييم مدى التزام العميل بالسداد خالل الفترة التاريخية مع وضع حد أعلى لكل عميل على حده من ناحية القيمة.
ً
ً
وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئيا أو كليا ،فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي
جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية.
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2المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة

قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة ،مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية ،باإلضافة إلى أي التزامات أو تكاليف أخرى
ً
متعلقة بنشاط الشركة ،وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثرسلبا على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

حصلت الشركة على التصاريح والتراخيص والشهادات والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها .حيث تخضع الشركة للعديد من األنظمة
والقوانين التي تستدعي حصولها على عدد من التصاريح والتراخيص الالزمة لمزاولة نشاطها ،وذلك من قبل الجهات التنظيمية المختصة في المملكة
ً
العربية السعودية ،حيث تمارس الشركة نشاطها حاليا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العالقة بأنشطتها وتشمل على سبيل المثال
ال الحصر :شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات
التأمينات االجتماعية وتراخيص البلدية وتصاريح الدفاع المدني ،يرجى الرجوع إلى قسم رقم (" )3-4-3التراخيص والشهادات الحكومية".
إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي
من تراخيصها ،أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تطلب منها في المستقبل ،فإن ذلك
قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر ألعمال الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج
التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت ...إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات ،مما سينتج
عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
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| 7

 ةرطاخملا لماوع

-1-5

2المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين ،وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف األشخاص
المؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة .كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر
ً
جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة .وعليه إذا خسرت الشركة أيا من كبارالتنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى
ً
ً
ً
الخبرة والمؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة شؤون قانونية وشغور منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية

منصب مديرإدارة الشؤون القانونية ومديرإدارة المراجعة الداخلية في الشركة شاغر ،وحتى تاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بإنشاء إدارة شؤون قانونية
ومن أهم مهام إدارة الشؤون القانونية تحليل القضايا والعقود واإلتفاقيات الخاصة بأعمال الشركة باإلضافة إلى متابعة كافة اإلجراءات القانونية ،وفيما
يخص مهام مدير إدارة المراجعة الداخلية إصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات المخاطر ونظام الرقابة
الداخلية لدى الشركة .ولم يتضمن الهيكل التنظيمي حتى تاريخ هذه النشرة قسم مستقل إلدارة الشؤون القانونية ،ولم يتم تعيين أي موظف مختص
ألداء مهام مديرإدارة الشؤون القانونية ومديرإدارة المراجعة الداخلية ،حيث سينعكس ذلك على مخاطرعدم وجود اآلليات والقواعد واإلجراءات لضمان
سالمة المعلومات المالية والمحاسبية باإلضافة إلى األمور والمعلومات القانونية الخاصة بأعمال الشركة .وفي حال استمر منصب مدير إدارة الشؤون
ً
القانونية ومدير إدارة المراجعة الداخلية شاغر ،سيؤثر ذلك سلبا على طبيعة وأعمال الشركة وستكون معرضة للمخاطر القانونية واإلدارية باإلضافة إلى
تعرضها إلى مخاطرتشغيلية ومالية نتيجة شغور منصب مديرإدارة الشؤون القانونية ومديرإدارة المراجعة الداخلية وال سيما بعد إدراج الشركة بالسوق
الموازية ،وهو ما سيكون له أثرسلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشركة أخطاء أو سوء سلوك من جانب الموظفين .والشركة ال تستطيع السيطرة على سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالقيام بأنشطة غير
نظامية كالغش واألخطاء المتعمدة واإلختالس واإلحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام الممتلكات أو سوء استخدام المعلومات واألنظمة أو إفشاء
معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مظللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية وغيرها ،والتي قد تنتج عنها خسائر أو فرض عقوبات كما هو مذكور
بالفقرة ( )1واحد من المادة ( )13الثالثة عشرة من نظام العمل المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية "يلتزم كل صاحب عمل بإعداد
الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة ،ويجوز للوزير اإلستثناء من ذلك" ،وفي حال إخالل الشركة ببعض أو جميع بنود الالئحة
المعدة من قبلها أو عدم اظهارها لمفت�شي وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية سيتم فرض عقوبة وفق جدول المخالفات المعتمد من قبل الوزارة
ً
ً
مقدار الغرامة ( )15,000خمسة عشرة ألف ريال سعودي ،أو التزامات مالية على الشركة أو تسبب إضرارا بسمعتها ،مما سوف يؤثر سلبا وبشكل جوهري
على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقبال ً

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل ،ومن الجديربالذكر ،أن الحصول على التمويل يعتمد على
رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني .وال تعطي الشركة أي تأكيد أوضمان بشأن حصولها على التمويل
المناسب إذا استدعت الحاجة ،لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة ،أو تمويل بشروط تفضيلية
مقبولة تتناسب مع الشركة ،سيكون له أثرسلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
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2المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية

ً
ً
يعتبر اإللتزام بمتطلبات السعودة متطلبا نظاميا بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية ،بما في ذلك الشركة بتوظيف
ً
نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة .ووفقا لبرنامج نطاقات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية بلغت نسبة السعودة لدى الشركة كما في تاريخ هذه النشرة (ُ )%24مصنفة ضمن النطاق األخضر كما في  30يونيو 2021م ،حيث بلغ عدد
الموظفين السعوديين ( )9موظف وعدد الموظفين غير السعوديين ( )28موظف هذا وبلغ إجمالي عدد الموظفين  37موظف كما في  30يونيو 2021م،
والشركة ضمن النطاق األخضر ،إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسبة أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل ،ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فإن ذلك سيؤدي إلى
فرض عقوبات على الشركة تفرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غيرالسعوديين ،والتي
ً
فضال راجع قسم " ١٤-3الموظفون"
سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها( .ولمزيد من المعلومات،
من القسم " 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها").

قدمت الشركة اقرارات الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل منذ التأسيس وحتى نهاية العام المالي 2020م ،وتسدد المبالغ المستحقة بموجب هذه االقرارات
بشكل سنوي ولديها شهادات نهائية بذلك حيث حصلت الشركة على أخر شهادة بتاريخ 1442/08/12هـ (الموافق 2021/03/25م) وتنتهي في تاريخ
1443/09/29هـ (الموافق 2022/04/30م) .وحتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد في الوقت الحالي مخصصات متعلقة بالفروقات الزكوية وال يوجد أي نزاعات
أو مطالبات بفروقات زكوية أو ربوط زكوية نهائية أو قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ألي سنة من السنوات السابقة.
ً
ال تستطيع الشركة أن تتنبأ بأن تقبل الهيئة العامة للزكاة والدخل تقديراتها الزكوية والضريبة عن كل سنة مالية مستقبال ،وقد تفرض الهيئة العامة للزكاة
والدخل على الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما دفعته الشركة كزكاة لصالحها فضال عن غرامات التأخير في سداد هذه المبالغ مما له األثر
السلبي على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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-1-11

2المخاطر المتعلقة بتركز العمالء

تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العمالء الرئيسيين جميعهم من فئة المؤسسات والشركات ،وتقوم العالقة مع العمالء على أساس أوامروطلبات شراء
مباشرة ،حيث أن أكبر ستة ( )6عمالء رئيسيين للشركة (يرجى الرجوع إلى قسم رقم " 6-4-3عمالء الشركة" فقرة (كبار عمالء الشركة) شكلت نسبتهم
حوالي ( )%12.94و( )%15.45على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي بمبلغ ( )27مليون ريال
سعودي و( )39٫4مليون ريال سعودي على التوالي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي ،هذا وفي نهاية  30يونيو 2021م و 30يونيو
2020م سجل رصيد هؤالء العمالء على التوالي مبلغ ( )9.6مليون ريال سعودي و( )11٫1مليون ريال سعودي وتمثل ما نسبته من إجمالي المبيعات ()%8.75
و( )%9.15على التوالي .وعليه فإنه في حال إفالس أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين أو في حال إنتهاء العالقة نتيجة عدم وجود اتفاق كتابي بين الطرفين
على انهاء العالقة قبل مدتها ،أو فقدان أي من الطرفين أهليتهما ،أو انتهاء مدة اإلتفاقية دون تجديد ودون وجود نزاع بين الطرفين .باإلضافة في حال انهيارأو
قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء ،وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد ،فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-1-12

2مخاطر تركز إيرادات الشركة

تعتمد مبيعات الشركة على تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها باإلضافة إلى األحباروالطابعات وأجهزة الحاسب اآللي الشخ�صي وكما
في  31ديسمبر2020م و 31ديسمبر2019م على التوالي ،بلغ إجمالي مبيعات أجهزة الكمبيوترالمحمول (الالب توب) مبلغ  107٫5مليون ريال سعودي ومبلغ
 64٫4مليون ريال سعودي على التوالي وتمثل ما نسبته ( )%42و( )%31من إجمالي المبيعات على التوالي ،في حين بلغ إجمالي مبيعات أجهزة الكمبيوترالمكتبي
مبلغ  63٫6مليون ريال سعودي ومبلغ  46.6مليون ريال سعودي على التوالي وتمثل ما نسبته ( )%25و( )%22من إجمالي المبيعات على التوالي ،أما ما يخص
األحبار (السائل والمسحوق) فقد بلغت نسبة ( )%11و( )%23من إجمالي المبيعات على التوالي بمبلغ إجمالي  30٫1مليون ريال سعودي ومبلغ إجمالي 46٫3
مليون ريال سعودي على التوالي ،وكما في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م على التوالي ،بلغ إجمالي مبيعات أجهزة الكمبيوترالمحمول (الالب توب) مبلغ
 31٫7مليون ريال سعودي ومبلغ  52٫7مليون ريال سعودي على التوالي وتمثل ما نسبته ( )%29و( )%44من إجمالي المبيعات على التوالي ،في حين بلغ إجمالي
مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبي مبلغ  23٫4مليون ريال سعودي ومبلغ  30٫6مليون ريال سعودي على التوالي وتمثل ما نسبته ( )%21و( )%25من إجمالي
المبيعات على التوالي ،أما ما يخص األحبار (السائل والمسحوق) فقد بلغت نسبة ( )%9و( )%15من إجمالي المبيعات على التوالي بمبلغ إجمالي  11مليون
ً
ريال سعودي ومبلغ إجمالي  17٫5مليون ريال سعودي على التوالي (ولمزيد من المعلومات ،فضال راجع قسم " 4-4-3مبيعات الشركة حسب المنتجات" من
القسم " 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها") .وفي حال عدم قدرة الشركة على التنوع في إضافة منتجات جديدة أو وضع خطط مستقبلية للتوسع ،فإن
ذلك سيؤثربشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

-1-13

2المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية ،والتي تدعم أعمالها ومركزها التناف�سي وتمنحها
ً
ً
تميزا واضحا في السوق بين العمالء ،ولم تقم الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجهات المختصة ،وإن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير
ً
مشروع للعالمة التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير سلبا على سمعة الشركة ،حيث أن الدعاية السلبية المتعلقة بالعالمة التجارية "الحاسوب" على
وجه الخصوص أو قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالحاسب اآللي بشكل عام ،سواء على اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي أو غير ذلك قد تضر بالعالمة
التجارية ،وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند تسجيل أو تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة ،فإن
ً
ً
ذلك سيؤثرسلبا على قيمة العالمة التجارية وحقوق الملكية ،مما ينعكس سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-1-14

2المخاطر المتعلقة بالمخزون

بلغ رصيد المخزون والذي يمثل بضائع بغرض البيع حوالي ( )26٫7مليون ريال و( )37مليون ريال كما في  31ديسمبر2020م و 31ديسمبر2019م على التوالي
ويمثل ما نسبته من إجمالي األصول كما في  31ديسمبر2020م وكما في  31ديسمبر2019م حوالي ( )%40.2و( )%47.2على التوالي ،في حين بلغ رصيد المخزون
كما في نهاية  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م على التوالي مبلغ ( )61مليون ريال و( )49مليون ريال ويمثل ما نسبته من إجمالي األصول حوالي  %65و%54
على التوالي .وتتمثل سياسة الشركة في السعي إلى المحافظة على المستوى األمثل من المخزون لمراقبة تكاليف حيازة المخزون وزيادة كفاءة رأس المال
العامل ،مع ضمان تسليم السلع والبضائع في الوقت المناسب والحفاظ على جودة المنتجات المتاحة للعمالء .فإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على
مستويات المخزون المثلى ومراقبة المخزون بشكل دوري ،سيؤدي ذلك إلى انخفاض أو إلى فائض من مستويات المخزون ،مما قد يلحق الشركة بخسائر
لعدم تمكنها من تلبية متطلبات العمالء في الحالة األولى أو تصريف المخزون في الحالة الثانية ،مما قد يؤثر على عمليات الشركة التجارية بصورة سلبية
وجوهرية ،ووضعها المالي ،ونتائج عملياتها.

-1-15

2المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

بإستثناء التأمين الطبي للموظفين ،لم توفر الشركة كما في تاريخ هذه النشرة أي غطاء تأميني للشركة بما في ذلك مستودعاتها ومنتجاتها ومعارضها ،األمر
الذي سيعرض الشركة لتكبد التكاليف والخسائرالناجمة عن الحرائق والكوارث الطبيعية والسطوأوالسرقة والحريق ،أوغيرها من األخطارالتي قد تتسبب
ً
بخسائرباهظة وتكاليف مرتفعة جدا ستدفعها الشركة عند القيام باإلصالحات أو التعويض عن الخسائرواألضرار المادية ،وفي حال قامت الشركة بتوفير
غطاء تأميني ،فإن بعض التكاليف أو الخسائر قد تتجاوز حدود التغطية أو قد يتم رفض تغطية بعضها أو استثنائها بموجب وثيقة التأمين ،وال تضمن
الشركة أن تتم تغطية جميع هذه التكاليف والخسائرالتي قد تكون الشركة عرضة لها بصورة كاملة بموجب وثائق التأمين ذات العالقة ،وبالتالي فإن حدوث
أي من العوامل السابقة سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها المالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.
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-1-16

2المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت

إن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة ،وكجزء من
سياسة المملكة ،فإن الريال السعودي ،حتى تاريخ هذه النشرة ،مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر بـ  3.75ريال سعودي مقابل  1دوالر أمريكي ،إال
أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي ،وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية
(بما في ذلك الدوالراألمريكي) التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثرسلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.

-1-17

2المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها ،وقد بلغت نسبة التداول ( )1.61مرة
و( )1٫35مرة على التوالي كما في  31ديسمبر2020م و 31ديسمبر2019م ،وقد بلغ صافي رأس مال العامل حوالي ( )24.7مليون ريال و( )20.4مليون ريال على
التوالي كما في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2019م ،كما بلغت نسبة التداول ( )1.39مرة و( )1.32مرة على التوالي كما في  30يونيو 2020م و 30يونيو
2021م على التوالي ،وقد بلغ صافي رأس المال العامل حوالي ( )25.2مليون ريال و( )22.3مليون ريال على التوالي كما في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م.
وتتكون المطلوبات المالية للشركة من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة وأطراف ذات عالقة دائنة ،وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد
االستحقاق .ويمكن أن تنتج مخاطرالسيولة أيضا عن عدم المقدرة على بيع موجودات ثابتة بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها ،وقد تقع أية أحداث
طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما يؤثرسلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية.

-1-18

2المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة يف إدارة الشركات المساهمة المدرجة

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئي�سي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ،كما إن كبارالتنفيذيين
في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها ،وسيتوجب على
كبارالتنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت
الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة .باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال
قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى
تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.

-1-19

2المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

-1-20

2المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ً
ً
طرفا في دعاوي قضائية أخرى ً
سواء مدعيا أو مدعى عليه ،ومن شأن
فيما يخص الدعاوي والمطالبات التي تقيمها الشركة أو التي تقام ضدها قد تجد نفسها
ً
أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقا�ضي واإلجراءات التنظيمية التأثيرسلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية،
وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوي أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية
لتلك الدعاوي أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات .وقد تشمل هذه الدعاوي على سبيل المثال ال الحصر المسائل الزكوية
والضريبية ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرارالتني تنجم عن اإلهمال أو اإلحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات .وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل
ً
هذه القضايا ستؤثرسلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .ال توجد دعاوي قضائية أومطالبة مقامة
ً
ضد الشركة أو تحقيق جاريمكن أن يؤثرعلى الشركة (فضال راجع قسم رقم " 7اإلقرارات").
ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية ،وفي حال
عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها ،فإنها ستكون عرضة لعقوبات وغرامات مالية ،مما سيؤثربشكل سلبي على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.

-1-21

2المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها ،مما يعرض الشركة لمخاطرتعطل هذه األنظمة ،كانهيارالنظام أو فشل أنظمة الحماية
أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات اإللكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة الالزمة لتشغيل هذه
األنظمة وإدارتها ،وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبيرأو إخفاق
متكرر ،سيؤثرذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

-1-22

2المخاطر المتعلقة بالعقود مع الموردين

تعتمد الشركة في توريد منتجاتها على عدد من الموردين المحليين مع اإلشارة أن عالقتها مع مورديها تقوم على أساس أوامر وطلبات التوريد والشراء
المباشر .ويمثل أكبر( )2موردين للشركة ما نسبته ( )%52.59و( )%56.85من إجمالي تكلفة المبيعات على التوالي ،بمبلغ إجمالي  123٫7مليون ريال سعودي
ومبلغ إجمالي  110٫1مليون ريال سعودي كما في نهاية العام 2020م و2019م على التوالي ،كما شكلت النسبة في نهاية الفترة  30يونيو 2021م نسبة
قدرها ( )%55.69من إجمالي تكلفة المبيعات وبمبلغ إجمالي  55٫7مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المنتهية في  30يونيو 2020م حيث بلغت تلك النسبة
( )%50.62من إجمالي تكلفة المبيعات وبمبلغ إجمالي  56٫7مليون ريال سعودي .وتمثل مشتريات بضاعة خالل الفترة تشمل( :أجهزة حاسب آلي مكتبي
ومحمول ،طابعات ،أحبار ،إكسسوارات أجهزة الحاسب اآللي) كما في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2019م على التوالي وفترة
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الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م( .يرجى الرجوع إلى القسم رقم " 7-4-3موردين الشركة") .وعليه إذا فشلت الشركة في الحفاظ
على عالقتها مع مورديها الرئيسين أو الوفاء بسداد كامل ذممها الدائنة التجارية في المدة المتفق عليها أو اإلخالل بالشروط التعاقدية مع الموردين ،األمر
الذي قد يصعب حصول الشركة على اتفاقيات شراء بالدين بشروط مناسبة في المستقبل مما سيؤثرذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-1-23

2المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة عىل الموظفين غير السعوديين

-1-24

2المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفين غير السعوديين

ً
أقرت الحكومة عددا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية ،والتي اشتملت على إقرار رسوم إضافية
ً
ً
مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية أعتبارا من 2018/1/1م ،وبواقع أربعمائة ( )400ريال سعودي شهريا عن كل موظف غير سعودي
ً
ً
عام 2018م ،تزيد إلى ستمائة ( )600ريال سعودي شهريا عام 2019م ثم ثمانمائة ( )800ريال سعودي شهريا عام 2020م .األمر الذي سيؤدي إلى زيادة
الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين ،وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على
أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضا رسوم إصداروتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غيرالسعوديين (رسوم المرافقين) والتي أصبحت نافذة
ً
ً
ً
ً
ً
اعتبارا من 2017/07/01م ،علما أنها سترتفع تدريجيا من مائة ( )100ريال سعودي شهريا في عام 2017م ،لتصل إلى أربعمائة ( )400ريال سعودي شهريا
عن كل تابع في عام 2020م ،وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته من الممكن أن تؤدي
إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل ،وإذا ما حدث مثل هذا األمر
فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غيرالسعوديين ،األمرالذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غيرالسعوديين أو جزء
منها بشكل مباشر ،أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة ،وبالتالي
سيكون له تأثيرسلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

بلغ عدد الموظفين غير السعوديين ( )28موظف وتشكل نسبة الموظفين غير السعوديين حوالي ( )%75.7من إجمالي الموظفين في الشركة كما في  30يونيو
2021م ،وقد بلغ إجمالي رسوم المقابل المالي للموظفين غير السعوديين ( )361,516ريال سعودي في العام 2020م و( )249,821ريال سعودي في العام
2019م ،.مما قد يؤثرعلى نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غيرالسعوديين
أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج
عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع الخاص ،مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من الموظفين غيرالسعوديين ،مما قد يتسبب في زيادة التكلفة
المالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثربشكل سلبي على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها.

-1-25

2المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-

ً
فيروس كورونا "كوفيد  "19-هو مرض فيرو�سي ُمعدي ُيعرف باسم (فيروس كورونا واختصارا" كوفيد ،)"19-حيث بدء باالنتشار في معظم دول العالم
ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة عالمية وذلك بتاريخ
2020/03/11م.
و نظرا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تف�شي جائحة فيروس كورونا كوفيد  19 -المستجد ،وما صاحب
ذلك من القرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات اإلحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار
جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19حتى تاريخ هذه النشرة ،والتي تقت�ضي على سبيل المثال ال الحصربحظرالتجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن
ومحافظات المملكة وإغالق مراكزالتسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو إلزام بعضها بالعمل عن بعد ،تطبيق
اإلجراءات اإلحترازية في الطيران الداخلي وسيارات األجرة والقطارات والحافالت وتعليق جميع رحالت الطيران الدولي والحافالت ،وتعليق الدخول ألغراض
العمرة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكة.
كما اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان االشتراطات الصحية لمساكن العمالة وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية لمنع انتشارجائحة فيروس
كورونا (كوفيد  )19 -المستجد والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر أن يتم تخصيص للعامل الواحد مساحة  12مترا مربعا من السكن ،بحيث
يكون التباعد االجتماعي مناسبا وال يؤدي إلى نقل أي عدوى ،وإنشاء غرفة تعقيم ،واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة ُمرتادي السكن ،وتركيب أجهزة
تعقيم داخل جميع حافالت العمال الستخدامها بعد الصعود للباصات ،كما يتعين أن تفتح أبواب دخول السكن الخارجية وتغلق بشكل أوتوماتيكي،
غرف عزل منفصلة ،خاصة للعمالة القادمة حديثا من خارج المملكة ،أو العمالة التي تظهر عليها أية
وأن تكون مزودة بستارة هوائية ،باإلضافة إلى توفر ِ
عالمات مرضية ،وتوفرالمطهرات وأدوات التعقيم في كافة مرافق السكن ،فضال عن الكمامات والقفازات الصحية الواقية والمعدة لالستخدام مرة واحدة،
والتعاقد مع شركة متخصصة للنظافة َ
وج ْمع النفايات داخل السكن ونقلها إلى المردم البلدي ،والتعاقد مع شركة متخصصة لمكافحة آفات الصحة داخل
ُ
السكن ،باإلضافة إلى الفحص الدوري لحرارة األفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري بعد التعقيم ،وتوفر جدول يوضح تطهير األسطح بالمطهرات بشكل
دوري ،وجدول لمتابعة تنظيف وتطهيردورات المياه وصنابيرها.
ُ
صاحب العمل ً -
سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية  -بغرامة مالية ال تقل
كما أكدت الئحة االشتراطات الصحية لمساكن العمالة أنه ُيعاقب
عن خمسة آالف ريال ،وال تزيد على عشرة آالف ريال ،عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران ،وتتعدد الغرامة بتعدد
المخالفة ويجوز مضاعفة الحد األعلى للمخالفة في حال تكرارارتكابها.
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وفي حال لم تلتزم الشركة باالشتراطات الصحية لمساكن العمالة ،فإنها ستكون معرضة للغرامات والعقوبات المذكورة أعاله ،كما أنه في حال إصابة أي
من العاملين المقيمين في سكن العاملين بفيروس كورونا ،فإن ذلك قد يتسبب في نقل العدوى إلى العاملين في سكن العمال أو الموظفين في الشركة ،مما
قد يؤدي إلى تعطل األعمال والتأخربتسليم منتجات الشركة إلى عمالئها في المواعيد المتفق عليها ،وبالتالي فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
إن تلك اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من تف�شي الفيروس أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات االقتصادية بما في ذلك قطاع
تجارة الجملة والتجزئة التي تعمل فيه الشركة،وحيث أنه ال يوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثرسلبا
وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

-1-26

2المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة إىل الخارج

ً
حتى تاريخ هذه النشرة تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى دولة األمارات العربية المتحدة وتحديدا مدينة دبي فقط وخالل العام 2019م قد بلغت نسبة
مبيعات التصدير من إجمالي المبيعات  %1.36بمبلغ  2٫8مليون ريال سعودي ،وخالل العام 2020م بلغت نسبة ما تمثله مبيعات التصدير من إجمالي
المبيعات ما نسبته  %7من إجمالي المبيعات بمبلغ  17٫9مليون ريال سعودي على التوالي ،وفي نهاية  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م بلغت نسبة ما
تمثله مبيعات التصديرمن إجمالي المبيعات ما نسبته  %13.2و %6من إجمالي المبيعات بمبلغ  14٫5و 7٫6مليون ريال سعودي على التوالي (يرجى الرجوع إلى
القسم رقم " 5-4-3تصدير المنتجات") ،وفي حال عودة الحظرنتيجة لتف�شي وباء فيروس كورونا "كوفيد  "19فإن ذلك سيؤثرعلى عمليات التصديراألمر
الذي سينتج عنه توقف الطيران الدولي وإغالق الحدود البرية والشحن الجوي وتلف المنتجات باإلضافة إلى التأخرفي تسليم المنتجات ،األمرالذي سيؤثر
ً
ً
بشكال سلبيا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وفي حال قررت الشركة التوسع في اعمال تصديرمنتجاتها من خالل مزاولة األعمال مع دول خارج المملكة ستخضع الشركة للعديد من المخاطرالتي ستنتج
من خالل احتماالت وقوع تبعات ضريبية ،بما يشمل الضرائب الناجمة عن التغيرات في السياسات الضريبية أو من التنفيذ الخاطئ لتلك السياسات،
باإلضافة إلى اإللتزام بالقوانين واللوائح واألنظمة القضائية المختلفة والمتغيرة المتبعة في الدول التي ستمارس الشركة العمل معها ،وتفضيالت المستهلك
التي قد تختلف عن المستهلك داخل المملكة ،والتغيرات السريعة في السياسات واألوضاع الحكومية واإلقتصادية والسياسية والمدنية .إن عدم قدرة
الشركة على إدارة مخاطر األسواق الخارجية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بذلك بكفاءة قد يؤدي إلى الحد من النمو المستقبلي ألعمال تصدير منتجات
ً
الشركة بالخارج أو تعرض الشركة لخسائر نتيجة ذلك ،األمر الذي من شأنه التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.

-1-27

2المخاطر المتعلقة بعقود اإلستئجار

أبرمت الشركة عدد من العقود واإلتفاقيات والذي يبلغ عددها  11عقد كما في نهاية  30يونيو 2021م ،وتشمل هذه العقود عقود اإليجار للمستودعات
ً
ومعارض البيع على شكل عقود منفصلة ،تتراوح مدتها من سنة إلى  19سنة وجميعها تجدد سنويا بشكل تلقائي (يرجى الرجوع إلى قسم رقم " ٩-٤-3قائمة
العقارات المستأجرة") ،إن عدم التزام الشركة باإلتفاقيات التعاقدية وضمان استمراريتها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية الخاصة للعقارات
المستأجرة (معارض البيع والمستودعات) والتي من خاللها يتم اإلحتفاظ بمنتجات الشركة وبضائعها ،سوف يعرضها لخسارة تلك المواقع مما سيضطرها
إلى نقل بضائعها إلى موقع أخر ،باإلضافة إلى تعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بإلتزاماتها التعاقدية ،كما ال
يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة ،وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على اإللتزام ببنود تلك
العقود ،أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا ،وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-1-28

2المخاطر المتعلقة بممارسة التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركة

-1-29

2المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة

ً
كما في تاريخ هذه النشرة لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين طرفا في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام يمنعه من
المنافسة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي حال عدم امتثال أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبارالتنفيذيين لمتطلبات اإلفصاح المستمر
فإن ذلك سيترتب عليه تأثيرسلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تتعامل الشركة في سياق أعمالها اإلعتيادية مع أطراف ذات عالقة كأعضاء مجلس إدارة وكبارالمساهمين ،بتاريخ 1443/01/28هـ (الموافق 2021/09/05م)
حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على الرصيد المستحق إلى أطراف ذات العالقة بمبلغ إجمالي ( )6,764,056ريال سعودي
والتي تمت بين الشركة واألطراف ذات العالقة كما في نهاية فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .والتي تمثل ما نسبته ( )%6من اإليرادات وتمثل
ما نسبته ( )%9.6من إجمالي المطلوبات كما في نهاية  30يونيو 2021م مقارنة في نهاية العام 2020م لم تسجل أي رصيد تعامالت مع األطراف ذات العالقة
نتيجة قيام الشركة بتحويل رصيد األطراف ذات العالقة بمبلغ ( )13,900,000ريال سعودي إلى رأس المال .تتمثل هذه التعامالت في مبلغ قرض حسن (ال
يشمل أي فوائد أو رسوم) مقدم من قبل أحد كبار المساهمين (عبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان) للشركة بمبلغ  3٫3مليون ريال سعودي وتمثل ما نسبته
( )%4.7من إجمالي المطلوبات مستحق السداد في نهاية ديسمبرمن العام 2021م ،في حين بلغ المستحق إلى أطراف ذات عالقة لكبارالمساهمين والتي تتمثل
بتوزيعات أرباح مستحقة الدفع مبلغ ( )1,727,844ريال للمساهم /حمد إبراهيم علي اللحيدان ومبلغ ( )1,736,212ريال سعودي للمساهم  /عبدالكريم
بن إبراهيم اللحيدان كما في نهاية  30يونيو 2021م وتمثل ما نسبته من إجمالي اإليرادات على التوالي ( )%1.6و( )%1.6ومن إجمالي المطلوبات تمثل ما نسبته
( )%2.5و( )%2.4على التوالي لكل من المساهم حمد إبراهيم علي اللحيدان وعبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان .ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قسم
رقم " 7اإلقرارات" "إقراررقم  "8والقسم رقم " 13-3العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة".
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تدفع الشركة بشكل سنوي مبلغ  225,000ريال سعودي مقابل استئجارمستودعين من أصل  11اتفاقية ايجاربمنطقة السلي بمدينة الرياض من قبل أحد
المساهمين الكبار في الشركة (المساهم /عبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان) وتمثل مانسبته من إجمالي التكاليف ( )%8كما في نهاية  30يونيو 2021م .يرجى
الرجوع إلى القسم رقم " 9-4-3قائمة العقارات المستأجرة" والقسم رقم " 13-3العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة".
ً
ً
إن جميع العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة تخضع لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وتتضمن شروطا وأحكاما ذات
أسس تجارية بحتة ،وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على هذه العقود بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) ،وفي حال
عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على تجديد هذه العقود ،فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعاقد معهم على تنفيذ
ً
ً
األعمال المسندة حاليا إلى أطراف ذوي عالقة .وفي حال تعذر على الشركة إيجاد بديل مناسب لألطراف ذوي العالقة المتعاقد معهم حاليا خالل فترة
ً
زمنية معقولة ،فإن ذلك قد يؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية .كما أنه في حال لم تتم التعامالت
ً
واإلتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثرسلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها المستقبلية.

-1-30

2المخاطر المتعلقة بإعتماد الشركة عىل العقارات المستأجرة لجميع فروعها

جميع معارض الشركة ومستودعاتها عقارات مستأجرة ،حيث بلغ إجمالي عدد عقود اإليجار( )11إحدى عشرة عقد إيجاريتعلق بمعارض البيع ومستودعات
الشركة كما في  30يونيو 2021م .ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى القسم رقم " 9-4-3قائمة العقارات المستأجرة" من هذه النشرة .إن عدم مقدرة
الشركة على المحافظة على استمرارية عقود اإليجار المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو بشروط تفضيلية أو عدم تمكنها من
استخدام العين المستأجرة للغرض المخصص لها ،والتي تتضمن معارض البيع ومستودعات ألي سبب كان ،سيضطرها إلخالء العين المستأجرة وإيجاد
ً
ً
أماكن أخرى مناسبة أكثر لمزاولة نشاط الشركة من دون أن تضمن شروط عقود إيجار مالئمة كتلك الموجودة حاليا ،األمر الذي سيؤثر سلبا وبشكل
جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.
تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في الشبكة اإللكترونية
ً
ً
ً
عقدا صحيحا منتجا ألثاره اإلدارية والقضائية ،وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ
1439/05/17هـ ،وقد صدر تعميم وزارة العدل بإعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م) .لدى
الشركة ( )11إحدى عشرة عقد ليست وفق النموذج اإللكتروني ولم تسجل في الشبكة اإللكترونية األمرالذي سيفرض غرامة من قبل وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان على المؤجربمبلغ  1,000ريال سعودي في المرة األولى وفي المرة الثانية مبلغ  2,500ريال سعودي وفي المرة الثالثة بما ال يتجاوز 25,000
ريال سعودي ،وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما يتعلق بعقود اإليجارهذه ،فإنه قد ال ينظرلها من قبل المحاكم السعودية،
ً
وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها مدعى من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المؤجرين بإلتزاماتهم التعاقدية ،وسيؤثرذلك سلبا وبشكل جوهري على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة2
-2-1

2المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية

تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية حيث يتمثل النشاط الرئي�سي للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب اآللي ،وبالتالي قيام المنافسين الحاليين أو
المحتملين بتقديم أسعار أو شروط تنافسية أو حلول أفضل من تلك التي تقدمها الشركة ،فإنها لن تكون قادرة على منافسة تلك الشركات ،مما يؤدي إلى
ً
خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي بشكل جوهري التأثيرسلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية.

-2-2

2المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة العربية السعودية بشكل عام وتشمل ،على
سبيل المثال ال الحصر ،عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك .ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أسا�سي على
النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط
ً
سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي ،والذي من شأنه التأثير سلبا على أداء
الشركة المالي ،نظرا لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.
كما يعتمد استمرارنمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرارالنمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية،
لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية
وتوقعاتها المستقبلية.

-2-3

2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف منطقة الشرق األوسط

أن أعمال الشركة وأصولها وموقعها يتركز في المملكة العربية السعودية ويعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في
المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثربدورها على اقتصاد المملكة .والجديربالذكرأن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤ
خالل األعوام األخيرة نتيجة التقلبات في أسعار النفط .كما تواجه المملكة تحديات تتعلق باالرتفاع الن�سي في معدالت النمو السكاني .وقد يكون لجميع
هذه العوامل تأثير سلبي على اقتصاد المملكة ،األمر الذي سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
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وإضافة إلى ذلك تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم استقرارسيا�سي أو أمني في الوقت الراهن.
وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في العالقات مع هذه الدول ،أو الظروف االقتصادية والسياسية في تلك الدول ،أو في دول أخرى لن تؤثر سلبا
على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بوجه عام ،وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
من شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و/أو أية دول أخرى في الشرق األوسط ،بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر ،التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي واإلعساروارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من التطورات،
أن تؤثرسلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-2-4

2المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفرتغطية تأمينية
ً
كافية عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة ومناسبة تجاريا للشركة وحتى تاريخ هذه النشرة لم توفر الشركة غطاء تأميني لتغطية التكاليف أو الخسائر الناتجة
عن الحرائق والكوارث الطبيعية التي قد تحدث لممتلكات الشركة يرجى الرجوع إلى قسم " ٨-4-3وثائق التأمين" ،األمر الذي سيؤدي تكبد الشركة تكاليف
إضافية وذلك لتصحيح تلك األضرار ،باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف وانخفاض ربحية الشركة بشكل حتمي ،والذي سيكون له أثرسلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-2-5

2المخاطر المتعلقة بنظام الشركات

أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 1437/02/22هـ (الموافق 2015/12/04م) نظام للشركات يحل محل نظام الشركات السابق ،والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ
ً
1437/07/25هـ (الموافق 2016/05/02م) .إن عدم التزام الشركة بالمتطلبات واإلجراءات الخاصة بنظام الشركات ،سوف يؤثر سلبا على عملياتها
التشغيلية ووضعها المالي بشكل عام .كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية حيث تصل حسب نظام
الشركات (المادة  )213إلى ( 500,000ريال) ،وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك المخالفات
وذلك حسب نظام الشركات (المادة  ،)214وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم إلتزامها بتلك القواعد واألحكام،
ً
والذي من شأنه التأثيرسلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

-2-6

2المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

أصدرمجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات بموجب القراررقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م)ً ،
بناء على نظام الشركات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/11م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2021-7-1م)
وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).
وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة ،إال أنه في حال تطبيقها بشكل
إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه واإلدارة والعاملين في الشركة لهذه القواعد
واإلجراءات .وبالتالي في حال تم تطبيق الئحة حوكمة الشركة بشكل إلزامي على الشركات المدرجة في السوق الموازية فإن الشركة ستكون ملزمة بتطبيق
جميع المواد اإللزامية فيها ،بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،وفي حال عدم التزامها بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات
الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية ،أو في حال قامت الشركة بتعيين أعضاء جدد مستقلين تنقصهم الخبرة والدراية في إدارة شركة مدرجة ،فإن هذه
األمور سيكون لها تأثيرسلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
إن مخالفة الشركة ألي من متطلبات نظام حوكمة الشركات واإلجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق
المالية ،والتي سيكون لها تأثيرسلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-2-7

2المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية وهيئة السوق المالية بعد اإلدراج ،بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة .وتشهد
البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدارعدد من األنظمة واللوائح ،أي أنها أكثرعرضة للتغييروالتطوير .وتعتبرتكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة.
وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أواللوائح الحالية أوإصدارقوانين أولوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير
متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين ،أوقد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة
في حال عدم التزامها على هذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر ،مما سيؤثرسلبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-2-8

2المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م .ويفرض هذا النظام ضريبة قيمة مضافة بنسبة %5
على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ماهو وارد في النظام ،وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  ٪٥إلى  ٪١٥وذلك
ً
ابتداء من شهريوليو 2020م ،وبالتالي ،فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها .كما
سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقةً .
وبناء على ذلك ،يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق
ضريبة القيمة المضافة ،والتي تشمل تحصيلها وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة ،وال يوجد في الوقت الحالي
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أي مطالبات أو اعتراضات حالية متعلقة بضريبة القيمة المضافة .وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع
والخدمات بما في ذلك منتجات الشركة .وعليه في حال تمكنت الشركة في تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على العميل ،فإن أسعار خدماتها ستزيد
ً
مما يؤدي إلى خفض الطلب عليها وبالتالي تتأثر عمليات الشركة وأرباحها بشكل سلبي .أما في حال لم تتمكن الشركة في تحويل قيمة الضريبة المضافة كليا
ً
أو جزئيا للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها ،فإنها ستضطرلتحمل قيمة الضريبة غيرالمحصلة من العمالء مما سيؤثربشكل سلبي على أرباح الشركة
ً
ونتائج عملياتها .هذا وإن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثربشكل سلبي على القوة الشرائية للمستهلك مما يؤثرسلبا على معدالت نمو اإليرادات بالشركة.
ً
إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة ،سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى االضرار بسمعتها مما سيزيد أيضا من
التكاليف والمصاريف التشغيلية ،وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�سي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري
على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-2-9

2المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة

يتأثرقطاع الشركة ،كغيره من القطاعات ،بتقلبات العرض والطلب في السوق ،كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة ،فإن شهررمضان وفترة األعياد والحج تقل
فيها أعمال الشركة .لذلك فإن المعروض من أجهزة الجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها مع الهبوط الحاد للطلب على منتجات الشركة سيؤثر على مستويات
البيع لديها ،وبالمقابل ،في حال عدم استغالل الشركة مواسم ارتفاع الطلب مثال على ذلك :موسم بدء الدراسة ،لتحقيق مبيعات مناسبة لمنتجات الشركة
فإنه سيؤثرعلى مبيعات الشركة بشكل عام وبالتالي سيؤثرسلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-2-10

2المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه

أصدرمجلس الوزراء قراره رقم ( )95وتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/12/28م) برفع أسعارمنتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع
المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في المملكة .تعتمد عمليات
الشركة التشغيلية على ضرورة توفرمنتجات الطاقة والكهرباء ،وبلغت تلك التكاليف كما في نهاية  30ديسمبر2020م و 30ديسمبر2019م على التوالي مبلغ
 44ألف ريال سعودي و 33٫2ألف ريال سعودي بزيادة قدرها .%33
ً
ً
كما أصدرت وزارة الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقا) بيانا في تاريخ 1439/03/24هـ (الموافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن
ً
ً
ً
ابتداء
المالي على سبيل المثال لتصحيح أسعارمنتجات الطاقة التي يجري تعديلها شهريا وفقا إلجراءات حوكمة تعديل أسعارمنتجات الطاقة والمياه وذلك
من يوم 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م).

ً
ً
إن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها (علما أن أسعارمنتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفقا إلجراءات
حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه) من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة ،مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرابحها وبالتالي التأثير
السلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-2-11

2المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة ،والتي تفرض بصورة متزايدة معايير
صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة .وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة ،كما يتطلب االلتزام
بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديالت في الممارسات التشغيلية .في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها
بالشكل الصحيح أو في حال تركت من دون عالج أو إدارة سليمة ،إلى خطر تلوث البيئة .إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية
ً
مستقبال يمكن أن يؤدي إلى إغالق الشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها مثل سحب أو
إيقاف التراخيص ،والتي ستؤثرسلبا على عمليات الشركة ،بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثرذلك على مقدرتها على مزاولة
أعمالها وبالتالي التأثيربشكل جوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-2-12

2المخاطر المتعلقة بتغيير آلية إحتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل التعميم رقم  1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ (الموافق 2016/12/05م) الذي يلزم الشركات السعودية
المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنيين السعوديون والخليجيون وغيرهم
على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نهاية العام .وقبل إصدارهذا التعميم ،كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو
ً
الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقا لنظامها األسا�سي ،ولم يتم األخذ باإلعتبارأثراألسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة .وكان من المقرر تطبيق هذا
التعميم في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2016م والسنوات الالحقة لذلك.
ولكن أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطابها رقم 1438/16/12097هـ بتاريخ 1438/04/19هـ (الموافق 2017/01/17م) الذي يقت�ضي تأجيل تنفيذ
التعميم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م والسنوات التي تليها .وإلى أن تصدرالهيئة العامة للزكاة والدخل توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات
تنفيذ هذا التعميم ،فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر ،وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة
الدخل على جميع المقيميين غير الخليجيين المساهمين في الشركات المدرجة والتي تطبق ضريبة اإلستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهميين
غير المقيميين بغض النظر عن جنسياتهم .ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان اإللتزام به حيث أنها شركة
ً
مساهمة مقفلة مملوكة من مساهميين سعوديين ،وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيرا أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية
إلتخاذ الخطوات الالزمة لضمان اإللتزام به فسيؤثرذلك على أعمالها بشكل سلبي وجوهري ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة3
-3-1

2مخاطر السيطرة من قبل المساهمين البائعين

يمتلك المساهمين الرئيسين في الشركة حمد بن إبراهيم اللحيدان  %40وعبدالكريم إبراهيم اللحيدان  %40من أسهم الشركة بعد الطرح بحيث يصبح
مجتمعين يملكون  %80من أسهم الشركة بعد الطرح ،لذلك سيكون بمقدورهم التاثير لوحدهم على جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين ،وبما
إن مصالح المالك المؤسسين قد تختلف بشكل كبيرعن مصالح المساهمين الجدد ،فإن ممارسة المؤسسين لهذه السيطرة على نحويمكن أن يكون له تأثير
سلبي كبيرعلى أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها ،بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على عقود وعمليات الشركة
المهمة ،وتعديل رأس مال الشركة ،وبنود نظامها األسا�سي.

-3-2

2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة يف سعر السهم

قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرا بعد اإلدراج ،وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر :ظروف سوق األسهم،
ضعف أداء الشركة ،عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية ،دخول منافسين جدد للسوق ،التغيرفي رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق
األوراق المالية ،وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية .أن سعرالسهم بعد الطرح قد يتأثربأداء
الشركة ونتائجها أو بعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة بما في ذلك الوضع العام لإلقتصاد ،أو سيولة السوق ،أو تغيراألنظمة الحكومية أو غيرها.

-3-3

2مخاطر اقتصار التداول عىل المستثرين المؤهلين

تنوي الشركة إدراج أسهمها بالسوق الموازية والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم ،ال�شيء الذي يقلل من أعداد
المتداولين وبالتالي حجم التداول في السهم ،مما سيؤثربشكل سلبي جوهري على سيولة وسعرتداول سهم الشركة.

-3-4

2مخاطر عدم توزيع أرباح

تعتمد أرباح السهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها
القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات اإلستثمارية وغيرها من العوامل ذات الصلة
والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واألخر ،والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة
للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم ال .وال تقدم الشركة أي ضمان على اإلطالق بأن مجلس اإلدارة سيو�صي بتوزيع أرباح أو أنه ستتم الموافقة من
قبل المساهمين في إجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أي أرباح .كما ال تقدم أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها
كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.

-3-5

2المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

ال يوجد حاليا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة ،وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد إدراج
الشركة ،وقد يترتب على اإلدراج وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثرذلك على سعرالسهم ،وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر
سيولة وسعرتداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

-3-6

2المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم يف السوق بعد عملية اإلدراج

يمتلك المساهمين الرئيسين في الشركة حمد بن إبراهيم اللحيدان  %40وعبدالكريم إبراهيم اللحيدان  %40من أسهم الشركة بعد الطرح بحيث يصبح
مجتمعين يملكون  %80من أسهم الشركة بعد الطرح ،سيخضع هؤالء المساهمين لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية
ً
وتستمر لمدة اثني عشر شهرا ،حيث لن يكون بمقدورهم التصرف في أي من أسهمهم التي يمتلكونها .إال أنه وبعد إنتهاء فترة الحظر ،فإنه ال يوجد ما يضمن
عدم بيع هؤالء المساهمين لجزء كبيرمن األسهم في السوق أو سيتم توقع حدوث مثل هذا األمر ،فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي على سعرسهم الشركة.

-3-7

2مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

قد ترغب الشركة في المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئيسية ،وعليه ،يجب عليها استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية
وعن السوق المالية السعودية (تداول) ً
بناء على قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج ،والمتعلقة بانتقال الشركات المدرجة
في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية ،وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد
تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق ،فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ نشرة اإلصدار
هذه ،هي سوق يقتصرفيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير
ً
سلبا على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.

-3-8

2مخاطر رغبة الشركة يف االستمرار يف السوق الموازية

بعد اإلدراج في السوق الموازية ،وبعد م�ضي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى السوق
الرئيسية ،ولكنها ترغب في االستمراركشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ هذه النشرة هي
سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبا
على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
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2مخاطر تتعلق بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال

في حال قررت الشركة اصداراسهم جديدة في المستقبل لزيادة رأس مالها ً
بناء على متطلبات أعمالها .وتتضمن العوامل التي تتطلب زيادة الشركة رأس مالها
ما يلي:
yالحاجة للتمويل للتوسع في نشاطات الشركة.
yاستنفاد رأس المال الحالي نتيجة وجود خسائرتشغيلية غيرمتوقعة.
ً
قد ال تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تريده أو بالشكل الذي يخدم مصالحها الذي سيؤثر سلبا على توقعات أعمالها ونتائج عملياتها .كم
أنه إذا ما قررت الشركة زيادة رأس مالها بإصدارأسهم جديدة ،فإن إصدارهذه األسهم الجديدة سيؤدي إلى التأثيرسلبا على سعرالسهم في السوق أو تدني
نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حالة عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.

رشكة احلاسوب للتجارة
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

 	  1-3نبذة عن الشركة
 	  2-3أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة يف هيكل رأسمالها
 	  3-3الطبيعة العامة ألعمال الشركة
 	  4-3نموذج عمل الشركة
 	  5-3التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة
 	  6-3السجالت التجارية للشركة
 	  7-3رؤية الشركة
 	  8-3رسالة الشركة وإستراتيجيتها العامة
 	  9-3نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
 	  10-3سياسة األبحاث والتطوير
 	  11-3انقطاع األعمال
 	  12-3العالمة التجارية
 	  13-3العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
 	  14-3الموظفون
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 3-خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
3نبذة عن الشركة1
شركة الحاسوب للتجارة ("الشركة" أو"المصدر") هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب السجل التجاري رقم ( )1010155454وتاريخ 1420/06/08هـ
(الموافق 1999/09/19م) الصادر بمدينة الرياض ،يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )14,000,000أربعة عشر مليون ريال سعودي مقسم إلى ()1,400,000
مليون وأربعمائة ألف سهم مدفوعة القيمة بالكامل ،القيمة األسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة.
ويتمثل عنوان الشركة الرئي�سي كما هو مذكور بالسجل التجاري في الرياض –شارع العليا-عمارة النملة مكتب رقم .11
ً
تأسست شركة الحاسوب للتجارة ("الشركة" أو "المصدر") بداية كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010155454وتاريخ 1420/06/08هـ
(الموافق 1999/09/19م) الصادربمدينة الرياض ،تحت اسم مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة وبرأس مال قدره ( )100,000مائة ألف ريال سعودي يملكها
سليمان ابراهيم علي اللحيدان بشكل كامل ،وبموجب عقد التأسيس الصادر بمدينة الرياض بتاريخ 1436/02/09هـ (الموافق 2014/12/01م) تحولت
مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم شركة أفق الحاسوب للتجارة وتم إضافة شريك ليصبح المالك هم :األستاذ/
سليمان ابراهيم اللحيدان ،واألستاذ  /حمد ابراهيم علي اللحيدان يملكون بالمناصفة رأس مال الشركة البالغ ( )100,000مائة ألف ريال سعودي مقسمة
إلى ( )100مائة حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ( )1000ألف ريال سعودي دون تغييراألسم التجاري ،وبموجب قرارالشركاء بتاريخ 1441/06/29هـ
(الموافق 2020/02/24م) تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اإلسم التجاري للشركة من شركة أفق الحاسوب للتجارة
إلى شركة الحاسوب للتجارة ،وتنازل الشريك سليمان ابراهيم علي اللحيدان بحصته البالغة  %50كاملة إلى الشريك الجديد األستاذ  /عبدالكريم ابراهيم
علي اللحيدان ،وزيادة رأس مال الشركة ليصبح ( )14,000,000أربعة عشرمليون ريال سعودي مقسم إلى ( )1,400,000مليون وأربعمائة ألف سهم القيمة
األسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة ،وتم استيفاء الزيادة عن طريق تحويل مبلغ ( )13,900,000ثالثة
عشرمليون وتسعمائة ألف ريال سعودي ريال سعودي من حساب جاري الشركاء إلى رأس المال ،وبموجب القرارالوزاري رقم  344بتاريخ 1441/07/08هـ
(الموافق 2020/03/03م) الصادرمن وزارة التجارة تم الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة عشر مليون ريال سعودي ( )14,000,000مقسم إلى مليون وأربعمائة ألف سهم ( )1,400,000القيمة األسمية للسهم
ً
الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم ("المساهم") أيا
كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها.

3أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة يف هيكل رأسمالها2
يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
  (2):مقر لودجلابيان تطورات الشركة منذ تأسيسها
الحدث

العام
1999م

تم تأسيس مؤسسة فردية باألسم التجاري مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة برأس مال  100ألف ريال سعودي يملكها األستاذ /سليمان ابراهيم اللحيدان.

2014م

تم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وإضافة شريك ليصبح المالك هم :األستاذ /سليمان ابراهيم اللحيدان ،واألستاذ  /حمد ابراهيم علي اللحيدان
يملكون بالمناصفة رأس مال الشركة البالغ  100ألف ريال سعودي.

2020م

بموجب قرارالشركاء بتاريخ 1441/06/29هـ (الموافق 2020/02/24م) تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اإلسم التجاري للشركة
من شركة أفق الحاسوب للتجارة إلى شركة الحاسوب للتجارة ،وتنازل الشريك سليمان ابراهيم علي اللحيدان بحصته البالغة  %50كاملة إلى الشريك الجديد األستاذ
 /عبدالكريم ابراهيم علي اللحيدان ،وزيادة رأس مال الشركة ليصبح ( )14,000,000أربعة عشرمليون ريال سعودي مقسم إلى ( )1,400,000مليون وأربعمائة ألف
سهم القيمة األسمية للسهم الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية.

3الطبيعة العامة ألعمال الشركة3
تقدم الشركة حلول وخدمات متكاملة وشاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة والصيانة بالحاسب اآللي حيث تقدم الدعم والحلول والخدمات لتقنية
المعلومات واإلتصاالت بما في ذلك ،أنظمة تشغيل ،واالستشارات الفنية ،والتوريد ،والتنفيذ ،والبرامج ،والدعم والصيانة ،باإلضافة إلى أجهزة الحاسب
اآللي المكتبية والشخصية واكسسوارتها .ويشمل ذلك خدمات التسويق للغير ،البيع بالجملة والتجزئة ،تمديد شبكات الحاسب اآللي وصيانتها ،األعمال
اإللكترونية ،والحلول والبرمجيات حيث تمتلك الشركة معارض تجارية في عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية يتم البيع من خاللها بالجملة في كل
من :جدة ،الرياض ،تبوك ،جيزان ،خميس مشيط ،القصيم ،الخبر ،باإلضافة إلى التسوق اإللكتروني من خالل موقع الشركة.
وتتابع الشركة بانتظام التقنيات الجديدة وشرائح القطاع واتجاهات السوق في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والصيانة بمجال الحاسب اآللي .وتتمتع الشركة
بالقدرة على تقديم مقترحات ذات قيمة مضافة ألكبر عمالئها لتحقيق كفاءة تنفيذ األعمال وتخفيض التكاليف ،وذلك من خالل العمل بشكل وثيق مع
عمالئها.
و يتمثل النشاط الرئي�سي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ،يشمل (بيع الطابعات وأحبارها) ،البيع بالجملة
للبرمجيات ويشمل اإلستيراد ،البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها) ،إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع
أنواعها وأحجامها) ،إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية ،إصالح وصيانة الشاشات ،لوحة المفاتيح ،الفأرة ،وغيرها من ملحقات مشابهة.
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تزاول الشركة أعمالها في الرياض من خالل مقرها الرئي�سي ،وتحظى بوجود محلي واسع يمتد إلى المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من خالل معارضها
اإلقليمية في جدة والخبر،والرياض ،تبوك ،خميس مشيط ،جيزان ،والقصيم وتتركز أعمالها في السوق السعودية وليس لديها أي شركات تابعة أو أصول
جوهرية خارج المملكة .وتشتمل محفظة عمالء الشركة على العديد من شركات القطاع الخاص واألفراد وبعض الجهات شبه الحكومية.
ً
وتتمثل أغراض الشركة وفقا لنظامها األسا�سي بما يلي:
yتجارة الجملة والتجزئة في الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير واألحبار ومستلزماتها والمعدات
واألجهزة الطبية وصيانة وتشغيل الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبية والمعدات واألجهزة الطبية وأجهزة الميكروفيلم واألجهزة
اإللكترونية والكهربائية وأنظمة وكاميرات وأجهزة المراقبة وقطع غيارها واألدوات واألجهزة الدعائية وصيانتها.
yتمديد شبكات الحاسب اآللي وصيانتها واألعمال اإللكترونية.
yخدمات التسويق للغير.
yالوكاالت التجارية.
yالبرمجيات.
yالتجارة.
yتقنية المعلومات.
yالنقل والتخزين والتبريد.
و تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
يتمثل نشاط الشركة الحالي في تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير واألحبار ومستلزماتها
وصيانة وتشغيل الحاسب اآللي.
ال توجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ هذه النشرة.
ال توجد لدى شركة الحاسوب للتجارة خطة حالية بإضافة أي نشاطات أو منتجات جديدة حتى تاريخ هذه النشرة.
ً
ً
ً
كما يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع خالل  12شهرا في أعمالها يمكن أن يؤثرأو يكون قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي للشركة.

3نموذج عمل الشركة4
-4-1

3مقدمة

تقدم الشركة حلول وخدمات متكاملة وشاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة والصيانة بالحاسب اآللي في المملكة العربية السعودية ،وتقدم الشركة
خدماتها من خالل مقرها الرئي�سي ،وتحظى الشركة بوجود محلي واسع يمتد إلى المناطق الغربية والشرقية والجنوبية والوسطى من خالل معارضها اإلقليمية
في جدة والخبر،والرياض ،تبوك ،خميس مشيط ،جيزان ،والقصيم وتتركزأعمالها في السوق السعودية وليس لديها أي شركات تابعة أو أصول جوهرية خارج
المملكة .وتشتمل محفظة عمالء الشركة على العديد من شركات القطاع الخاص واألفراد وبعض الجهات شبه الحكومية .ترتبط الشركة بعالقة قوية مع
مورديها حيث تقوم بشراء جميع منتجاتها من أجهزة حاسب آلي (المحمول ،المكتبي) واألحبار والطابعات وأكسسوارات أجهزة الحاسب اآللي وتقوم بعرض
منتجاتها من خالل معارضها التجارية وموقعها اإللكتروني .وتديرالشركة أعمالها من خالل إدارتها في مدينة الرياض حسب موقعها بالسجل التجاري في شارع
العليا – عمارة النملة مكتب رقم .11
تمارس الشركة وتتبنى أعلى معايير الجودة واإللتزام بتقديم أفضل الخدمات وتنمية وتطوير موظفيها للوصول إلى كسب ثقة عمالئها ،وتعتمد الشركة في
معامالتها على الدفع المباشر ً
بناء على أوامرالشراء.

-4-2

3منتجات وخدمات الشركة

يتمثل نشاط الشركة الحالي على تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها وهي كالتالي:
yالحاسب اآللي بأنواعه (المحمول ،الشخ�صي).
yالطابعات.
yالماسحة الضوئية.
yاألحبار.
yسماعات الرأس.
yمكبرات الصوت.
yلوحة المفاتيح.
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yشاشات الحاسب اآللي.
yأنظمة تشغيل.
yذاكرة التخزين للحاسب األلي.
yالخادم.
yتمديد شبكات الحاسب اآللي وصيانتها.

-4-3

3التراخيص والشهادات الحكومية

يوضح الجدول التالي كما في تاريخ هذه النشرة التراخيص والشهادات الحكومية التي حصلت عليها الشركة لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
  (3):مقر لودجلاالتراخيص والشهادات الحكومية
صاحب الترخيص

رقم الترخيص
أو الشهادة

الجهة المصدرة

تاريخ اإلصدار

تاريخ اإلنتهاء

السجل التجاري

شركة الحاسوب للتجارة

1010155454

وزارة التجارة

1420/06/08هـ (الموافق
1999/09/19م)

1447/02/19هـ (الموافق
2025/08/14م)

شهادة تسجيل فرع

فرع شركة الحاسوب
للتجارة

1010170033

وزارة التجارة

1422/07/15هـ (الموافق
2001/10/03م

1447/03/23هـ (الموافق
2025/09/16م)

شهادة تسجيل فرع

فرع شركة الحاسوب
للتجارة

3550026352

وزارة التجارة

1432/02/21هـ (الموافق
2011/01/27م)

1444/03/23هـ (الموافق
2022/10/19م)

شهادة الزكاة والدخل

شركة الحاسوب للتجارة

1110661209

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

1442/08/12هـ (الموافق
2021/03/26م)

1443/09/29هـ (الموافق
2022/04/30م)

شهادة السعودة

شركة الحاسوب للتجارة

20002105015005

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

1442/10/18هـ (الموافق
2021/05/30م)

1443/01/22هـ (الموافق
2021/08/31م)

شهادة اشتراك في
التأمينات االجتماعية

شركة الحاسوب للتجارة

38937807

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

1442/10/18هـ (الموافق
2021/05/30م)

1442/11/18هـ (الموافق
2021/06/28م)

شهادة عضوية في الغرفة
التجارية

شركة الحاسوب للتجارة

101000096787

غرفة الرياض

1441/12/01هـ (الموافق
2020/07/22م)

1447/02/18هـ (الموافق
2025/08/13م)

شهادة المحتوى المحلي

شركة الحاسوب للتجارة

M100443

هيئة المحتوى المحلي
والمشتريات الحكومية

1442/11/05هـ (الموافق
2021/06/15م)

1444/12/25هـ (الموافق
2023/07/14م)

شهادة السالمة

شركة الحاسوب للتجارة

1-000662957

المديرية العامة للدفاع
المدني

1442/05/28هـ (الموافق
2021/01/12م)

1443/05/28هـ (الموافق
2022/01/02م)

الترخيص  /الشهادة

المصدر :إدارة الشركة
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3مبيعات الشركة حسب المنتجات

ً
سجلت الشركة نموا في المبيعات في نهاية العام 2020م ،حيث بلغ ذلك المعدل حوالي ( )%22مقارنة بالعام 2019م بإجمالي مبيعات للعام 2020م حوالي
 255,4مليون ريال سعودي مقارنة بالعام 2019م حيث حققت الشركة مبيعات  209مليون ريال سعودي .وارتفعت المبيعات نتيجة الطلب العالي على
منتجات الشركة ،ويرتبط هذا اإلرتفاع بالمبيعات التي تحققت من منتج أجهزة الكمبيوتر المحمول حيث بلغت المبيعات  107.5مليون ريال سعودي وما
نسبته من المبيعات حوالي  %42مقارنة بالعام 2019م حققت الشركة من مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمول حوالي  64.4مليون ريال سعودي بنسبة
من المبيعات  ،%31يلي ذلك المنتج باإلرتفاع أجهزة الكمبيوتر المكتبي حيث بلغت المبيعات  63.6مليون ريال سعودي وبنسبة من المبيعات حوالي %25
مقارنة بالعام 2019م حققت الشركة من مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبي حوالي  46.6مليون ريال سعودي بنسبة من المبيعات  .%22في حين بلغ إجمالي
المبيعات في نهاية فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م حوالي  110.2مليون ريال بإنخفاض بالنمو قدره ( )%8مقارنة بنفس الفترة حيث بلغت
المبيعات في نهاية فترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م حوالي  121مليون ريال سعودي ،وانخفضت المبيعات نتيجة انخفاض الطلب على منتجات
الشركة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م مقارنة بالفترة المنتهية في  30يونيو 2020م ،نتيجة انخفاض مبيعات منتج أجهزة الكمبيوتر
المحمول حيث بلغت حوالي  31٫7مليون ريال سعودي وتمثل مانسبته  %29من إجمالي المبيعات مقارنة بنفس الفترة المنتهية في  30يونيو 2020م حققت
الشركة مبيعات من هذا المنتج بلغت حوالي  52٫7مليون ريال سعودي وتمثل ما نسبته  %44من إجمالي المبيعات ،هذا وانخفضت مبيعات منتج أجهزة
الكمبيوتر المكتبي في نهاية فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م حيث بلغت حوالي  23.4مليون ريال سعودي وتمثل مانسبته  %21من إجمالي
المبيعات مقارنة بنفس الفترة المنتهية في  30يونيو 2020م حققت الشركة مبيعات من هذا المنتج بلغت حوالي  30.6مليون ريال سعودي وتمثل ما نسبته
 %25من إجمالي المبيعات ،في حين ارتفعت مبيعات منتج الطابعات خالل فترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م حيث بلغت حوالي  31.1مليون ريال
سعودي مقارنة بنفس الفترة المنتهية في  30يونيو 2020م حققت الشركة مبيعات من هذا المنتج بلغت حوالي  11.6مليون ريال سعودي وتمثل ما نسبته
 %10من إجمالي المبيعات .والجدول ادناه يوضح تفاصيل مبيعات الشركة حسب منتجاتها ونسبتها من إجمالي المبيعات لألعوام 2019م و2020م على
التوالي باإلضافة إلى المعلومات المالية لفترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م:
  (4):مقر لودجلاإيرادات الشركة حسب المنتج
2019م

نسبة من
المبيعات
لعام 2019م

2020م

نسبة من
المبيعات
لعام 2020م

 30يونيو
2021م

نسبة من
المبيعات

 30يونيو
2020م

نسبة من
المبيعات

المنتج
(جميع المبالغ بالريال
السعودي)
جهازكمبيوترمحمول

64,383,540

%31

107,550,510

%42

31,717,789

%29

52,695,129

%44

جهازكمبيوترمكتبي

46,565,310

%22

63,585,330

%25

23,441,733

%21

30,591,942

%25

شاشات

6,778,703

%3

7,009,548

%3

4,409,604

%4

3,022,280

%3

طابعات

28,330,182

%14

30,246,784

%12

31,072,742

%28

11,635,451

%10

حبرسائل

22,020,256

%11

16,542,666

%6

4,920,777

%4

9,348,562

%8

حبرمسحوق

24,252,963

%12

13,675,275

%5

6,040,420

%5

8,242,394

%7

ماسح ضوئي (سكانر)

3,772,350

%2

2,436,957

%1

1,015,847

%2

1,197,488

%1

اكسسوارات أجهزة الحاسب اآللي

12,624,755

%6

14,326,797

%6

7,564,265

%7

4,008,341

%2

اإلجمالي

208,728,059

%100

255,373,868

%100

110,183,175

%100

120,741,588

%100

المصدر :الشركة
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3تصدير المنتجات

ً
تقدم الشركة خدمات التصدير لمنتجاتها لعدد من عمالئها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحديدا في مدينة دبي حيث بلغ إجمالي مبيعات التصدير في
العام 2020م حوالي  17,915,814ريال سعودي وتمثل ما نسبته من إجمالي مبيعات للعام 2020م حوالي  ،%7كما بلغ إجمالي مبيعات التصدير في العام
2019م حوالي  2,841,750ريال سعودي وتمثل ما نسبته من إجمالي مبيعات للعام 2019م حوالي  ،%1.36وجميع عمالئها شركات تعمل في القطاع الخاص،
وتعتمد الشركة في التعامل مع عمالئها الخارجيين على أساس أوامر شراء والدفع مباشرة من خالل التواصل مع اإلدارة العامة للشركة بالرياض .هذا ويتم
تحميل العمالء من خارج المملكة جميع تكاليف الشحن والنقل عند إصدار أي فاتورة بيع ،وهذه المبيعات تدخل ضمن مبيعات الجملة .هذا وارتفعت
مبيعات التصديرفي نهاية فترة الستة األشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م بمعدل نمو ( )%101وبإجمالي مبيعات تصدير 14٫5مليون ريال سعودي وتمثل ما
نسبته  %13.2من إجمالي المبيعات ،مقارنة بنفس الفترة حيث حققت الشركة مبيعات في نهاية  30يونيو 2020م حوالي  7٫5مليون ريال سعودي وما نسبته
 %6من إجمالي المبيعات كما في  30يونيو 2020م.
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3عمالء الشركة

-4-6

yوصف العمالء:
ً
نظرا ألن الشركة تعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي ،وحيث أنها تقدم خدماتها من خالل مقرها الرئي�سي
بمدينة الرياض باإلضافة إلى معارض البيع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وموقعها اإللكتروني .تقوم الشركة بتصنيف
عمالئها إلى عمالء الجملة والتجزئة حيث أن عمالئها يستمرون بالزيادة بشكل سنوي حيث بلغ إجمالي عدد العمالء للفترة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م حوالي  362عميل وتقوم العالقة مع العمالء على أساس أوامر وطلبات شراء مباشرة .هذا وبلغ إجمالي عدد العمالء في
نهاية فترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م حوالي  230عميل.
وكما في نهاية العام 2020م و2019م على التوالي ،بلغ مبيعات عمالء الجملة حوالي  234٫5مليون ريال سعودي بنسبة من إجمالي
المبيعات  %91.8وفي العام 2019م حوالي  184مليون ريال سعودي بنسبة من إجمالي المبيعات  ،%88في حين بلغت مبيعات عمالء
التجزئة في نهاية العام 2020م حوالي  20٫9مليون ريال سعودي بنسبة من إجمالي المبيعات  %8.2وفي العام 2019م حوالي  24٫7مليون
ريال سعودي بنسبة من إجمالي المبيعات  ،%11.8وباإلشارة إلى المعلومات المالية للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م
في الجدول أدناه ارتفعت مبيعات الجملة لتصل إلى  93٫5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م مقارنة بمبيعات  92٫4مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو 2020م على التوالي .في حين انخفضت مبيعات التجزئة محققة في  30يونيو 2021م مبيعات  17مليون ريال
سعودي مقارنة في  30يونيو2020م حققت الشركة  28٫4مليون ريال سعودي .كما في نهاية فترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو2021م
لم تسجل الشركة أي إيرادات من خالل موقعها اإللكتروني ،والجدول التالي يوضح مبيعات الشركة حسب تصنيف العمالء كما يلي:
  (5):مقر لودجلاتصنيف عمالء الشركة
المبيعات كما
في  30يونيو
2021م
(ريال سعودي)

نسبة من
إجمالي
المبيعات

المبيعات كما
في  30يونيو
2020م
(ريال سعودي)

نسبة من
إجمالي
المبيعات

نسبة من
نسبة من
المبيعات خالل
المبيعات خالل
إجمالي
إجمالي
العام 2020م
العام 2019م
المبيعات
المبيعات
(ريال سعودي)
(ريال سعودي)
لعام 2020م
لعام 2019م

عمالء الجملة

184,060,817

%88.18

234,467,537

%91.81

93,513,553.76

%85

92,366,728.26

%76

عمالء التجزئة

24,667,242

%11.82

20,906,331

%8.19

16,669,621.45

%15

28,374,859.43

%24

اإلجمالي

208,728,059

%100

255,373,868

%100

110,183,175

%100

120,741,588

%100

العميل

المصدرإدارة الشركة

yكبار عمالء الشركة:
تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العمالء وتقوم العالقة على أساس أوامر وطلبات شراء مباشرة ،يمثل أكبر ستة ( )6عمالء في نهاية
العام 2020م ما نسبته ( )%15.45من إجمالي المبيعات مقارنة في نهاية العام 2019م بلغ نسبة أكبر( )6عمالء ما نسبته ( ،)%12.94وكما
في نهاية  30يونيو 2021م بلغ نسبة أكبر ( )6عمالء مانسبته ( )%8.75من إجمالي المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الما�ضي بلغ
نسبة أكبر ( )6عمالء كما في  30يونيو 2020م مانسبته ( )%9.15من إجمالي المبيعات .والجداول التالية توضح مبيعات أكبر ( )6عمالء
للشركة ونسبتهم من إجمالي المبيعات كما يلي:
  (6):مقر لودجلاكبار عمالء الشركة أللعوام 2019م و2020م والفترة المنتهية يف  30يونيو 2021م و 30يونيو 2020م
المبيعات خالل العام 2019م
(ريال سعودي)

نسبة من إجمالي المبيعات

شركة النخبة لألحبار

5,401,074

%2.59

شركة زيرو ون كمبيوتر

5,840,344

%2.80

مؤسسة عبدالله الشهري

6,404,653

%3.07

مؤسسة سند العروبة للتجارة

2,437,917

%1.17

شركة العثمان للتجارة

5,027,570

%2.41

شركة اإلختصا�صي لخدمات الحاسب اآللي

1,888,077

%0.90

اإلجمالي

26,999,635

%12.94

كبارالعمالء للعام 2019م

المصدر :إدارة الشركة
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المبيعات خالل العام 2020م
(ريال سعودي)

نسبة من إجمالي المبيعات

شركة أرض الغدير

8,324,308

%3.26

شركة النخبة لألحبار

7,977,377

%3.12

شركة صائب للكمبيوترات

7,931,798

%3.11

شركة الشتاء والصيف

6,019,987

%2.36

مؤسسة عبدالله الشهري

5,105,882

%2.00

شركة نون للتجارة اإللكترونية

4,094,162

%1.60

اإلجمالي

39,453,514

%15.45

كبارالعمالء للعام 2020م

المصدر :إدارة الشركة

المبيعات للفترة المنتهية
في  30يونيو 2021م
(ريال سعودي)

نسبة من إجمالي المبيعات

شركة الدرب الساطع للكمبيوترواإلتصاالت

1,579,278

%1.43

مؤسسة عبدالله الشهري

1,615,810

%1.47

شركة النخبة لألحبار

2,650,230

%2.41

شركة الشتاء والصيف

1,149,262

%1.04

مؤسسة بصائرالحاسب األمنية

1,003,768

%0.91

شركة مقلة للكمبيوتر

1,654,229

%1.50

اإلجمالي

9,652,577

%8.75

كبارالعمالء للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م

المصدر :إدارة الشركة

المبيعات للفترة المنتهية
في  30يونيو 2020م
(ريال سعودي)

نسبة من إجمالي المبيعات

مؤسسة سند العروبة للتجارة

1,147,518

%0.95

شركة فاست للكمبيترات

1,262,611

%1.05

شركة محمد عبدالرحمن بن خزيم التجارية

1,822,558

%1.51

شركة اإلختصا�صي لخدمات الكمبيوتر

1,366,747

%1.13

شركة بوابة نت للتجارة

1,597,541

%1.32

شركة زيرو ون للكمبيوتر

3,855,938

%3.19

اإلجمالي

11,052,913

%9.15

كبارالعمالء للفترة المنتهية في  30يونيو 2020م

المصدر :إدارة الشركة
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3موردين الشركة

تعتمد الشركة في توريد منتجاتها على عدد من الموردين الرئيسيين مع اإلشارة أن عالقتها مع مورديها تقوم على أساس أوامر وطلبات التوريد والشراء
المباشر .ويمثل أكبر ( )7موردين للشركة ما نسبته ( )%100من إجمالي تكلفة المبيعات كما في نهاية العام 2020م و2019م والفترة المنتهية في  30يونيو
2021م على التوالي ،وتمثل مشتريات بضاعة خالل الفترة تشمل( :أجهزة حاسب آلي مكتبي ومحمول ،طابعات ،أحبار ،اكسسوارات أجهزة الحاسب اآللي)
كما في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م و 31ديسمبر2019م والفترة المنتهية في  30يونيو 2021م على التوالي .والجدول التالي يوضح ذلك:
  (7):مقر لودجلاموردين الشركة

طبيعة
العالقة

المشتريات
خالل العام
2019م
(ريال
سعودي)

المورد
(جميع
المبالغ
بالريال
السعودي)
شركة
ريدنجتون
العربية
السعودية
للتوزيع

شراء أحبار
وطابعات
وأجهزة كمبيوتر
مكتبية
ومحمولة

65,438,309

شركة مترا
كومبيوترجروب

شراء طابعات
وأجهزة كمبيوتر
محمولة
ومكتبية

44,692,497

شركة ابتك
السعودية
العربية

نسبة من
إجمالي
تكلفة
المبيعات
لعام 2019م

%33.78

%23.07

المشتريات
خالل العام
2020م
(ريال
سعودي)

69,233,767

54,490,917

نسبة من
إجمالي
تكلفة
المبيعات
لعام 2020م

%29.43

%23.16

المشتريات
خالل الفترة
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(ريال
سعودي)

33,960,548

21,775,308

نسبة من
إجمالي
تكلفة
المبيعات

%33.93

%21.76

المشتريات
خالل الفترة
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(ريال
سعودي)

33,769,953

22,951,339

نسبة من
إجمالي
تكلفة
المبيعات

%30.14

%20.48

شراء أجهزة
كمبيوتر
محمولة
ومكتبية

24,569,163

%12.68

35,896,224

%15.26

12,044,670

%12.04

19,467,573

%17.37

شركة لوجيكوم
العربية
السعودية

شراء أحبار
وأجهزة كمبيوتر
محمولة

21,358,662

%11.02

30,714,424

%13.06

15,045,425

%15.03

17,131,357

%15.29

شركة عقالنيات
للتقنية
المحدودة

شراء أجهزة
كمبيوتر
محمولة
ومكتبية

24,624,992

%12.71

28,533,501

%12.13

11,610,040

%11.60

9,808,321

%8.75

شركة الموجه
للتجارة

شراء أحبار

11,449,003

%5.91

10,024,199

%4.26

3,781,359

%3.78

5,439,671

%4.85

شركة سارية
المحدودة

شراء أجهزة
كمبيوتر
محمولة

1,604,545

%0.83

6,355,960

%2.70

1,860,798

%1.86

3,485,260

%3.11

اإلجمالي

193,737,171

235,248,992

100,078,149

112,053,474

المصدر :الشركة

ً
واستنادا على استراتيجية الشركة ،تعتمد الشركة في توريد منتجاتها بالعمل مع موردين محليين الذين يقدمون أفضل األسعار والخدمات والجودة ويلبون
متطلبها بشروط تنافسية ،وتحتفظ الشركة بقائمة بالموردين البديلين المؤهلين في جميع المجاالت التي تخدمها ،وذلك للحد من اإلعتماد على أي من
الموردين على وجه الخصوص .وتقوم الشركة بمراجعة اتفاقيات التوريد الخاصة بها مع أطراف خارجية على أساس سنوي لجميع الفئات.
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3وثائق التأمين

-4-8

  (8):مقر لودجلاوثائق التأمين للشركة
اسم شركة التأمين

نوع التغطية التأمينية

شركة التعاونية للتأمين

الضمان الصحي التعاوني

مدة السريان

الحد األق�صى للتغطية التأمينية
حد المنفعة القصوى لكل شخص لمدة سنة بالوثيقة  500,000ريال سعودي

من 2021-02-13م حتى 2022-02-12م

المصدر :الشركة

3قائمة العقارات المستأجرة

-4-9

يوضح الجدول أدناه جميع العقارات المستأجرة وهي كالتالي:
تاريخ بداية
اإليجار

تاريخ نهاية
اإليجار

مبلغ اإليجار
(السنوي)

مكتب اإلدارة – الرياض

شركة عبدالرحمن عبدالله المو�سى

إداري

الرياض

2002/01/01م

2023/12/31م

29,800

معرض الرياض العليا

شركة تنمية العقاروالسياحة

معرض بيع

الرياض

2002/01/01م

2023/12/31م

96,900

مستودع السلي  1000متر

عبدالكريم إبراهيم اللحيدان

مستودع

الرياض

2005/01/01م

2023/12/31م

150,000

مستودع السلي  500متر

عبدالكريم إبراهيم اللحيدان

مستودع

الرياض

2019/08/01م

2023/12/31م

75,000

معرض تبوك

مؤسسة مرجي عايد مرجي المطيري

معرض بيع

تبوك

2010/01/01م

2023/12/31م

12,000

معرض جازان

محمد تركي القصيبي

معرض بيع

جازان

2010/01/01م

2023/12/31م

20,000

معرض جده

عبدالرحمن حمد التويجري

معرض بيع

جده

2005/01/01م

2023/12/31م

50,000

معرض القصيم

عبدالله رويضان الرويضان

معرض بيع

القصيم

2015/01/01م

2023/12/31م

28,000

معرض خميس مشيط

عبدالعزيزعيد القحطاني

معرض بيع

خميس مشيط

2011/01/01م

2023/12/31م

60,000

معرض خميس مشيط

عبدالعزيزعيد القحطاني

معرض بيع

خميس مشيط

2018/01/01م

2023/12/31م

16,875

معرض الخبر

شركة سعيد محمد بن زقر

معرض بيع

الخبر

2004/01/01م

2023/12/31م

55,000

اسم المعرض

المؤجر

النشاط

المدينة

المصدر :الشركة

وحتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي عقارات مملوكة لدى الشركة ،وفيما يلي توضيح لشروط عقود إيجارالعقارات المذكورة في الجدول أعاله:
yيجب على الشركة اإللتزام بجميع الشروط واإللتزامات المحددة في العقد ،وإال يعتبر العقد الغي ويحق للمستأجر سحب العقار دون أي
تعويض في حال تم استخدام العقار في غيراإلستخدام المحدد حسب العقد.
yالتزام الشركة في الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية والدفاع المدني وتأمين وسائل األمن والسالمة.
yيحق للمستأجرسحب العقاردون اعتراض في حال عدم القيام بسداد اإليجارخالل  3أشهرمن تاريخ اإلستحقاق.
yيحق للمستأجرإعادة النظرفي تقديرقيمة اإليجارالسنوي متى ما رأى ذلك مع إشعارالمؤجر.
yال يجوز للشركة تأجيرأي من العقارات المستأجرة للغير(من الباطن).
ً
yيحق للمستأجرإلغاء العقد إذا أخلت الشركة بأي من مواد العقد وشروطه ولم تقم الشركة بتصحيح الوضع خالل ( )30يوما.
ً
yيتم تجديد جميع العقود بشكل سنوي ويتم التجديد تلقائيا في حال عدم وجود أي اعتراض وفي حال عدم الرغبة بتجديد العقد يتم
ً
إشعارالمستأجرخالل ( )45يوما بعدم الرغبة بالتجديد.
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3التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة5
yمؤسسة فردية:
بتاريخ 1420/06/08هـ (الموافق 1999/09/19م) ،تأسست شركة الحاسوب للتجارة ("الشركة" أو "المصدر") كمؤسسة فردية
بموجب السجل التجاري رقم ( ،)1010155454بإسم مؤسسة أفق الحاسوب للتجارة وبرأس مال قدره ( )100,000مائة ألف ريال
سعودي.
yشركة ذات مسؤولية محدودة:
بتاريخ 1436/02/09هـ (الموافق 2014/12/01م) وبموجب عقد التأسيس الصادر بمدينة الرياض ،تحولت مؤسسة أفق الحاسوب
للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم شركة أفق الحاسوب للتجارة وبرأس مال قدره ( )100,000مائة ألف ريال سعودي
يملكها كل من:
إجمالي الحصص

األسم

اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

سليمان ابراهيم علي اللحيدان

50

1,000

50,000

حمد ابراهيم علي اللحيدان

50

1,000

50,000

اإلجمالي

100

100,000

yشركة مساهمة مقفلة:
بتاريخ 1441/06/29هـ (الموافق 2020/02/24م) ،وبموجب قرارالشركاء تمت الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة
وتعديل اإلسم التجاري للشركة من شركة أفق الحاسوب للتجارة إلى شركة الحاسوب للتجارة ،وتنازل الشريك سليمان ابراهيم علي
اللحيدان بحصته البالغة  %50كاملة إلى الشريك الجديد األستاذ  /عبدالكريم ابراهيم علي اللحيدان ،وزيادة رأس مال الشركة ليصبح
( )14,000,000أربعة عشر مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )1,400,000مليون وأربعمائة سهم القيمة األسمية للسهم الواحد منها
( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة ،وتم استيفاء الزيادة عن طريق تحويل مبلغ ( )13,900,000ثالثة عشر
مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي ريال سعودي من حساب جاري الشركاء إلى رأس المال ،وبموجب القرار الوزاري رقم  344بتاريخ
1441/07/08هـ (الموافق 2020/03/03م) الصادر من وزارة التجارة تم الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة،
ليصبح هيكل الملكية قبل اإلدراج كالتالي:
عدد األسهم قبل الطرح

نسبة الملكية قبل الطرح

عدد األسهم بعد الطرح

نسبة الملكية بعد الطرح

إسم المساهم

الجنسية

حمد بن ابراهيم اللحيدان

سعودي

700,000

%50

560,000

%40

عبدالكريم بن ابراهيم اللحيدان

سعودي

700,000

%50

560,000

%40

1,400,000

%100

1,120,000

%80

اإلجمالي

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة عشرمليون ريال سعودي ( )14,000,000مقسم إلى مليون وأربعمائة سهم ( )1,400,000القيمة األسمية للسهم الواحد
ً
منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وكلها أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم ("المساهم") أيا كان عدد
أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها.

3السجالت التجارية للشركة6
فرع شركة الحاسوب للتجارة
تأسس الفرع بموجب السجل التجاري رقم  1010170033بتاريخ 1422/07/15هـ (الموافق 2003/10/03م) ،حيث تم استئجار موقع للفرع في مدينة
الرياض-حي العليا-طريق الملك فهد ،ويمارس الفرع نشاط تركيب وتمديد شبكات الكمبيوترواإلتصاالت ،البيع بالتجزئة للمعدات السمعية والصوتية ،بيع
معدات وأجهزة سلكية والسلكية ،أنشطة تصويرالمستندات بإستخدام الميكروفيلم.
أفق الحاسوب للتجارة
تأسس الفرع بموجب السجل التجاري رقم  3550026352بتاريخ 1432/02/21هـ (الموافق 2011/01/27م) ،حيث تم استئجار موقع للفرع في مدينة
تبوك-حي المهرجان-طريق الملك فهد ،ويمارس الفرع نشاط بيع أجهزة الحاسب اآللي واكسسوارتها.
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3رؤية الشركة7
تعزيزثقة عمالء الشركة من خالل تقديم المنتجات والخدمات المميزة.

3رسالة الشركة وإستراتيجيتها العامة8
تسعى الشركة بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج عامة في مجال تجارة الجملة والتجزئة والصيانة بالحاسب اآللي وملحقاته
والبرمجيات وأنظمة التشغيل باإلضافة إلى األحبار والطابعات ،ومن خالل أعمالها تسعى إلى تعزيز وكسب ثقة عمالئها بتقديم المنتجات والخدمات المميزة
وبأسعار تنافسية ،كما وضعت خطط وأهداف مستقبلية تتوائم مع استراتيجيتها ورؤيتها من أجل مواجهة التحديات المحتملة والتغيرات اإلقتصادية من
أجل تحقيق تطور ونمو والعائد للمساهمين.
وتستخدم الشركة معرفتها وابتكاراتها وخبرتها في مجال تجارة الجملة والتجزئة والصيانة بالحاسب اآللي لتقديم منتجات مصممة ومعدة حسب طلب عمالئها
من أجل تلبية احتياجات قطاعاتهم .على سبيل المثال ،الطلب المتزايد على أجهزة الحاسب اآللي للطالب والطالبات فيما يخص التعليم عن بعد ،باإلضافة
ً
إلى تزايد الطلب في قطاع األعمال نتيجة العمل عن بعد ،وتأثير رؤية  2030على قطاع األعمال أيضا وباألخص تزايد عدد المنشأة الصغيرة والمتوسطة
المستمر ،وإحياء قطاعات بالسوق مثل الترفيه والسياحة وبالتالي توسع الشركات بهذه القطاعات وبالتالي تزايد طلب المنشئات بهذه القطاعات على أجهزه
الحاسب اآللي وملحقاته والبرمجيات وصيانتها.
ً
في الوقت الذي تولي فيه الشركة تقديرا كبيرا لشراكتها مع الموردين االستراتيجيين والعالقات طويلة األمد مع عمالئها ،وعلى الرغم من أن الطبيعة غير
الحصرية لهذه الشراكات قد تؤدي لزيادة مناف�سي الشركة – وهوما يعد أحد المخاطر-إال أنها في الوقت ذاته تمنح الشركة مرونة أكبرفي طرح منتجات وحلول
مصممة وفقا للمواصفات التي يشترطها العميل .وفي كثيرمن األحيان قد يتطلب ذلك من الشركة شراء منتجات وخدمات من مورديها غيراالستراتيجيين.
وعليه تنتهج الشركة استراتيجية العمل التالية:
yتعزيزنطاق المنتجات الحالية والبحث بإستمرارعن منتجات جديدة ذات ربحية عالية.
yتوطيد العالقة مع العمالء الحاليين وذلك من خالل تلبية طلباتهم والحفاظ على أعلى معاييرالجودة.
yزيادة المنتجات الحالية وإضافة منتجات جديدة.
yتحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.
yالخبرة في إطالق منتجات جديدة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة للحاسب اآللي وملحقاته.

3نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة9
yمتانة األداء المالي المميزللشركة.
yالمحافظة على الكفاءات اإلدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
yالخبرة في إطالق منتجات جديدة في قطاع الحاسب اآللي.
yقاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.
yحجم العمليات التشغيلية للشركة.
yالخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
yالتواجد في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.
yتعزيزالعالقات مع العمالء االستراتيجيين.
yمواصلة تعزيزالكفاءة التشغيلية وتحسينها.
yاالستخدام األمثل للموظفين.

3سياسة األبحاث والتطوير10
ال توجد سياسة معينة بشأن األبحاث والتطويرلدى الشركة ،غيرأن الشركة تقوم ببعض البحوث والدراسات للوصول إلى تقديم أفضل المنتجات بأسعار
تنافسية ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات من خالل األنظمة التقنية واإللكترونية بهدف تقليل التكاليف.

3انقطاع األعمال11

ً
ً
ً
يؤكد مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثرأو يكون قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي للشركة خالل األثني عشرشهرا.
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3العالمة التجارية12
حتى تاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بتسجيل العالمة التجارية لها (يرجى الرجوع إلى قسم المخاطر "المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية
وحقوق الملكية").

3العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة13
بتاريخ 1443/01/28هـ (الموافق 2021/09/05م) حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على رصيد المستحق إلى أطراف ذات
العالقة بمبلغ إجمالي ( )6,764,056ريال سعودي والتي تمت بين الشركة واألطراف ذات العالقة كما في نهاية فترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م.
والتي تمثل ما نسبته ( )%6من اإليرادات ،مقارنة بالعام 2020م حيث ال يوجد أي رصيد مع أطراف ذات عالقة نتيجة قيام الشركة بتحويل رصيد األطراف
ذات العالقة بمبلغ ( )13,900,000ريال سعودي إلى رأس المال ،ويتمثل هذا الرصيد كما في نهاية الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م بتوزيعات أرباح
للمساهمين مستحقة الدفع لكبار المساهمين للشركة مبلغ ( )1,727,844ريال سعودي للمساهم حمد بن إبراهيم اللحيدان ومبلغ ( )5,036,212ريال
سعودي للمساهم  /عبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان متضمن المبلغ (طبيعة المعاملة مع الطرف ذو العالقة) قرض حسن للشركة بمبلغ  3,300,000ريال
سعودي من قبل المساهم يمثل ما نسبته ( )%4.7من إجمالي المطلوبات مقدم من المساهم للشركة خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،هذا وسيتم
سداد القرض الحسن في نهاية ديسمبر2021م ،وال توجد هناك أي فوائد أو رسوم يتم احتسابها ويتم الزام الشركة بسدادها.
هذا وأبرمت الشركة عدد اثنان ( )2اتفاقية إيجار مع أطراف ذات عالقة من أصل  11اتفاقية إيجار مع أحد كبار المساهمين المساهم  /عبدالكريم بن
ً
إبراهيم اللحيدان ،وبلغت قيمة عقود اإليجارمع الطرف ذو العالقة (طبقا للمبالغ المدفوعة في عقود اإليجارمع األطراف ذات العالقة) مبلغ  225,000ريال
ً
سعودي سنويا بنسبة من إجمالي رصيد التعامالت مع الطرف ذوالعالقة ( )%4.5والذي يبلغ ( )5,036,212ريال سعودي وبنسبة من إجمالي اإليرادات ()%0.2
كما في نهاية  30يونيو 2021م ،تتمثل في عقود ايجارلمستودعات عددها ( )2اثنان يتم احتفاظ منتجات الشركة بها ،وبيانها كما يلي:
yأبرمت شركة الحاسوب للتجارة اتفاقية ايجار لمستودع يبلغ مساحته 1000م يقع في منطقة السلي بمدينة الرياض مع المساهم /
عبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان بمبلغ ايجار سنوي  150,000ريال سعودي ،وبدأ عقد اإليجار من الفترة 2005/01/01م وينتهي في
2023/12/31م( .يرجى الرجوع إلى قسم رقم " 9-4-3قائمة العقارات المستأجرة" باإلضافة إلى شروط عقود اإليجار للعقارات
المستأجرة أسفل الجدول).
yأبرمت شركة الحاسوب للتجارة اتفاقية ايجار لمستودع يبلغ مساحته 500م يقع في منطقة السلي بمدينة الرياض مع المساهم /
عبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان بمبلغ ايجار سنوي  75,000ريال سعودي ،وبدأ عقد اإليجار من الفترة 2019/08/01م وينتهي في
2023/12/31م( .يرجى الرجوع إلى قسم رقم " 9-4-3قائمة العقارات المستأجرة" باإلضافة إلى شروط عقود اإليجار للعقارات
المستأجرة أسفل الجدول).
إن العقود والمعامالت مع المساهم  /عبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان (طرف ذو عالقة) الخاصة بإتفاقية اإليجارلعدد  2مستودع خضعت لموافقة مجلس
ً
ً
وأحكاما ذات أسس تجارية بحتة ً
بناء على ما يتفق عليه كال الطرفين ،تتمثل في حق انتفاع من
اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وتتضمن شروطا
تلك األصول من خالل احتفاظ الشركة بمنتجاتها في تلك المستودعات ،وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على هذه العقود والتجديد لها
عام أخر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) ،كما أنه ال يوجد أي مصلحة مباشرة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو
اإلدارة التنفيذية بالشركة لتلك العقود.
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3الموظفون14

ً
بلغ عدد موظفي الشركة كما في  30يونيو2021م عدد ( )37موظفا منهم ( )9موظف سعودي و( )28موظف غير سعودي وبنسبة سعودة قدرها (،)%24
ً
وتندرج الشركة في برناج نطاقات حاليا ضمن النطاق األخضر.
وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2019م و2020م و 30يونيو 2021م:
  (9):مقر لودجلاأعداد الموظفين ونسبة السعودة
2019م

 30يونيو 2021م

2020م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

12

%29

10

%27

9

%24

غيرالسعوديون

29

%71

27

%73

28

%76

المجموع

41

%100

37

%100

37

%100

المصدر :الشركة

  (10):مقر لودجلاتوزيع الموظفين حسب إدارات الشركة
كما في  31ديسمبر2019م
القسم

كما في  31ديسمبر2020م

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

سعوديون

الغير
سعوديون

المجموع

اإلدارة التنفيذية

1

1

2

1

1

2

1

1

2

الشئون اإلدارية

2

0

2

1

0

1

1

0

1

الشئون المالية

2

2

4

1

2

3

1

2

3

الشئون القانونية

0

0

0

0

0

0

0

0

0

إدارة تقنية المعلومات

1

1

2

1

1

2

1

1

2

العالقات العامة

1

0

1

1

0

1

1

0

1

المستودعات

1

6

7

1

6

7

1

6

7

قسم الصيانة

0

3

3

0

2

2

0

2

2

قسم المبيعات والتدريب

2

10

12

2

9

11

2

10

12

قسم السكرتارية

2

1

3

2

1

3

1

1

2

السائقين

0

5

5

0

5

5

0

5

5

اإلجمالي

12

29

41

10

27

37

9

28

37

المصدر :الشركة

يقرأعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغييرجوهري لطبيعة نشاط الشركة.
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 4-هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
4هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح1

ً
يبلغ رأس مال الشركة حاليا أربعة عشر مليون ريال سعودي ( )14,000,000مقسم إلى مليون وأربعمائة ألف ( )1,400,000سهم القيمة األسمية للسهم
الواحد منها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل ،يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:

  (11):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
عدد األسهم
قبل الطرح

القيمة األسمية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية
المباشرة قبل
الطرح

عدد األسهم
بعد الطرح

القيمة األسمية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية
المباشرة بعد
الطرح

حمد بن ابراهيم اللحيدان

700,000

7,000,000

%50

560,000

5,600,000

%40

عبدالكريم بن ابراهيم اللحيدان

700,000

7,000,000

%50

560,000

5,600,000

%40

المستثمرين المؤهلين

-

-

-

280,000

2,800,000

%20

اإلجمالي

1,400,000

14,000,000

%100

1,400,000

14,000,000

%100

إسم المساهم

ال يوجد أي ملكية غيرمباشرة في أسهم الشركة ألي من المساهمين أعاله كما بتاريخ هذه النشرة.

4الهيكل التنظيمي للشركة2
الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳉﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

أﻣﲔ ﴎ اﻟﻤﺠﻠﺲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻟﺤﻴﺪان

ﻋﺒﺪاﻠﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﻮﻳﻄﺮ

وﻣﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﲔ
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﴍﻳﻒ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح

ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﻤﺸﱰﻳﺎت

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

أﴍف ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰﻫﲑي

ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﻫﺎﱐ رﺷﻴﺪ
ﻋﺒﺪاﻠﻟﻄﻴﻒ رﺷﻴﺪ

ﺷﺎﻏﺮ

ﻫﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻟﺤﻴﺪان

المصدر :إدارة الشركة
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4مجلس اإلدارة3
يديرالشركة مجلس إدارة يتألف من ( )4أعضاء أثنان ( )2منهم مستقلين وأثنان ( )2منهم غيرمستقل.
  (12):مقر لودجلامجلس إدارة الشركة وأمين السر
م
1

األسم
حمد ابراهيم اللحيدان

الجنسية

العمر

الصفة

تاريخ بدء العضوية

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

55

غيرتنفيذي  /غيرمستقل

2020/07/21م

2

عزام عبدالعزيزالزبن

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

61

غيرتنفيذي  /مستقل

2020/07/21م

3

عبدالله محمد الخويطر

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

61

غيرتنفيذي  /مستقل

2020/07/21م

4

علي عبدالكريم اللحيدان

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

21

غيرتنفيذي  /غيرمستقل

2020/07/21م

5

محمد احمد عبد الحميد عبد الرحمن

أمين سرالمجلس ومديرعالقات المساهمين

مصري

31

المصدر :إدارة الشركة

ً
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  4أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات واستثناءا من ذلك
عين الشركاء أول مجلس إدارة لمدة ( )5سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة مقفلة وذلك بتاريخ 1441/11/30هـ (الموافق
2020/07/21م).
قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1442/01/04هـ (الموافق 2020/08/23م) تعيين السيد /محمد أحمد عبدالحميد عبدالرحمن كأميين سرلمجلس اإلدارة
ومديرعالقات المساهمين.
تم اإلستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض اإلستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض اإلستقالل
ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في اآلتي:
ً
yأن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في
مجموعتها.
ً
yأن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العاميين الماضيين لدى الشركة.
yأن يكون قد أم�ضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس األخرين وأمين السر:
مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة:
yضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوارفيما بين األعضاء.
yضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته.
yضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها اإلستراتيجية.
yقيادة المجلس في إختيارالرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية إدارة الشركة.
yدعم لجان المجلس من خالل تقديم التوجيهات اإلدارية وتقييم األداء.
yإجراء التصويت فيما يتعلق بتعيين األدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
yتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.
مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:
yالموافقة على مهام الشركة ورؤيتها.
yالمساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها اإلستراتيجية المستقبلية.
yاإلشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة.
yالموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
yتوثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضراإلجتماعات التي يوقع عليها األعضاء.
yإدراج أي معامالت مع األطراف ذوي العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها.
yالموافقة على الميزانية السنوية للشركة.
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مسؤوليات أمين السر:
yالتوقيع مع رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين على محاضروقرارات المجلس.
yالتوقيع مع رئيس المجلس على السجل الخاص الذي تدون فيه محاضرالمجلس.
ملخص السيرة الذاتية ألعضاء المجلس وأمين سر المجلس ومدير عالقات المساهمين:
  (13):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لحمد إبراهيم اللحيدان
االسم

حمد ابراهيم اللحيدان

العمر

55

الجنسية

سعودي

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين

2020م
yحاصل على درجة البكالوريوس تخصص عمارة من جامعة الملك سعود عام 1987م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة الماجستيرتخصص عمارة من جامعة الملك سعود عام 2005م.
yعضو مجلس إدارة في شركة التكنولوجيا الخضراء التجارية من الفترة 2000/11/02م حتى تاريخ هذه النشرة.
yعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران من الفترة 2010/08/14م حتى تاريخ هذه النشرة.

الخبرات العملية

yعضو مجلس إدارة بجامعة سليمان الراجحي من الفترة 2000/05/12م إلى 2003/05/01م.
yرئيس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين من الفترة 2004/09/17م إلى 2006/09/16م
yعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية من الفترة 2009/05/16م إلى 2012/05/15م

  (14):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعزام عبدالعزيز الزبن
االسم

عزام عبدالعزيزالزبن

العمر

61

الجنسية

سعودي

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين

2020م

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة بكالوريوس إدارة األعمال في العام 1982م من جامعة الملك سعود
yرئيس قطاع اإلدارة العامة بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية من الفترة 1993/06/11م حتى تاريخ هذه النشرة.
yمحاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي من الفترة 1983/10/08م حتى 1993/03/25م.
yعضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية من الفترة 2014/11/12م حتى 2016/11/12م.

الخبرات العملية

yعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمطاحن الدقيق من الفترة 2005/06/14م حتى 2007/06/14م.
yعضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للثروة السمكية من الفترة 2001/09/14م حتى 2004/09/14م.
yعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة من الفترة 2000/01/01م حتى 2001/01/01م.

  (15):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعبدالله محمد الخويطر
االسم

عبدالله محمد الخويطر

العمر

61

الجنسية

سعودي

تاريخ التعيين

2020م

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

yحاصل على درجة البكالوريوس تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام 1985م.
yحاصل على درجة الماجستيرتخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام 1991م.
yرئيس لجنة تعديل اتفاقيات القروض والمنح بالصندوق السعودي للتنمية من 2016/7/1م إلى 2019/6/30م.
yرئيس لجنة اإلشراف على مشاريع الصندوق السعودي للتنمية من الفترة 2016/7/1م إلى 2019/6/30م.
yرئيس لجنة فحص وتحليل عروض المشاريع المقدمة للصندوق السعودي للتنمية من الفترة 2016/7/1م إلى 2019/6/30م.
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  (16):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعلي عبدالكريم اللحيدان
االسم

علي عبدالكريم اللحيدان

العمر

21

الجنسية

سعودي

تاريخ التعيين

2020م

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

ثانوي

الخبرات العملية

ال يوجد

  (17):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لمحمد أحمد عبدالرحمن
االسم

محمد احمد عبد الحميد عبد الرحمن

العمر

31

الجنسية

مصري

تاريخ التعيين

2020م

المنصب

أمين سرالمجلس ومديرعالقات المساهمين

المؤهالت العلمية

بكالوريوس قانون عام 2011م جامعة القاهرة

الخبرات العملية

سكرتيررئيس مجلس االدارة بشركة العمران والصحة للتجارة من الفترة 2016/05/02م حتى 2018/03م.

4لجان مجلس اإلدارة4

ً
عمال بالئحة حوكمة الشركات تتبنى الشركة معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين .وحيث أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية وليست الزامية على
الشركة إال أن الشركة ستعمل على االلتزام بكافة األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشكل تدريجي خالل الفترة
ً
القادمة ،قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها حيث وافقت الجمعية العادية على تشكيلها
بتاريخ 1441/12/16هـ (الموافق 2020/08/06م) .كما قامت الشركة بإعداد الئحة حوكمة خاصة بها تتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة
السوق المالية ،حيث قامت الجمعية العامة للشركة بإعتماد الئحة الحوكمة الداخلية الخاصة بالشركة بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م).

4لجنة المراجعة

-4-1

تختص لجنة المراجعة بوضع اإلقتراحات والنظم المالية التي يمكن تطبيقها في الشركة ،كما لها أن تقوم بإقتراح نظام مالي يخدم الشركة ،وللجنة طلب
القوائم الدورية والسنوية من إدارة الشركة وتقوم بتحليل هذه القوائم وتقديم اإلقتراحات والتوصيات إلدارة الشركة ،كما تقوم برفع تقرير نصف سنوي
إلى مجلس اإلدارة إلحاطته واعتماد ما يلزم.
تتألف لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم:
  (18):مقر لودجلالجنة المراجعة
1

عبدالله محمد الخويطر

رئيس اللجنة

2

عزام عبدالعزيزالزبن

عضو

3

علي عبدالكريم اللحيدان

عضو

وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:
yاإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها في أداء المهام المناطة بها من مجلس اإلدارة.
yالمراقبة الدقيقة لنظام الرقابة الداخلية وإعداد تقريرخطي يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها.
yتحليل تقاريرالمراجعة الداخلية ،والمتابعة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
yرفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجعي حسابات الشركة.
yمتابعة عمل مراجعي الحسابات والموافقة على أي عمل خارج نطاق أنشطة المراجعة المسندة لهم.
yدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها.
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yدراسة مالحظات المحاسب القانوني بشأن البيانات المالية ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الخصوص.
yدراسة البيانات المالية األولية والسنوية قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأنها.
yدراسة السياسات المحاسبية الجاري تطبيقها وإبداء الرأي ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة
  (19):مقر لودجلاالسيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة
االسم

عبدالله محمد الخويطر– رئيس اللجنة

االسم

عزام عبدالعزيزالزبن  -عضو

االسم

علي عبدالكريم اللحيدان  -عضو

ً
فضال راجع الجدول رقم (" )١٥ملخص السيرة الذاتية ألعضاء المجلس"
ً
فضال راجع الجدول رقم (" )14ملخص السيرة الذاتية ألعضاء المجلس"
ً
فضال راجع الجدول رقم (" )16ملخص السيرة الذاتية ألعضاء المجلس"

4اإلدارة التنفيذية5
وتتكون اإلدارة التنفيذية من األعضاء الموضحين بالجدول التالي:
  (20):مقر لودجلااإلدارة التنفيذية للشركة
المؤهل
العلمي

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ
التعيين

الملكية
المباشرة

الملكية غير
المباشرة

شريف السيد سيد عبدالفتاح

بكالوريوس

الرئيس التنفيذي

مصري

57

1999م

-

-

أشرف محمود محمود الزهيري

بكالوريوس

مديرإدارة المبيعات

مصري

59

1999م

-

-

ثانوية

مديرإدارة المشتريات

باكستاني

47

1997م

-

-

بكالوريوس

مديرإدارة الشؤون المالية

مصري

49

2002م

-

-

االسم

وصيف توصيف الرحمن عبدالرحمن
هاني رشيد عبداللطيف رشيد
شاغر
هيا عبدالكريم إبراهيم اللحيدان

**

-

مديرالمراجعة الداخلية

بكالوريوس

مديرإدارة الموارد البشرية

-

-

-

-

-

سعودية

24

2014م

-

-

ً
** تعتزم الشركة خالل الفترة القادمة وتحديدا في الربع األول من العام 2022م تعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية ،باإلضافة إلى إنشاء إدارة الشؤون القانونية وتعيين مدير لتلك اإلدارة بعد إدراج الشركة (يرجى
وشغور
منصب مديرإدارة المراجعة الداخلية") ،هذا وتستعين الشركة بأحد المكاتب القانونية في حال وجود أي قضايا أو تقديم
الرجوع إلى قسم المخاطرة "المخاطرالمتعلقة بعدم وجود إدارة شؤون قانونية
مشورة قانونية.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
  (21):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لشريف السيد عبدالفتاح
االسم

شريف السيد عبدالفتاح

العمر

57

الجنسية

مصري

المنصب

الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين

1999م

المؤهالت العلمية

بكالوريوس هندسة من جامعة طنطا.

الخبرات العملية

إلتحق السيد شريف عبدالفتاح مع الشركة منذ التأسيس في العام 1999م حيث كان مديرإدارة المشتريات والمبيعات ثم أصبح المديرالعام
ً
ً
للشركة بداية من العام 2006م حتى 2019م ويعمل حاليا الرئيس التنفيذي للشركة.

  (22):مقر لودجلاالسيرة الذاتية ألشرف محمود الزهيري
االسم

أشرف محمود الزهيري

العمر

59

الجنسية

مصري

المنصب

مديرإدارة المبيعات

تاريخ التعيين

1999م

المؤهالت العلمية

بكالوريوس زراعة جامعة اإلسكندرية عام 1987م.

الخبرات العملية
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  (23):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لهاني رشيد عبداللطيف رشيد
االسم

هاني رشيد عبداللطيف رشيد

العمر

49

الجنسية

مصري

المنصب

مديرإدارة الشؤون المالية

تاريخ التعيين

2002م

المؤهالت العلمية

بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1995م.
yسبق له العمل كمحاسب بشركة سيارات الكموني من الفترة 1995/07/01م حتى 1997/05/02م.

الخبرات العملية

yمحاسب بشركة الدويش للتجارة من الفترة 1998/03/23م حتى 2001/02/24م.

  (24):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لوصيف توصيف الرحمن عبد الرحمن
االسم

وصيف توصيف الرحمن عبدالرحمن

العمر

47

الجنسية

باكستاني

المنصب

مديرإدارة المشتريات

تاريخ التعيين

1997

المؤهالت العلمية

ثانوية

الخبرات العملية

عمل لدى شركة الحاسوب في إدارة المشتريات من العام 2001م وحتى تاريخ هذه النشرة.

  (25):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لهيا عبدالكريم اللحيدان
االسم

هيا عبدالكريم اللحيدان

العمر

24

الجنسية

سعودية

المنصب

مديرإدارة الموارد البشرية

تاريخ التعيين

2014م

المؤهالت العلمية

درجة البكالوريوس إدارة أعمال جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عام 2020م.

الخبرات العملية

تعمل كمديرة إدارة الموارد البشرية بشركة الحاسوب من العام 2014م وحتى تاريخ هذه النشرة.
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 5-سياسة توزيع األرباح

ً
تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة .ووفقا للنظام األسا�سي للشركة ،فإن أي قراربتوزيع أرباح نقدية ،يجب أن يصدر
من قبل الجمعية العامة العادية ً
بناء على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها،
بما فيها أرباح الشركة ،والوضع المالي ،والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاط الشركة ،واحتياجات
ً
ً
الشركة من النقد حاليا ومستقبال ،وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.
ً
ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحا ،وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة ،وتخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود
ً
معينة وفقا لنظام الشركة األسا�سي ،حيث نصت المادة ( )47السابعة واألربعون من النظام األسا�سي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية على
النحو اآلتي:
 ّ 1يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.

 2للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص. 3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدراإلمكان على المساهمين .وللجمعية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي
ً
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
 4يوزع من الباقي بعد ذلك للمساهمين نسبة تمثل  %5خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع ووفق ما تقرره الجمعية العامة وبحسبماتقتضيه مصلحة الشركة.
 5مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )20العشرون من هذا النظام ،والمادة ( )76السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعدً
ما تقدم نسبة ( )%5من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها
العضو.
 6مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )37السابعة والثالثون من الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غيرالمدرجة ،يجوز للشركةً
توزيع أرباح مرحلية على مساهميها على أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع هذه األرباح بموجب قراريجدد سنويا.
ً
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق وتستحق األسهم المطروحة حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا
من تاريخ نشرة اإلصدارهذه وعن السنوات التي تليها.
يوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنة المالية في  31ديسمبر 2019م والسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م وفترة
الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م:
  (26):مقر لودجلابيان توزيعات األرباح
2019م
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

 30يونيو 2021م
(مفحوصة)

صافي الربح

6,647,641

11,034,282

5,666,819

توزيعات األرباح المعلنة في الفترة

6,807,980

6,653,935

8,010,044

6,807,980

6,653,935

8,010,044

%100

%100.1

%72.6

البيان (بالريال السعودي)

توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

**

نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح

***

***

المصدر :القوائم المدققة للعام 2019م و2020م والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م
** تمثل األرباح المدفوعة في العام 2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،أرباح حققتها الشركة عن سنوات مالية سابقة وهي 2018م و2019م و2020م حيث يتم سداد وتوزيع تلك
األرباح في السنوات التي تليها.
ً
*** وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) على توزيع أرباح على المساهمين في الشركة وفقا لنسبة ملكية كل مساهم في رأس مال الشركة .هذا وتم احتساب نسبة
توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح ً
بناء على صافي الربح المحقق في العام 2020م والذي يبلغ  11,034,282ريال سعودي.

وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل العام 2019م والعام 2020م ،إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في المستقبل وتستحق األسهم
ً
محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ نشرة اإلصدارهذه وعن السنوات المالية التي تليها.
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حرطلا تالصحتم مادختسا

 6-استخدام متحصالت الطرح
تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت االكتتاب ( ،)26,600,000سيدفع منها نحو ( )1,600,000ريال سعودي كمصاريف االكتتاب والتي تشمل أتعاب
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومصاريف فتح حساب األمانة ومصاريف التسويق باإلضافة إلى نفقات الطباعة والتوزيع ونفقات أخرى تتعلق بالطرح،
هذا وسيتم توزيع صافي متحصالت الطرح على المساهمين البائعين "على أساس تناسبي بحسب األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من أسهم االكتتاب .ولن
تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح".

رشكة احلاسوب للتجارة

| 39

تارارقإلا

 7-اإلقرارات
يقرأعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
ً
ً
ً
 1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدريمكن أن يؤثرأو يكون قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي خالل الـ  12شهرا األخيرة. 2لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلبالتسجيل وطرح األسهم فيما يتعلق بإصدارأو طرح أي أسهم.
ُ
 3لم يكن هناك أي تغير سلبي وجوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيلوطرح األسهم.
 4بخالف ما ذكر في الصفحة ب والصفحة  33من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة منأي نوع في المصدر.
 5يقرأعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد دعاوي قضائية أو مطالبة مقامة ضد الشركة أو تحقيق جاريمكن أن يؤثرعلى الشركة. 6يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ملتزمة بكافة األحكام الواردة في نظام الشركات بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ1436/1/28هـ (الموافق 2005/11/10م) والذي دخل حيزالتنفيذ في تاريخ 1437/7/25هـ (الموافق 2016/05/02م).
 7ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة بالشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة. 8أن الشركة يوجد لديها تعامالت مع أطراف ذات عالقة كما في تاريخ هذه النشرة وحصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة العاديةالمنعقدة بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة وبين المساهمين من األطراف
ذات العالقة والترخيص بها لعام قادم يرجى الرجوع للبند رقم " 13-3العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة" فيما يخص بند
استئجار عدد  2مستودع من احد كبار المساهمين (المساهم /عبدالكريم بن إبراهيم اللحيدان) ،وبتاريخ 1443/01/28هـ (الموافق
2021/09/05م) حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على رصيد المستحق إلى أطراف ذات العالقة بمبلغ
إجمالي ( )6,764,056ريال سعودي والتي تمت بين الشركة واألطراف ذات العالقة كما في نهاية فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م .وأنه في حال حدوث تعامالت مع أطراف ذات عالقة سواء كانت قائمة أو في المستقبل سيتم التصويت عليها في الجمعية العامة
لمساهمي الشركة.
ً
 9أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها وتقوم حاليا بالعمل على تسجيل العالمةالتجارية.
	10-بإستثناء ما ورد في قسم عوامل المخاطرة ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسو على علم بأي مخاطرجوهرية أخرى من الممكن أن تؤثرعلى
قرارالمستثمرين المؤهلين في اإلستثمارباألسهم المطروحة.
	11-أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
	12-أن الشركة تعتزم خالل الفترة القادمة وبشكل تدريجي تعيين مدير إدارة مراجعة داخلية بعد إدراج الشركة خالل الربع األول من العام
2022م.
	13-ال يوجد لدى الشركة أي فروقات أو مطالبات زكوية على اإلقرارات الزكوية المقدمة من قبلها ،وسددت الشركة الزكاة المستحقة عليها،
وال يوجد حتى تاريخ هذه النشرة أي ربوط زكوية نهائية أو قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ألي سنة من السنوات السابقة ،أو
مخصصات متعلقة بالفروقات الزكوية وال يوجد نزاعات قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

| 40

رشكة احلاسوب للتجارة

 حرطلا فيراصم

 8-مصاريف الطرح
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع التكاليف المتعلقة بالطرح ،والتي يتوقع أن تبلغ حوالي ( )1,600,000ريال سعودي ،حيث سيتم خصمها بالكامل
من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة ( )26,600,000ريال سعودي.
وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،وتكاليف التسويق والطباعة ،والمصاريف األخرى
المتعلقة بالطرح .والجدير بالذكر أن الشركة سوف لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت
االكتتاب ،وسيقوم المساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد االنتهاء من عملية الطرح.
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 9-المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
9تقديم طلب إىل الهيئة لتسجيل وطرح األسهم يف السوق الموازية1
تقدمت الشركة بطلب لتسجيل وطرح األسهم بالسوق الموازية حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق
المالية .وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدارهذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة ،وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية
الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية.
يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث أن التوقيع على نموذج
طلب االكتتاب وتسليمه إلى الجهة المستلمة يعتبربمثابة إقراربالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

9االكتتاب يف األسهم المطروحة2
سيتم طرح مائتان وثمانون ألف ( )280,000سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة أسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد تمثل  %20عشرون
بالمائة من رأس مال الشركة ،سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر ( )95ريال سعودي للسهم الواحد ،وبقيمة إجمالية قدرها ()26,600,000
مليون ريال سعودي ،ويقتصراالكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة على المستثمرين المؤهلين وهم
كما يلي:
yمؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
yعمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من
اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة
مسبقة منه.
yحكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز
اإليداع.
yالشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
yالشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
yصناديق اإلستثمار.
yاألجانب غيرالمقيمين المسموح لهم باإلستثمارفي السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي
إلستثماراألجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
yالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
yأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.
yأشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقاتً
في كل ربع سنة خالل األثني عشرة شهرا 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.ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.yأي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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9طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة3
سوف تتوفرنماذج االكتتاب للمكتتبين خالل فترة الطرح لدى كل من المستشارالمالي ومديراالكتتاب والشركة ،ويجب على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب
ً
وفقا لتعليمات االكتتاب الموضحة في نموذج االكتتاب وفي هذه النشرة .وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشروط واألحكام وأن يستكمل كافة
األقسام ذات الصلة في نموذج االكتتاب .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفاء أي من شروط
ً
ً
ً
االكتتاب .وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب .ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقا قانونيا ملزما بين المكتتب
والشركة.
يمتلك المساهمون البائعون قبل الطرح مائة بالمائة ( )%100من رأس مال الشركة ،وستكون ملكيتهم ثمانون بالمائة ( )%80من رأس مال الشركة بعد انتهاء
الطرح ،ويمكن للمكتتبين الحصول على نسخة من نشرة اإلصدارونموذج طلب االكتتاب من المستشارالمالي أو مديراالكتتاب:
المستشارالمالي
شركة دارالتمويل واإلستثمارالمالية
الرياض – طريق الملك فهد  -برج المملكة الدور 25
ص .ب  56973الرياض 11564
هاتف+966 11 211 0777 :
فاكس+966 11 211 0888 :
الموقع اإللكترونيwww.darfin.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@darfin.com.sa :

مديراالكتتاب
شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
مركزبن حمران ،شارع التحلية ،الدور السابع مكتب رقم 704
ص .ب  17381جدة 21484
هاتف+966 12 6655071 :
فاكس+966 12 6655723 :
الموقع اإللكترونيwww.nefaie.com :
البريد اإللكترونيinfo@nefaie.com :

9فترة الطرح وشروطها4

ً
سيبدا مدير االكتتاب في استالم نماذج طلب االكتتاب ً
بدء من يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م) وحتى يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ
(الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م) ،وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب بمراجعة الطلب والمستندات المطلوبة ،وفي حال اكتمال الطلب
يقوم بختم النموذج وتقديم نسخه منه إلى مقدم الطلب .في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب أو لم يتم ختمه
ً
من قبل مديراالكتتاب ،يعتبرنموذج طلب االكتتاب الغيا.

يجب على المكتتب تحديد عدد األسهم التي سيقوم باالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد
األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعرالعرض البالغ ( )95ريال سعودي للسهم ،الحد األدنى لالكتتاب هو ( )10عشرة أسهم ،بينما الحد األعلى لالكتتاب هو
( )69,990تسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعون سهم لكل مكتتب.
ً
يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقا بالمستندات التالية ،حسبما ينطبق الحال ،وعلى مدير االكتتاب مطابقة الصور مع النسخ األصلية،
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب أو الوكيل:
yأصل وصورة بطاقة األحوال المدنية (للمكتتب الفرد).
ً
yأصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون طلب االكتتاب مقدما من الوكيل بالنيابة عن المكتتب).
yصورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع (إذا كان المكتتب شركة).
yصورة من السجل التجاري وصورة هوية المفوض بالتوقيع وصورة تراخيص هيئة السوق المالية (في حال كان المكتتب صندوق
استثماري أو شركة مرخصة من هيئة السوق المالية ،ويضاف نسخة عن االتفاقية بين المكتتب والشركة المرخصة في حال المحافظ
أو اتفاقيات االستثماربالنيابة).
yأي مستندات أخرى يتم طلبها أو اإلطالع عليها.
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ً
يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد األسهم المتقدم بطلبها مضروبا
بسعراالكتتاب البالغ ( )95ريال سعودي للسهم ،ويعتبركل مكتتب أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:
yتسليم نموذج طلب االكتتاب إلى المستشارالمالي ومديراالكتتاب.
yتسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
yتقديم خطاب التخصيص من مديرالطرح إلى المكتتب والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.
يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم االكتتاب المراد االكتتاب بها بالكامل للجهة المستلمة من خالل اإليداع في حساب األمانة بإجراء حوالة مباشرة ،ويحق
ً
ً
للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليا أو جزئيا إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح ،وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم
تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.

9اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض5
سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة تتم تسميته ("الطرح األولي لشركة الحاسوب للتجارة") والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب االكتتاب ،ويجب
على المكتتبين إيداع مبالغ االكتتاب في حساب األمانة المذكور والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب االكتتاب.
ً
يجب على كل مكتتب من المستثمرين المؤهلين أن يكتتب بـعشرة ( )10أسهم كحد أدنى ،علما بأن الحد األعلى لكل مكتتب هو تسعة وستون ألف وتسعمائة
وتسعون ( )69,990سهم عادي .إن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب ،وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب – إن وجدت-
سيتم تخصيصه على أساس تناسبي ً
بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلـوب االكتتاب فيها.
وسوف يتم رد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم األحد 1443/03/25هـ (الموافق 2021/10/31م) .وسيتم تخصيص األسهم المطروحة
ً
لالكتتاب وفقا لما يقترحه المستشارالمالي بالتشاور مع المصدر .وسيرسل المستشارالمالي إشعارات/تأكيدات للمتقدمين لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد
النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم إعادتها لهم في موعد أقصاه يوم األحد 1443/03/25هـ (الموافق 2021/10/31م)،
إن وجدت ،وسيرد مدير االكتتاب إلى المكتتبين أي مبالغ لم يتم تخصيص أسهم مقابلها دون عموالت أو استقطاعات إن وجدت ،حسب رسائل اإلشعار
والتأكيد .للمزيد من المعلومات فإنه يتعين على المكتتبين االتصال بالمستشارالمالي أو مديراالكتتاب.

9الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه6
yتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج
ً
 .أيجوز للهيئة تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا ،وذلك في أي من الحاالت التالية:
ً
 1إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.ً
ً
 2إذا أخفق المصدرإخفاقا تراه الهيئة جوهريا في اإللتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. 3إذا لم يسدد المصدرأي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. 4إذا رأت أن المصدرأو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة إلستمرارإدراج أوراقه المالية في السوق. 5عند اإلعالن عن استحواذ عك�سي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن المصدر عن معلوماتكافية تتعلق بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن المصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول
الصفقة المقترحة لإلستحواذ العك�سي ،فللهيئة اتخاذ قراربعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
 6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لإلستحواذ العك�سي ،ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليهً
إبالغ السوق وفقا لذلك.
 7إذا لم تستوف متتطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة ( )41الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج بعد م�ضيالمدة المحددة في الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (د) من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج.
 8عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدىالمحكمة بموجب نظام اإلفالس.
 9عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية للمصدرلدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أوإجراء التصفية اإلدارية للمصدر
بموجب نظام اإلفالس.
	11-عند صدور حكم المحكمة النهائي بإفتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدربموجب نظام اإلفالس.
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 .بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لإلعتبارات التالية:
ً
 1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة إلستمرارالتعليق حماية للمستثمرين. 2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. 3التزام المصدربأي شروط أخرى تراها الهيئة.ً
 4عند صدور حكم المحكمة النهائي بإفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفا عنمزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )13من الفقرة (أ) من
المادة السادسة والثالثون من قواعد اإلدراج.
 5عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدربموجب نظام اإلفالس ماً
لم يكن موقفا عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهات المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية
( )14من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثون من قواعد اإلدراج.
 .جتعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدرفي أي من الحاالت اآلتية:
 1عند عدم التزام المصدربالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة. 2عند تضمن تقريرمراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدررأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. 3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثامن من قواعد اإلدراج بعد م�ضي المهلة التي تحددها السوق للمصدرلتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
 4عند صدور قرارعن الجمعية العامة غيرالعادية للمصدربتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. .دترفع السوق التعليق المشارإليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2و( )3من الفقرة (ج) أعاله ،بعد م�ضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء
سبب التعليق ،وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات
تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
 .هيجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي
من الحاالت الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثون من قواعد اإلدراج.
 .ويجب على المصدرالذي علق تداول أوراقه المالية اإلستمرارفي اإللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .زإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ( )6أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز
للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للمصدر.
 .حعند إكمال المصدر لعملية إستحواذ عك�سي ،يلغي إدراج أسهم المصدر .وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم
ً
طلب جديد إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية
واإللتزامات المستمرة.
 .طال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة ً
بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات
العالقة.

yاإللغاء االختياري إللدراج
 .أال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب
على المصدرتقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعارمتزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
 1األسباب المحددة لطلب اإللغاء. 2نسخة من اإلفصاح المشارإليه في الفقرة (د) أدناه. 3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذأو أي إجراء آخريتخذه المصدر.
 4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارالمالي والمستشارالقانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. .بيجوز للهيئة بناء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
 .جيجب على المصدرالحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
 .دعند إلغاء اإلدراج بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن
اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاط المصدر.
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yالتعليق المؤقت
 .أيجوز للمصدر أن يطلب من السوق وتعليق تداول أوراقه المالية مؤقتا وعند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه
ومن دون تأخيربموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدرتأمين سريته حتى نهاية فترة
التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدرفور تلقيها للطلب.
 .بعند تعليق التداول مؤقتا بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق
والمدة المتوقعة وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
 .جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدرعندما يكون لديها معلومات أوتكون هناك ظروف قد تؤثرفي نشاطات
المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه
المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرارفي االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات
المصدرومن المحتمل أن تؤثرفي نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
 .هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،مالم تر الهيئة أو السوق
خالف ذلك.
إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
ً
يشترط لتسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها تقديم ُ
المصدر لطلب جديد إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات
العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة.
أحكام متفرقة
يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم والمتنازل
ً
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة .ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه صراحة في هذه النشرة ،ال يجوز التنازل عن نموذج طلب
االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة خطية
مسبقة من الطرف األخر.
ً
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلبات االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسروتنفذ طبقا لها.

9القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم7
تمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم االكتتاب بموجبها فيما يلي:
yقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1442/04/28هـ (الموافق 2020/12/13م) بالموافقة على طرح مائتان وثمانون ألف
( )280,000سهم تمثل  %20من رأس مال الشركة في السوق الموازية.
yموافقة هيئة السوق المالية على نشرة اإلصدارهذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي
يوم اإلثنين بتاريخ 1443/٠٢/١٣هـ (الموافق 2021/٠٩/٢٠م).
yموافقة السوق المالية السعودية (تداول) على اإلدراج بتاريخ 1442/04/17هـ (الموافق 2020/12/02م) وهذه الموافقة مشروطة
بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

9إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف يف أسهم معينة8

ً
يحظر على األشخاص الذين تظهر نشرة اإلصدار ملكيتهم والمذكورين في الصفحة رقم (ه) التصرف في أسهمهم لمدة اثنا عشر ( )12شهرا (فترة الحظر)
من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة
السوق المالية.
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9نبذة عن السوق المالية السعودية (تداول)9
تم تأسيس نظام تداول في عام ۲۰۰۱م کنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام ۱۹۹۰م .تتم
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم
ً
ً
الخميس على فترة واحدة من الساعة  10صباحا وحتى الساعة  3عصرا ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر .إما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامروتعديلها
ً
ً
وإلغاؤها من الساعة  9 :30صباحا وحتى الساعة  10صباحا.
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال وهي األوامر
المشتملة على افضل األسعار ،وتلها األوامرمحددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامربنفس السعرفانه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري
ً
لمزودي المعلومات المعروفين مثل "رويترز" .وتتم تسوية الصفقات آليا خالل يومي عمل حسب (.)T+۲
وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبرنظام "تداول" .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق،
بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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	 10-التعهدات الخاصة باالكتتاب
10اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب
	 -1
بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،فإن المكتتب:
yيوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب.
yيقربأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
yيوافق على النظام األسا�سي للشركة وكافة تعليمات االكتتاب والشروط الواردة في هذه النشرة.
yيعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم ،ويوافق على أن للشركة
الحق في رفض االكتتاب المزدوج.
yيعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب نموذج طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وهذه
النشرة.
yيتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.
yال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير
كافية ،أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثرعلى قرارالمكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.

10سجل األسهم وترتيبات التعامل
	 -2
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين أقاماتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

10تداول أسهم الشركة يف السوق الموازية (نمو)
	 -3
تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية ،كما تم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية إلدراج أسهم
الشركة في السوق الموازية .يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لألسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وتعتبر
التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تعديلها بموافقة الهيئة.
عالوة على ذلك ،فإنه ال يمكن تداول أسهم االكتتاب إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في "السوق الموازية" ،وتسجيل الشركة في
ً ً
السوق الموازية وإدراج أسهمها في السوق الموازية .ويحظر التداول المسبق حظرا تاما .ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في حال مخالفة ذلك من
المكتتبين الذين يتعاملون في األنشطة المحظورة حيث يتحملون هم المسؤولية الكاملة عنها.
ً
يقتصرتداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين .فضال راجع القسم (" )1التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة.
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طلا لامتكا مدع لاح يف اهذاختا متيس يتلا تاءارجإلا

	 11-اإلجراءات التي سيتم اتخاذها يف حال عدم اكتمال الطرح

ً
في حال لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبينة في نشرة اإلصدار المقدمة لهيئة السوق المالية فضال راجع "التواريخ المهمة
ً
ً
ً
وإجراءات الطرح" في الصفحة رقم من هذه النشرة (ز) ،ويجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خالل  10أيام من انتهاء الطرح إشعارا كتابيا موقعا
منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح ،ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين ،وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من
المستثمرين (إن وجدت) من دون خصم أي عموالت أو رسوم.
وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارأو تعليمات أو إجراءات تصدرمن هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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ةنياعملل ةحاتملا قئاثولاو تادنتسملا

	 12-المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

ً
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئي�سي للشركة خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  9:00صباحا وحتى الساعة
 4:00مساء أومن خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشارالمالي "شركة دارالتمويل واالستثمارالمالية" للمستثمرين المؤهلين عند طلبهم من خالل
البريد االلكتروني للمستشار المالي )info@darfin.com.sa( :وذلك ابتداء من تاريخ 1443/03/07هـ (الموافق 2021/10/13م) وحتى تاريخ 1443/03/14هـ
(الموافق 2021/10/20م) ،خالل فترة ال تقل عن  7أيام قبل نهاية فترة الطرح:
yالنظام األسا�سي للشركة.
yالسجل التجاري الرئيس للشركة.
yعقد تأسيس الشركة وأخرتعديل له بموجب قرارالشركاء بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.
yموافقة هيئة السوق المالية على طلب التسجيل والطرح بالسوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
yموافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على اإلدراج.
yموافقة مجلس إدارة الشركة على طلب التسجيل والطرح بالسوق الموازية.
yتقريرالتقييم للمصدروالمعد من قبل المستشارالمالي.
yالقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر2019م ،والقوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021م.
yخطابات الموافقة من:
 .أالمستشارالمالي (شركة دارالتمويل واالستثمارالمالية) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.
 .بالمحاسب القانوني (الخرا�شي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.
 .جمديراالكتتاب (شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.
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	 13-تقرير المحاسب القانوني
13القوائم المالية األولية (المفحوصة) لفترة الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو 2021م
	 -1
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المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
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